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DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

Förord
Tillväxtanalys presenterar i denna rapport en omvärldsanalys som identifierar
forskningsområden och de stödinstrument som i framtiden är högt prioriterade av
finansiärer i vår omvärld. Syftet med rapporten är att den ska utgöra underlag i den
pågående strategiprocess som Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) inlett.
Resultaten bör också kunna användas i en bredare dialog med olika aktörer i det svenska
forsknings- och innovationssystemet och de diskussioner som pågår inför den kommande
forskningspropositionen.
Datainsamlingen i omvärldsanalysen har varit omfattande och en stor del av Tillväxtanalys
utlandsbaserade personal har deltagit. Bidragen från Japan och Sydkorea har skrivits av
Toru Kodama, YoonJung Ku, Amanda Ahl, Johanna Eklund och kontorschef Niklas
Kviselius. Bidraget från Kina är författat av Christer Ljungwall, kontorschef i Kina, och
Daniel Ekström har bidragit med informationsinsamling och textbearbetning. Avsnittet om
USA har skrivits av Anna Ledin och kontorschef Anderas Larsson. Därtill har Irene Ek på
Tillväxtanalys kontor i Stockholm varit projektledare under ledning av avdelningschef
Enrico Deiaco.
Rapporten har föredragits för SSF:s styrelse den 18 december 2015. Mats Benner,
professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, och Sylvia Schwaag Serger,
internationell strateg på Vinnova och adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds
universitet, har kommenterat valda delar av rapporten. Omvärldsanalysen bygger till stor
del på intervjuer av en rad personer i de olika organisationerna som härmed tackas för
värdefulla bidrag till frågan hur den strategiska forskningens frontlinjer håller på att
utvecklas.
Stockholm, december 2015

Enrico Deiaco
Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser
Tillväxtanalys
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Sammanfattning
Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) att göra en
omvärldsanalys som beskriver framtidens strategiska forskning. Tidsperspektivet ligger
cirka 5–10 år framåt i tiden.
Rapporten beskriver den strategiska forskningens framtid och fokuserar på:
1. strategier och styrning
2. prioriterade områden
3. stödinstrument.
Strategisk forskning har blivit ett allt viktigare område i de studerade länderna. Kina och
Sydkorea gör exempelvis kraftiga satsningar på att bygga ut sina forskningssystem där
strategisk forskning, d.v.s. industriella och samhälleliga problem som behöver beforskas
för att lösas, ökar i betydelse. En ännu större förnyelse kan observeras utanför det rena
forskningspolitiska området, i gränsytorna mot andra områden. Forskningspolitiken i de
flesta av de studerade länderna tvinnas samman med näringspolitik för att stimulera tillväxt
och med utvecklingen av den offentliga sektorn för att adressera samhällsutmaningar. Den
traditionella strategiska forskningens strategier, styrformer och stödinstrument utmanas
därmed och vi observerar hur de olika organisationerna försöker att anpassa sig till dessa
nya förhållanden.
Internationellt finns en tydlig inriktning mot att forskningen blir alltmer strategisk och
därmed också mot sökandet efter nya stödinstrument. Förhoppningen är att skapa en
brygga mellan grundforskning och nyttiggörande och minska den tid det tar för, till
exempel, en ny produkt att nå marknaden.

Ökad flexibilitet kräver kortare planeringshorisonter
Resultaten från omvärldsanalysen visar att de flesta forskningsfinansiärer har relativt korta
planeringshorisonter på cirka 3–5 år. Den framtida inriktningen hos finansiärerna styrs till
stor del av ländernas politiska agendor som vanligtvis också följer 3- till 5-årscykler. Korta
planeringshorisonter gör det möjligt för finansiärerna att snabbt förändra sina strategier för
att möta nya behov som dyker upp. En majoritet av finansiärerna vill ha ett rörligare och
effektivare finansieringssystem. Detta verkar hänga ihop med att förändringstrycket ökar i
en alltmer komplex och snabbt föränderlig omvärld.

Balansen mellan grundforskning och behovsmotiverad forskning
Omvärldsanalysen visar också hur de olika forskningsfinansiärerna ständigt balanserar
mellan å ena sidan den egna regeringens forskningsprioriteringar och å andra sidan den fria
forskningen där forskarna själva bestämmer inriktningen och där medel beviljas baserat på
så kallad ”peer review”. För att få statliga forskningsmedel behöver finansiärerna ofta visa
att de kommer att implementera politiska prioriteringar i sina satsningar. När de politiska
prioriteringarna ändras styrs ofta existerande forskningsmedel om så att en ny politisk
inriktning kan implementeras. I Kina och Sydkorea, till exempel, genomförs för tillfället
stora forskningspolitiska förändringar som även kommer att förändra stora delar av
finansieringssystemet.
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Breda teman snarare än specifika forskningsområden
En stor del av de forskningsprioriteringar som finansiärerna gör i sina strategier går att
spåra i respektive nations politiska styrdokument. De områden som pekas ut i de politiska
styrdokumenten är breda och har i en del fall karaktären av samhällsutmaningar snarare än
av avgränsade ämnesområden. Detta medför att finansiärerna i sin tur sällan prioriterar
klart avgränsade ämnesområden i sina strategier utan formulerar breda nationella
utmaningar för att förenkla kommunikationen med policysfären och visa att politiken
implementeras.
Resultaten från omvärldsanalysen visar att de breda teman som återkommer är:

•

digital transformation

•

grönare material och produktion

•

livsvetenskaper som fokuserar på komplexa och vårdintensiva områden.

Samtidigt finns det en dualism i beskrivningarna av vilka prioriteringar som är viktiga.
Å ena sidan är de teman och breda områden som framhålls i forskningspolitiken viktiga.
Å andra sidan uppger en stor del av finansiärerna att de vill vara mer flexibla i framtiden
och omprioritera existerande medel när behov uppstår. I det fall finansiärernas framtida
prioriteringar till stor del påverkas av politiska prioriteringar beskrivs processen som ”topdown”. När inriktningen på den forskning som finansiärerna avser att stödja i framtiden till
stor del bestäms av forskarna själva beskrivs processen som ”bottom-up”. Omvärldsanalysen visar att prioriteringsprocesserna är komplexa och har inslag av både ”top-down”
och ”bottom-up” på samma gång.

Lös koppling mellan strategier och stödinstrument
Den evidens som presenteras i den här rapporten tyder på att det ofta finns en ganska klar
koppling mellan de styrande policydokumenten och finansiärernas strategier, men att
samstämmigheten med stödinstrumenten är bristfällig. Det finns en lös koppling mellan
strategier och stödinstrumenten. I stora drag är strategierna mer nydanande än stödinstrumenten. Trots detta visar omvärldsanalysen att de flesta finansiärerna inte kommer
att förnya stödinstrumenten i någon högre grad under den kommande 5–10-årsperioden.

Stort behov av nya stödinstrument för nyttiggörande
När forskningen blir alltmer strategisk ökar finansiärerna retoriken kring sökandet efter
nya stödinstrument. Förhoppningen i strategierna är ofta att skapa en brygga mellan
grundforskning och nyttiggörande för att minska den tid det tar för en ny produkt att nå
marknaden. Det betyder ökade krav på att vetenskapliga resultat, framtagna inom ramen
för de olika typerna av stödinstrument, ska nå nyttiggörande och kommersialisering och
därigenom bidra till den ekonomiska tillväxten.
De områden som diskuteras i de framtida strategierna, men som ännu inte implementerats
fullt ut i stödinstrumenten, är bland annat:

•

PPP-samarbeten med såväl små som stora företag

•

samhällsutmaningar som kräver medverkan från många olika aktörer såsom företag,
offentlig sektor och tvärdisciplinära forskningsteam

•

design av strategiska forskningsinitiativ som klarar av att skapa en brygga mot
nyttiggörande och kommersialisering
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•

rekrytering av talangfulla programledare

•

definition av forskningsfrågorna tillsammans med relevanta intressenter såsom
medborgare, patienter, användare och företag.

Sammanfattningsvis visar omvärldsanalysen att de olika strategiska
forskningsfinansiärerna ser ett förändrat forsknings- och industriellt landskap växa fram
som utmanar traditionella strategiska designideal, organisationsmodeller och instrument.
Vi konstaterar att medvetenheten att förändras är utbredd bland de olika finansiärerna men
också att man brottas med vilka organisationsmodeller och instrument som är mest
lämpliga i det nya landskapet.
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Summary
Growth Analysis has been commissioned by the Swedish Foundation for Strategic
Research (SSF) to perform an international policy intelligence analysis that describes
future strategic research. The time perspective covers the next 5–10 years.
The report describe the future of strategic research, focusing on:
4. strategies and control
5. prioritised areas
6. support instruments.
Strategic research has become an increasingly important area. Countries such as China and
South Korea are making significant efforts to develop their research systems. Even greater
regeneration is taking place outside of the pure research policy field, at the boundary with
other areas. Research policy is being twinned with industrial policy in order to stimulate
growth, and with the development of the public sector in order to address social
challenges. To some extent, strategic research has consequently grown beyond its
traditional strategies, control forms and support instruments.
From an international perspective, there is clear focus on the research becoming
increasingly strategic, and hence also on the search for new support instruments. The hope
is to be able to create a bridge between basic research and commercialisation, and to
reduce the time it takes e.g. for a new product to reach the market.

Increased flexibility requires shorter planning horizons
The results from the policy intelligence analysis show that most research financiers have
relatively short planning horizons of around 3–5 years. The future focus of the financiers is
governed to a large extent by the countries' political agendas, which normally follow 3–5
year cycles. Short planning horizons make it possible for the financiers to quickly alter
their strategies in order to meet new requirements. The majority of the financiers want to
have a more flexible and more efficient financing system. This appears to be linked to the
growing pressure for change in an increasingly complex and rapidly changing world.

Balance between basic research and needs-driven research
The policy intelligence analysis also shows how the research financiers are constantly
balancing the Government's research priorities on the one hand with free research on the
other, where the researchers themselves determine the focus and where funds are granted
based on the peer review system. In order to receive state research funds, the financiers
often need to demonstrate that they will implement political priorities in their efforts.
When the political priorities change, existing research funds are often diverted so that a
new political focus can be implemented. In China and South Korea, for example, major
research policy changes are currently being implemented, which will also alter large parts
of the financing system.

Broad themes rather than specific research areas
A large proportion of the research priorities included in the financiers' strategies can be
traced to the relevant country's political regulatory documents. The areas that are
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highlighted in the political regulatory documents are broad, and in some cases have the
character of social challenges rather than demarcated subject areas. This means that the
financiers in turn seldom prioritise clearly demarcated subject areas in their strategies, but
rather formulate broad national challenges in order to simplify communication with the
political sphere and demonstrate that policies are being implemented.
The results from the policy intelligence analysis show that the recurring broad themes are:

•

digital transformation

•

greener materials and production

•

life sciences that focus on complex, care-intensive areas.

At the same time, there is a dualism in the descriptions of which priorities are important.
On the one side, the themes and broad areas that are put forward in the research policy are
important. On the other side, a large proportion of the financiers state that they want to be
more flexible in the future and to reprioritise existing funds when the need arises. In the
event the financiers' future priorities are significantly affected by political priorities, the
process is described as "top-down". When the focus of the research that the financiers
intend to support in future is largely determined by the researchers themselves, the process
is described as "bottom-up". The intelligence analysis shows that the prioritisation
processes are complex and have both "top-down" and "bottom-up" elements at the same
time.

Decoupling between strategies and support instruments
The evidence presented in this report indicates that there is often a fairly clear link between
the controlling policy documents and the financiers' strategies, but that there is a lack of
coherence with the support instruments. There is a decoupling between strategies and
support instruments. In general, the strategies are more innovative than the support
instruments. Despite this, the analysis shows that most financiers will not be renewing their
support instruments to any great extent over the upcoming 5–10 year period.

Considerable need for new support instruments for utilisation
The financiers' rhetoric regarding the search for new support instruments is increasing as
the research becomes more and more strategic. The hope within the strategies is often to be
able to create a bridge between basic research and commercialisation, in order to reduce
the time it takes for a new product to reach the market. This means increased demands for
results, produced within the framework of the various types of support instruments,
achieving commercialisation and thereby contributing to economic growth.
The areas being discussed in the future strategies, but that have not yet been implemented
fully in the support instruments, include:

•

PPP collaborations with both large and small companies

•

societal challenges that require participation from many different players, such as
companies, the public sector and multi-disciplinary research teams

•

the design of strategic research initiatives that are able to create a bridge to
commercialisation

•

recruitment of talented programme leaders

11

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

•

definition of research questions together with relevant stakeholders, such as citizens,
patients, users and companies.
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1

Uppdraget

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) att göra en
omvärldsanalys som beskriver framtidens strategiska forskning. Tidsperspektivet ligger
cirka 5–10 år framåt i tiden. Resultaten kan sedan vändas i SSF:s kommande strategiprocess.
Rapporten beskriver den strategiska forskningens framtid, det vill säga strategisk forskning
2.0, och fokuserar på:
1. strategier och styrning
2. prioriterade områden
3. stödinstrument.
Omvärldsanalysen, beskriver vilka forskningsområden och stödinstrument som finansiärer
i omvärlden kommer att prioritera i framtiden. De länder som ingår är innovationsledande
länder i Europa såsom Nederländerna, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Då den
strategiska forskningen blir alltmer global omfattas även Tillväxtanalys bevakningsländer
utanför Europa såsom USA, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. I respektive land har
Tillväxtanalys valt finansiärer som har en liknande roll som SSF. Tanken är att SSF har
enklare att lära av internationella finansiärer som har en likande position i forsknings- och
innovationssystemet. En beskrivning av finansiärerna som ingår i studien och en kort
motivering till varför just dessa är intressanta att studera finns i Bilaga 4 Motivering till val
av finansiär.
En utgångspunkt för studien är att svenska finansiärer måste hitta sina egna nischer i en
kunskapsproduktion som är global. I en förlängning kan de internationella erfarenheter
som beskrivs in den är rapporten synliggöra var och hur SSF kan göra skillnad inom sina
områden.

1.1

Bakgrund

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är en oberoende forskningsfinansiär som stödjer
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av
starka forskningsmiljöer med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.
SSF är en av de sju forskningsstiftelser som bildades i samband med upplösningen av
löntagarfonderna i början av 1990-talet. Stiftelsen betalar för närvarande ut omkring 600
miljoner kronor årligen. I första hand görs detta genom fokuserade satsningar som
finansiering till ett forskningsprojekt under flera år eller genom stora individuella bidrag
till i första hand yngre framstående forskare. I dag har stiftelsen en bidragsportfölj där
framför allt två bidragsformer dominerar: rambidrag och individuella bidrag.
Enligt stadgan ska SSF stödja forskning som stärker forskningsmiljöer av högsta internationella klass med potential att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsinsatserna kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad forskning och områdena
däremellan. Därtill uppmuntras internationellt samarbete, gränsöverskridanden mellan
discipliner och etablering av nätverk mellan akademi och näringsliv.
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SSF:s roll i det nationella innovationssystemet
Stiftelsen för strategisk forskning har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk
forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella
klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Källa: SSF stadgar fastställda av regeringen 1993-12-02 och reviderade 1997-01-08 och 2010-05-12

Det framgår av SSF forskningsstrategi för 2012–2017 att styrningen av verksamheten
lägger stor betoning på nyckelordet strategisk forskning. Strategisk forskning omnämns i
proposition 1992/93:171 som riktad grundforskning med stor betydelse, inte minst för det
svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga. SSF värderar konkurrensförmåga
utifrån hur svensk forskning och svenska forskningsresultat hävdar sig i en internationell
jämförelse. I det dagliga arbetet är det ansökningar som har hög ”vetenskaplig kvalitet”
och ”strategisk relevans” (dvs. bedöms kunna ge stort tillskott till Sveriges framtida
konkurrenskraft) som erhåller stöd.
Frågan om vilka forskningsområden som ska prioriteras, hur statligt stöd ska utformas och
vilket tidsperspektiv som anläggs är eviga forskningspolitiska frågor. Internationella
erfarenheter tyder på att frågan om vad som skall prioriteras breddats och numera även
inrymmer samhällsutmaningar och således fått förnyad aktualitet, vilket i sin tur påverkar
hur prioriteringsprocesser organiseras och vilka aktörer som deltar får ett avgörande på
processernas resultat och utfall.
Inför SSF:s kommande forskningsstrategin, för nästkommande 5-års period, har Tillväxtanalys fått i uppdrag att göra en omvärldsspaning som kan användas i den kommande
strategiprocessen.

Nuvarande strategisk femårsplan
SSF fattar en rad beslut innan medel beviljas till olika projekt. Styrande för verksamheten
är den strategiska femårsplanen för 2012–2017. När de strategiska planen togs fram
betonades vikten av öppenhet mot bland annat forskarsamhället, näringslivet och
samhället. Externa intressenter inbjöds att lämna förslag på ämnesområden som skulle
prioriteras. Totalt ledde den öppna processen till en lista på 300 förslag. Efter vidare
bearbetning valde SSF att stödja nedan huvudområden:

•

Materialvetenskap och materialteknologier

•

Livsvetenskaper

•

Informations, kommunikations- och systemteknik

•

Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

•

Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik

Kommande strategiprocess
En extern granskning av strategiprocessen för 2012–2017 visar att olika intressentgrupper
fått mycket olika genomslag1 (KVA & IVA, 2014)(KVA & IVA, 2014). Resultaten tyder
på att forskarsamhället utnyttjat möjligheterna till inspel väl medan näringslivet och
1

(IVA/KVA, 2014)
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samhället utnyttjat möjligheten till påverkan i mindre grad. En slutsats i den externa
granskningen är att inspel från forskarsamhället troligtvis kan vara konserverande och
försvåra stiftelsens benägenhet att göra omprioriteringar. För att motverka denna tendens i
framtida strategiarbete föreslår KVA och IVA att SSF bör säkerställa ett mer aktivt inflöde
av idéer exempelvis genom en utvidgad omvärldsanalys2.
Internationellt finns en tydlig inriktning mot att forskningen blir alltmer strategisk och
därmed också mot sökandet efter nya stödinstrument, det vill säga lämpliga sätt att designa
hur medel delas ut till stödmottagare. I nästa kapitel sammanfattas resultaten från den här
studien och det är slående hur stor mångfald som döljer sig i begreppet strategisk forskning. Trots stora variationer föreslås ändå några figurer som försöker jämföra länderna och
synliggöra de likheter som ändå finns. Genom att jämföra länderna blir skillnaderna
tydligare vilket kan öka förståelse för den strategiska förändras.

2

Se sid 31 i KVA och IVA:s granskning av SSF.
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2

Syntes av omvärldsanalysen

Den evidens som presenteras i den här rapporten fångar den stora mångfald som döljer sig
i begreppet strategisk forskning. Beskrivningarna av finansiärernas framtida verksamhet
rymmer stora variationer i arbetssätt när strategiska satsningar ska ringas in och medel
delas ut. När ordet strategisk forskning anpassas och används i respektive land uppstår
stora skillnader. Till exempel är skillnaden mellan Japan och Storbritannien stor. I Japan är
politiska förankringsprocesser och förberedande analyser centrala men finansiärernas
verksamhet följer inte riktigt samma linje utan prioriteringar bestäms på programnivå.
I Storbritannien försöker finansiärerna förena politiska förväntningar med akademins
önskan om fri forskning.
Ibland framträder även skillnader mellan olika världsdelar. Finansiärer i europeiska länder
såsom Storbritannien, Nederländerna och Danmark förlitar sig till stor del på att excellenta
forskare och forskningsmiljöer kan hantera en ganska mild form av styrning. Finansiärer i
länder i Asien såsom Kina och Sydkorea beskriver däremot statsdirigerade program kring
politiskt prioriterade kunskapsområden.
Trots stora variationer mellan länderna föreslår kapitlet en syntes som framhåller de likheter som ändå finns.

2.1

Ökad flexibilitet kräver korta planingeringshorisonter

Omvärldsanalysen visar att de flesta forskningsfinansiärer har relativt korta planeringshorisonter på cirka 3–5 år. Den framtida inriktningen hos finansiärerna styrs till stor del av
ländernas politiska agendor som vanligtvis också följer 3- till 5-årscykler. Privata stiftelser
tenderar att arbeta med ännu kortare tidshorisonter i sina strategiska prioriteringar. Intervjuerna visar att korta planeringshorisonter gör det möjligt för finansiärerna att snabbt
förändra sina strategier för att möta nya behov som dyker upp. Sammanfattningsvis
beskriver en majoriteten av finansiärerna att de vill ha ett rörligare och effektivare finansieringssystem. Detta verkar hänga ihop med att förändringstrycket ökar i en alltmer komplex
och snabbt föränderlig omvärld.
Även om planeringshorisonterna är korta finns det samtidigt exempel på stödinstrument
där finansiärerna också möter behov på långsiktighet. Ett exempel är den danska grundforskningsfonden som stöder grundforskningsinriktade ”Centers of Excellence”. De tvärdisciplinära centren erhåller normalt finansiering i 10 år. Flera utvärderingar visar att
grundforskningens stabila inriktning har gett goda resultat och höjt kvaliteten på forskningen i Danmark. Det är ändå intressant att notera att fonden inte tar hänsyn till nyttiggörande i bedömningsprocesserna. Däremot utvärderas om forskningen resulterat i patent.
Här framkommer att patenteringsgraden är relativt hög, vilket medfört att fonden inte
tänker ändra sitt arbetssätt och ta hänsyn till nyttiggörande när ansökningar bedöms.

2.2

Balansen mellan grundforskning och behovsmotiverad
forskning

Omvärldsanalysen visar hur forskningsfinansiärerna ständigt balanserar mellan å ena sidan
regeringens forskningsprioriteringar och å andra sidan den fria forskningen där forskarna
själva bestämmer inriktningen och medel beviljas baserat på så kallad ”peer review”. Ett
exempel på detta beskrivs av The Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC) i Storbritannien. Storbritanniens förra regering framhöll energi som ett viktigt
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område. Forskningsrådet EPSRC responderade genom att formulera ett utmaningsdrivet
energitema med tydlig koppling till de politiska prioriteringarna, men det var EPSRC som,
oberoende av regeringen, bedömde vad som skulle finansieras.
Med forskningspolitiken kommer också en ansenlig budget. Budgeten ska användas för att
implementera de politiska forskningsprioriteringarna. För att få statliga forskningsmedel
behöver finansiärerna ofta visa att de kommer att implementera politiska prioriteringar i
sina satsningar. Resultaten från Storbritannien beskriver detta. I balansakten mellan den
behovsdrivna och den fria forskningen har under de senaste åren närmare 40 procent av
EPSRC:s finansiering från BIS kunnat säkras tack vare att EPSRC:s strategiplaner till stora
delar harmonierat med regeringens prioriteringar.
Intervjuerna visar att när de politiska prioriteringarna ändras styrs ofta existerande forskningsmedel om så en ny politisk inriktning kan implementeras. I exempelvis Kina och
Sydkorea genomförs för tillfället stora forskningspolitiska förändringar som även kommer
att förändra stora delar av finansieringssystemet.
Figur 1 illustrerar hur forskningsfinansiärerna balanserar mellan att följa politiska prioriteringar3 eller att låta forskarna själva bestämma inriktningen. En annan dimension som
beskrivs i figuren är om finansiärernas stödinstrument riktar sig mer mot grundforskning
eller om de kan nå ända fram till nyttiggörande4. Av figuren framgår att Nederländerna är
ett land där stödet riktar sig mer mot nyttiggörande, med det så kallade Toppsektorinitiativet. Den nederländska finansiären Stiftelsen för teknikvetenskaper (STW) beskriver
hur deras roll och strategi förändrats sedan initiativet lanserades. Tyngdpunkten ligger
numera på behovsstyrd forskning i stället för vetenskaplig excellens. Drivkraften för
förändringen var lanseringen av Toppsektorinitiativet med dess nio prioriterade produktionsområden. STW har numera anpassat stödet och följer de kunskapsagendor som tagits
fram till de nio toppsektorsområdena.5 De grå pilarna bredvid utvalda länder i figuren visar
att stödens framtida inriktning kommer att förändras, och pilen visar i vilken riktning.
I fallet Kina, till exempel, kommer stödet bli mer grundforskningsinriktat, och i fallet
Storbritannien kommer stödet i högre grad rikta sig mot nyttiggörande.

3

Tolkningen av om den strategiska forskningens inriktning styrs mer av politiska prioriteringar är en
sammanvägning av informanternas beskrivningar av hur de relaterar till nationella forskningsprioriteringar. I
de fall omvärldsanalysen beskriver hur forskningsmedel fördelas inom de statliga anslagen vägs detta också in.
4
Det kan ibland ta lång tid innan forskningsresultat att nyttiggörs fullt ut vilket i den här rapporten innebär att
nya eller väsentligt förbättrade produkter når marknaden. Det finns många delresultat på vägen från
grundforskning till en kommersiell produkt såsom till exempel och att etablerade forskare meriterar sig och
doktorander kan disputera samt att finansiärernas stöd resulterar i vetenskapliga artiklar. Andra delresultat kan
vara samverkan mellan företag och universitet, utveckling av prototyper och patentansökningar eller nya sätt
att skydda nya forskningsresultat.
5
Tillväxtanalys har fokuserat på finansiärer i vår omvärld som bedriver strategisk forskning och har en roll
som liknar SSF. Det medför att det finns forskningsfinansiering i länderna som i högre grad riktar sig mer mot
nyttiggörande men att dessa initiativ inte ryms inom ramen för denna rapport.
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Figur 1 Finansiärernas balansgång i framtida prioriteringar och stöddesign

Källa: Tillväxtanalys tolkning baserat på en kombination av evidens från intervjuerna i omvärldsanalysen,
skriftligt material i form av strategidokument och politiska dokument samt myndighetens tidigare rapporter
inom området.

Resultaten visar att finansiärernas inriktning styrs av politiska prioriterar samtidigt som det
finns en strävan mot den så kallade fria forskningen. Var tyngdpunkten ligger varierar
däremot mellan de studerade länderna, och deras position synliggörs i figuren ovan. När
finansiärernas strategier återspeglar forskningspolitiska prioriterar kan detta beskrivas som
top-down. När finansiärernas strategier lämnar öppet för forskarna att själva bestämma
forskningens inriktning kan det beskrivas som bottom-up.
Ett område som däremot är ganska frånvarande i omvärldsanalysen är forum för att
identifiera forskningsbehov i till exempel näringsliv och samhälle. Det är relativt få
finansiärer som beskriver att de har hittar former för att identifiera behov hos till exempel
små och medelstora företag. Några finansiärer har olika former av rådgivande organ där
företag och samhälle är representerade, men det är svårt att se hur deras behov implementeras i designen av stödinstrument. Det var överraskande att behoven inte artikulerats bättre
eftersom ett antagande i strategiska satsningar är att forskningen ska möta behov i samhälle
och näringsliv inom områden där det finns förutsättningar att nå framgång. Till exempel
kan medborgare och patienter vara behovsägare i diskussioner kring samhällsutmaningar.
En annan typ av behovsägare kan vara företag som deltar i samarbeten som förenar
forskning och nyttiggörande där forskningen kan tas i bruk på en marknad.

2.3

Lös koppling mellan strategier och stödinstrument

En stor del av de forskningsprioriteringar som finansiärerna gör i sina strategier går att
spåra i respektive nations politiska styrdokument, till exempel Tysklands högteknologi-
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strategi eller den kinesiska regeringens starkaste styrdokument, Nationella planen för
utveckling av vetenskap och teknologi (2006–20) och den 12:e femårsplanen (2011–15).
De områden som pekas ut i de politiska styrdokumenten är breda och har i en del fall
karaktären av samhällsutmaningar snarare än avgränsade ämnesområden. Detta medför att
finansiärerna i sin tur sällan prioriterar klart avgränsade ämnesområden i sina strategier
utan formulerar breda nationella utmaningar för att förenkla kommunikationen med
policysfären och visa att politiken implementeras.
Figur 2 nedan bygger på det styrningsresonemang som finns i OECD:s kommande innovationsstrategi.6 Den beskriver hur en väl implementerad forskningspolitik förutsätter en
samstämmighet mellan nationella politiska prioriteringar, finansiärernas strategier och de
stödinstrument som finansiärerna använder för att dela ut forskningsmedel.
Den evidens som presenteras i den här rapporten tyder på att det ofta finns en ganska klar
koppling mellan de styrande policydokumenten och finansiärernas strategier men att
samstämmigheten med stödinstrumenten är bristfällig. I de fall finansiärerna, i sina
strategier, adresserar nationella eller internationella utmaningar behövs fler aktörer än
universitet och forskare. Detta återspeglas inte fullt ut i stödinstrumentens design. I enlighet med litteraturen inom nyinstitutionell teori7 antyder evidensen att det finns en lös
koppling mellan finansiärernas strategier och de aktiviteter genom vilka de delar ut stöd,
det vill säga stödinstrumenten. I stöd som adresserar samhällsutmaningar behövs till
exempel många olika typer av aktörer såsom forskare från olika discipliner, små och stora
företag samt den offentliga sektorn som ofta är behovsägare.
Kärnverksamheten hos finansiärernas är att dela ut forskningsmedel. Därför är det grundläggande att synliggöra hur finansiärerna i framtiden tänker dela ut medel, det vill säga att
beskriva hur framtidens stödinstrument kan se ut.8 Figuren nedan synliggör stödinstrument
som diskuteras i omvärldsanalysen såsom större och tvärdisciplinära konsortier, center och
institut, ”public-private” partnerskap (PPP), individbundna medel för framstående forskare
och behovet av fria medel för att möta nya behov. De utmärkande dragen hos de stödinstrument som Tillväxtanalys valt att framhålla i figuren är att de kan designas för att vara
tvärdisciplinära och omfatta flera typer av aktörer.

6

(OECD, 2015e)
(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer, Boli, Thomas, & Ramirez, 1997; Orton & Weick, 1990)
8
Beskrivningen av stödinstrumenten fokuserar på de verktyg som används för att dela ut medel.
Beskrivningarna svarar således på frågan hur medel delas ut. Hur den övergripande budgeten fördelar sig för
respektive finansiär samt på nationell nivå beskrivs inte inom ramen för föreliggande rapport.
7
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Figur 2 Samstämmigheten mellan policy, strategier och stödinstrument

Källa: Tillväxtanalys tolkning baserat på en kombination av evidens från intervjuerna i omvärldsanalysen,
skriftligt material i form av strategidokument och politiska dokument samt myndighetens tidigare rapporter
inom området.

En tolkning av omvärldsanalysen är att strategierna är mer nydanande än stödinstrumenten.
Beskrivningarna av stöden är förvånansvärt traditionella och bygger till stor del på att
enskilda forskare eller ett forskarteam i en specifik disciplin får medel. Finansiärernas
strategier är mer flexibla än stödinstrumenten, vilket kan tyda på att retoriken går snabbare
att förändra än de aktiviteter genom vilka forskningsmedel delas ut. Trots detta visar
omvärldsanalysen att de flesta finansiärer inte kommer att förnya stödinstrumenten i någon
högre grad under den kommande 5–10-årsperioden.

2.4

Breda teman snarare än specifika forskningsområden

Omvärldsanalysen visar att finansiärernas strategiarbete till stor del styrs av ländernas
politiska agendor som ofta följer en 3- till 5-årscykel. Samtidigt finns det en dualism i
beskrivningarna av vilka prioriteringar som är viktiga. Å enda sidan är de teman och breda
områden som framhålls i forskningspolitiken viktiga. Å andra sidan uppger en stor del av
finansiärerna att de vill vara mer flexibla i framtiden och omprioritera existerande medel
när behov uppstår. Till exempel visar beskrivningen av Wellcome Trust i Storbritannien
hur finansiären planerar för att i framtiden snabbt kunna styra om existerande medel för att
svara upp mot nya behov, såväl nationella som internationella.
Figur 3 visar hur de strategiska forskningsprioriteringarna sätts på många nivåer. På den
övergripande nivån sätts nationella politiska forskningsprioriteringar. I vissa länder pekar
politiska dokument, såsom FORSK2020 i Danmark eller Högteknologistrategin i Tyskland, ut vad som är prioriterat. I andra länder såsom Storbritannien och Indien finns det
inget övergripande forskningspolitiskt dokument. Förslag på strategiskt viktiga områden
tas i stället fram i en mer informell dialog mellan relevanta intressenter i forsknings- och
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innovationssystemet. I det fall finansiärernas framtida prioriteringar till stor del påverkas
av politiska prioriteringar beskrivs processen som ”top-down”.
Nästa nivå omfattar de enskilda finansiärer som studerats i omvärldsanalysen. På den här
nivån är det tydligt att finansiärerna bäddar in de politiska prioriteringarna i sina respektive
strategier för att få ökade statliga anslag. Hos respektive finansiär finns det också prioriteringsprocesser som sker på programnivå. Detta är speciellt framträdande hos Defence
Advanced Research Projects Agency (DARPA) i USA. Starka och kompetenta programledare bestämmer både område och vilka stödinstrument som är relevanta. Slutligen finns
det en nivå hos finansiärerna där det är forskarna som själva får bestämma inriktningen på
sina ansökningar. När inriktningen på den forskning som finansiärerna avser att stödja i
framtiden till stor del bestäms av forskarna själva beskrivs processen som ”bottom-up”.
Figuren nedan är en förenkling och cirklarna illustrerar att komplexiteten ökar då
omvärldsanalysen, i enlighet med tidigare forskning,9 visar att varje nivå har inslag av både
”top-down” och ”bottom-up”.

Figur 3 Forskningsprioriteringar på olika nivåer

Källa: Tillväxtanalys tolkning baserat på en kombination av evidens från intervjuerna i omvärldsanalysen,
skriftligt material i form av strategidokument och politiska dokument samt myndighetens tidigare rapporter
inom området.

Resultaten från omvärldsanalysen visar att de breda teman som återkommer är:

•

digital transformation

•

grönare material och produktion

•

livsvetenskaper som fokuserar på komplexa och vårdintensiva områden.

2.5

Stort behov av nya stödinstrument för nyttiggörande

Ett slående inslag i finansiärerna beskrivningar är att den forskning de bedriver blir alltmer
strategisk. Den största förnyelsen ligger utanför den rena grundforskningen, i gränsytorna
mot andra områden. Forskning tvingar samman med tillväxt och jobbskapande och ses
också i allt högre grad som ett medel för att adressera samhällsutmaningar. Den strategiska
forskningen har därmed vuxit ur sina traditionella strategier och stödinstrument.

9

(Koontz & Newig, 2014)
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När forskningen blir alltmer strategisk ökar finansiärerna retoriken kring sökandet efter
nya stödinstrument. Förhoppningen i strategierna är ofta att förena grundforskning och
nyttiggörande för att minska den tid det tar för en ny produkt att nå marknaden. Det
betyder ökade krav på att vetenskapliga resultat, framtagna inom ramen för de olika
typerna av stödinstrument, ska nå kommersialisering och därigenom ha bidragit till den
ekonomiska tillväxten.
Men om vetenskapliga resultat med ett potentiellt stort ekonomiskt värde ska ge upphov
till ekonomiskt välstånd behövs mer än retorik, vilket innebär att stödinstrumenten måste
kunna förena grundforskning och kommersialisering. I några fall är strategierna och stödinstrumenten mer samstämmiga. DARPA är ett exempel på en finansiär som är väl
medveten om att existerande stödinstrument är mer grundforskningsriktade och att de
därför inte når hela även fram till kommersialisering. För att ändå överbrygga klyftan
mellan grundforskning och kommersialisering försöker DARPA skapa en mottagarkapacitet hos andra aktörer i forsknings- och innovationssystemet för de resultat som
stöden levererar. Med andra ord förbereder DARA andra aktörer som kan ta över och
kommersialisera resultaten. Faktarutan nedan beskriver hur DARPA jobbar med att stödja
nyttiggörande.
Nya stöd för nyttiggörandet – fallet DARPA
DARPA har hängt upp sitt strategiska arbete på två omvärldsfaktorer som påverkar hur framtidens
problem ska adresseras i dag; ökad teknologisk komplexitet leder till att forskningsdiscipliner behöver
korsbefruktas för att hantera denna ökade komplexitet. För att inte låsa in sina satsningar inom
etablerade discipliner försöker DARPA därför peka ut vilka problem som behöver lösas snarare än hur
de ska lösas. Detta är ett aktivt val för att inte peka ut enskilda discipliner.
För att förnya forskningen försöker DARPA nå ut till för ämnet ovanliga forskningsdiscipliner då det
kan revolutionera ett redan etablerat fält. Massmedier är viktiga i detta arbete, vilket gör att
programledarna har ett utåtriktat arbetssätt. En viktig arbetsuppgift för programledarna är att skapa
ett ”community” för ett program.
Rekrytering av externa programledare med rätt kompetens är DARPA:s enskilt viktigaste uppgift.
Programledarna får sedan stor frihet att sätta sin prägel på det de program som de ”äger” och
handlägger.
För att effektivisera forskningsansökningsprocessen försöker DARPA inleda tidiga dialoger och gör
korta förstudier för att minimera upprättandet av fullständiga ansökningar som tar tid att både skriva
och granska.
Då DARPA:s satsningar är av karaktären grundforskning, ofta med en lång väg till kommersialisering
och nyttiggörande, försöker DARPA skapa en mottagarkapacitet i forskningsfinansieringssystemet
och hos näringslivet. Att tidigt blanda in externa parter är en viktig pusselbit för att förbereda andra
parter på att ”ta vid där DARPA-projektet slutar”.
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De områden som diskuteras i de framtida strategierna men som ännu inte implementerats
fullt ut i stödinstrumenten är bland annat:

•

PPP-samarbeten med såväl små som stora företag

•

samhällsutmaningar som kräver medverkan från många olika aktörer såsom företag,
offentlig sektor och tvärdisciplinära forskningsteam

•

design av strategiska forskningsinitiativ som klarar av att fungera som en brygga till
kommersialisering

•

rekrytering av talangfulla programledare

•

Definition av forskningsfrågorna tillsammans med relevanta intressenter såsom
medborgare, patienter, användare och företag.
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3

Framtidens strategiska forskning i Europa

3.1

Sammanfattning

Av de forskningsfinansiärer som ingår i studien arbetar endast en, tyska DLR-PT, med
prioriterade ämnesområden med en tidshorisont som sträcker sig längre än fem år fram i
tiden. DLR-PT arbetar till stor del utifrån de prioriteringar som anges i den tyska högteknologistrategin, landets innovationsstrategi. De områden som pekas ut i högteknologistrategin är breda och har i en del fall karaktären av samhällsutmaningar snarare än
forskningsområden. Digitalisering får stort utrymme i strategin, liksom hållbarhet,
innefattande bland annat energi-, klimat- och miljörelaterade utmaningar. Den danska
regeringen har tagit fram ett dokument, FORSK2020, som anger vilka forskningsområden
som bör prioriteras fram till 2020 och som delvis styr Danmarks innovationsfond genom
att regeringen öronmärker medel till specificerade breda tematiska områden.
De nationella forskningsrådens strategiarbete styrs till stor del av ländernas politiska
agendor och följer typiskt en tre- till femårscykel, beroende på hur ofta valen hålls. De
privata stiftelserna tenderar att arbeta med ännu kortare tidshorisonter för vilka forskningsområden de avser prioritera, vilket också fungerar som en öppning för snabba strategiförändringar för att möta hastigt uppdykande behov. Sammantaget uttrycker majoriteten av
finansiärerna en vilja att ha ett rörligare och effektivare finansieringssystem än vad de
hittills har haft, sannolikt för att bemöta en mer komplex och snabbt föränderlig omvärld.
Vi har identifierat några punkter där detta avspeglas:

•

Flexibilitet i finansieringssystemen: Flera finansiärer planerar i dag för system där
medel snabbt kan styras om och svara upp mot ändrade behov, när det gäller att tillföra
extra medel till befintliga projekt eller avsluta misslyckade projekt i förtid. Detta
förhållningssätt poängteras i synnerhet inom det medicinska området, där nya oväntade
sjukdomsutbrott kan kräva kraftigt förstärkta resurser eller omdirigering av befintliga
resurser till det aktuella området. Vi ser även att Danmarks innovationsfond, den
nederländska cancerstiftelsen KWF och – om än i klart mer begränsad utsträckning –
brittiska Wellcome Trust, anammat ett investeringsorienterat arbetssätt som innebär att
de på olika sätt aktivt griper in i forskningsverksamheterna för att säkerställa att
finansiärernas ”investeringar” i forskning ger resultat.

•

Breda teman och utmaningar: De allra flesta av finansiärerna prioriterar sällan
specifika ämnesområden utan formulerar till exempel breda nationella utmaningar,
delvis för att förenkla kommunikationen mot politiskt styrda organisationer och
forskarsamhället, men också för att möjliggöra omfördelning av medel för nya behov
som dyker upp.

•

Färre finansieringsinstrument för ökad tydlighet i systemet: Många av finansiärerna
uttrycker behovet av enklare, mer renodlade och framför allt färre instrument, i takt
med att allt fler aktörer förväntas delta i projekten. Ju mer lättbegriplig finansieringen
är, desto lättare anses det vara att attrahera i synnerhet näringslivspartner. Danmarks
innovationsfonds instrument ”Stora projekt” är ett utmärkt exempel på det.

•

Externa nätverk i det strategiska arbetet: Majoriteten av finansiärerna betonar vikten av
att ha en kontinuerlig uppsökande verksamhet gentemot externa intressenter i syfte att
effektivt identifiera behov. Finansiärernas roll går i vissa fall mot en koordinerande
funktion, vilket är tydligast i Storbritannien och Nederländerna.
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•

Kraftsamling för effektivare forskningssystem: Det uppges bli allt vanligare att
strategiska program uppmanar till etablering av konsortier, och vissa finansiärer tar en
aktiv roll i arbetet att sammanföra rätt kompetenser. De medicinska finansiärerna
tenderar att etablera fler forskningscenter än tidigare utifrån strategiska prioriteringar.

•

Främjande av tvärvetenskap: Behovsdrivna projekt och nationella utmaningar ställer
ökade krav på tvärvetenskapliga forskningsinsatser. Flera finansiärer beskriver ett
växande behov av koordinering forskningsfinansiärer emellan, både nationellt och
internationellt.

•

Ökade krav på nyttiggörande: Majoriteten av de studerade finansiärerna avsätter allt
större budgetar till strategiska programsatsningar. Hos flera av finansiärerna är det
obligatoriskt för forskarna att beskriva tillämpningar och effekter i samhället även i de
nyfikenhetsdrivna ansökningarna, och vetenskaplig kvalitet och nyttiggörande viktas
inte sällan lika. Nederländska teknikvetenskapsfinansiären STW har gjort störst
omsvängning i det avseendet, mycket på grund av en stor politisk satsning på nio
utpekade näringslivssektorer, det så kallade Toppsektorinitiativet.

De undersökta organisationerna ansvarar för olika slags verksamhetsområden, vilket
försvårar möjligheten att identifiera några minsta gemensamma nämnare för de kommande
årens prioriterade områden. Ett område som återkommer i flera fall är energi – inte sällan
kopplat till klimat och hållbarhet – och ett annat är digitalisering. I Tyskland och
Storbritannien lyfts civil säkerhet fram som prioriterat. Det är även vanligt att prioritera
medicinska tekniker, effektivisering av vård- och omsorgssektorn samt vissa typer av
sjukdomar, inte minst de som relaterar till en växande andel äldre i befolkningen. I de
flesta fall ser vi i prioriteringarna även spår av ländernas respektive näringslivsstrukturer;
till exempel satsar Danmark på livsmedelsrelaterad forskning och STW är som nämnts hårt
knutet till Toppsektorinitiativet.
I tre länder, Danmark, Nederländerna och Tyskland, har de politiska ledningarna tagit fram
långsiktiga forskningsstrategier av olika slag. Den danska FORSK2020 och Tysklands
högteknologistrategi nämndes ovan, och Nederländerna lanserade i slutet av 2014 ”2025
Vision for Science” i vilken landets framtida forskningsstrategi uttrycks i breda penseldrag, dock utan att peka ut prioriterade forskningsområden. Redan ett år efter publiceringen undersöks emellertid hur dokumentet kan justeras för att bättre harmoniera med EU:s
programsatsningar.
De båda nederländska finansiärerna är de som tillsammans med Danmarks innovationsfond och LOEWE-programmet utmärker sig när det gäller programsatsningar som ska leda
till ökad kunskapsöverföring, implementering och kommersialisering. De brittiska
finansiärerna i studien uttrycker inte alls samma ambitioner i det avseendet, i synnerhet
inte vad gäller att baka in incitament i sina stödinstrument.

3.2

Storbritannien

I Storbritannien utgörs de offentliga externa forskningsfinansiärerna primärt av sju
forskningsråd, vart och ett med ansvar för olika vetenskapsområden.10 Dessa finansierar
inte bara grundforskning utan också strategisk forskning. Forskningsråden är i princip
10

Vid tidpunkten för rapportens skrivande förs politiska diskussioner i Storbritannien som på några års sikt kan
leda till reformer i det brittiska systemet för forskningsfinansiering, däribland förändringar i forskningsrådens
arbetsuppgifter och organisationsflora. I början av november 2015 hade emellertid inga konkreta reformförslag
offentliggjorts.
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självstyrande och ansvarar för sina egna strategiska prioriteringar. De samarbetar också
med varandra genom ett strategiskt partnerskap, Research Councils UK (RCUK).
Forskningsråden tilldelas medel från det politiskt ledda Department for Business,
Innovation and Skills (BIS).11
Storbritannien har inte någon övergripande forsknings- eller innovationsstrategi som
uttrycks i ett samlat policydokument. Det finns inte heller någon uttalad process som syftar
till framtagandet av policyförändringar. Förslag på nya forskningssatsningar och prioriteringar tas i stället kontinuerligt fram av intressenter på olika nivåer; av forskningsfinansiärer, departement, forskningsutförare och en rad andra organisationer. Forskningsråden har dock en nyckelroll när det gäller att identifiera prioriterade forskningsområden
och föra dem vidare till BIS och andra organ på regeringsnivå. I det senaste tilldelningsdokumentet till forskningsorganisationer understryker BIS vikten av nationella strategiska
prioriteringar.12
En god indikator på Storbritanniens övergripande forskningspolitiska riktning är den så
kallade ”Industrial Strategy”, en dokumentsamling med ett stort antal vägledande policyer
som pekar ut riktningen för den brittiska näringslivspolitiken. I den ingår sammanförande
av prioriterade forskningsområden med befintliga styrkeområden inom brittisk forskning,
framtida efterfrågan, möjligheter till ekonomisk tillväxt och förmåga att tillhandahålla
lösningar för viktiga samhällsutmaningar.13 När det gäller vetenskap och teknik har ett
viktigt dokument under de senaste åren varit det relativt kortfattade ”The 8 Great
Technologies”14 som listar åtta prioriterade områden inom teknikvetenskap och medicin.
Det togs fram under ledning av den tidigare vetenskapsministern och utgör sedan dess en
del i Industrial Strategy. Efter att en ny minister tillträtt är dokumentets roll framöver dock
oklar. Det finns ingen formell nationell process som syftar till att identifiera strategiska
forskningsområden utan det sker genom informella vägar. Sedan valet i maj 2015 har
regeringen lyft fram ”produktivitetsökning” som övergripande nationellt mål för alla slags
verksamheter, vilket med stor sannolikhet kommer att återspeglas i forskningsrådens
strategiska prioriteringar. Vad som konkret avses med det breda begreppet ”produktivitet”
är inte klart. BIS egna analys är att begreppet bör omfatta långt mer än bara forskning och
produktion, till exempel effektivitet i allmänhet och faktorer som inte har någon uppenbar
koppling till forskning. För forskningsrådens del är det angeläget att vara lyhörd gentemot
landets politiska ledning; genom att uppvisa strategier som speglar den politiska viljan har
forskningsråden möjligheter att erhålla ökade anslag.
Forskningsråden är emellertid inte tvingade att prioritera i enlighet med vad den politiska
ledningen vill. I grunden relaterar detta till den så kallade Haldane principle, som är starkt
etablerad och går ut på att forskningens inriktning bör avgöras av forskarna snarare än av
politikerna. I Storbritannien framhålls ofta hur den breda forskningsbasen varit nyckeln till
landets avsevärda styrka inom forskning. Det finns också en allmän konsensus om att den
breda forskningsbasen måste värnas, inte minst eftersom det är svårt att förutse vilka
11

12

13

14

Department for Business, Innovation and Skills (2014). The allocation of science and research funding
2015/16. Maj 2014 och National Audit Office (2013). Research and Development funding for science and
technology in the UK. Memorandum, juni 2013
Department for Business, Innovation and Skills (2014). The allocation of science and research funding
2015/16. Maj 2014 och National Audit Office (2013). Research and Development funding for science and
technology in the UK. Memorandum, juni 2013
Storbritanniens regering, Policy of Industrial Strategy: Tillgänglig:
www.gov.uk/government/policies/using-industrial-strategy-to-help-the-uk-economy-and-businesscompete-and-grow
Willet, David och Policy Exchange (2013). The 8 Great Technologies.
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ämnesområden som blir viktiga i framtiden. Det är emellertid en ständig utmaning för
forskningsråden att balansera regeringens prioriteringar med Haldane-principen. Till
exempel lyfte Storbritanniens förra regering fram energi som ett viktigt område. Forskningsrådet EPSRC responderade genom att formulera ett utmaningsdrivet energitema med
tydlig koppling till de politiska prioriteringarna, men det var EPSRC som, oberoende av
regeringen, bedömde vad som skulle finansieras.
Ett nytt verktyg som diskuteras i Storbritannien är Grand Challenges Research Fund
(GCRF), vilket skulle effektivisera arbetet tvärs över alla forskningsråd. GCRF skulle vara
en särskild fond som alla forskningsråd bidrar med pengar till, utan att någon äger
fonden. Fonden skulle stödja strategiska prioriteringar, vilka förmodligen skulle bestämmas av externa rådgivare med viss medverkan av forskningsråden. Detta skulle utgöra en
ökad strategisk finansiering, i synnerhet av tvärvetenskapliga satsningar men även av
andra, mer omedelbara prioriteringar. Det är vid tidpunkten för rapportens skrivande oklart
om fonden kommer att bli verklighet eftersom regeringen förväntas göra nedskärningar i
de offentliga utgifterna. Dessa kan även komma att drabba forskningsråden.
3.2.1
Forskningsrådet för teknikvetenskaper och fysik, EPSRC
EPSRC är landets viktigaste finansiär inom teknik och naturvetenskap och fördelar varje år
mer än motsvarande 8 miljarder kronor15 till matematik, fysik, kemi, informations- och
kommunikationsteknik (ICT) och material- och teknikvetenskaper. Större delen av
EPSRC:s budget går till doktorander och forskningsanslag men de finansierar också ett
antal centrumbildningar.

Nationell forskningspolicy och EPSRC:s strategi
I balansakten mellan den behovsdrivna och den fria forskningen har under de senaste åren
närmare 40 procent av EPSRC:s finansiering från BIS kunnat säkras tack vare att EPSRC:s
strategiplaner till stora delar harmonierat med regeringens prioriteringar. Ett viktigt policydokument för EPSRC har under de senaste åren varit ”The 8 Great Technologies”16, som
identifierar avancerade material/nanoteknik, syntetisk biologi, ”big data”, robotik och
autonoma system, satelliter, energilagring, regenerativ medicin och agronomi som strategiskt viktiga områden för Storbritannien. De flesta av dem faller under EPSRC:s ansvarsområde. EPSRC har också goda möjligheter att fånga upp den nuvarande regeringens mål
om ”produktivitetsökning”. Andra prioriteringar av EPSRC-intresse som regeringen lyft
fram är IT-säkerhet, försvar och säkerhet, robotteknik och autonoma system samt nanovetenskap.
Ungefär var fjärde år formulerar EPSRC sina strategiplaner, vilka bygger på inspel från en
rad olika nätverk, både interna och externa. Efter BIS fördelning av medel tas sedan en mer
detaljerad leveransplan fram, där det anges hur strategin kommer att realiseras. Den
senaste leveransplanen gäller fram till mars 2016 som då förväntas ersättas av en ny.17

Prioriterade forskningsområden
EPSRC listar tolv prioriterade, breda temaområden: den digitala ekonomin, energi, teknikvetenskaper, globala osäkerheter, sjukvårdsteknik, att leva med klimatförändringar, fram15

16
17

Beräkningen är gjord utifrån växelkursen i mitten av oktober 2015, då 1 brittiskt pund motsvarade 12,5
svenska kronor.
Willet, David och Policy Exchange (2013). The 8 Great Technologies.
EPSRC (2015). Strategic plan 2015: Research, discover, innovate.
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tidens tillverkning, matematiska vetenskaper, naturvetenskap, kvantteknik och forskningsinfrastruktur. Därtill anges ungefär 60 av de 115 ämnesområden som EPSRC finansierar
vara prioriterade.
Det är svårt för ett forskningsråd med begränsad budget att låta antalet ämnesområden och
teman ständigt öka för att uppfylla regeringens förslag på nya prioriterade områden. På
sistone har EPSRC därför ändrat sitt förhållningssätt till regeringens policyer och
identifierar i stället viktiga större nationella utmaningar till vilka regeringens mer ämnesspecifika prioriteringar är kopplade. I den senaste leveransplanen, som avslutas i mars
2016, lät man bygga på denna mer övergripande struktur och listade följande större viktiga
nationella utmaningar:

•

Energi, säkra energitillförsel, minimera avtryck från energiframställning.

•

Den digitala ekonomin, konsekvenser av ökningen av internet och smarta telefoner,
hur människor använder data.

•

Sjukvårdsteknik, en nationell prioritet är att sänka sjukvårdskostnaderna.

•

Globala osäkerheter, vi lever i en tid där tekniken är bra, men den blir hotfull om inte
säkerhetsfunktioner finns.

Utifrån de nationella utmaningarna identifierade EPSRC, i en slags matrisform, de kärnområden som behövdes för att tackla respektive utmaning. I princip fanns alla dessa
kärnområden redan i EPSRC:s omfattande portfolio. Som hjälp för att avgöra vilka av
portfolions kärnområden som behöver ökad alternativt minskad finansiering för att de
strategiska målen, de nationella utmaningarna, ska kunna adresseras har EPSRC internt
infört ett ”National Importance criterion” som externa sakkunniggranskare av ansökningar
uppmanas kommentera vid sidan av övriga kriterier.
Under 2015 har EPSRC:s ledning satt fokus på följande aktuella nationella utmaningar i
sin strävan att möta den nya regeringens mål om ökad produktivitet med mera:

•

”Productive nation” (tillverkning, material, energi, teknikvetenskaper etc.)

•

”Connected nation” (ICT, digitala ekonomin, IT-säkerhet, material etc.)

•

”Resilient nation” (investeringar i infrastruktur, material, energi etc.)

•

”Healthy nation” (sjukvårdsteknik, material, fjärranalys etc.)

Inom parentes ges exempel på några av de kärnområden som anses bidra till motsvarande
långsiktiga effekter. Exempelvis kan ”avancerade material” förväntas bidra till samtliga
fyra önskade effektresultat. Utmaningarna har formulerats mycket utifrån EPSRC:s behov
av en tydlig kommunikation med Storbritanniens politiska ledning. De förenklar även
dialogen med forskningsutförarna.
EPSRC har strategiska rådgivande grupper kopplade till sina tematiska områden, som för
närvarande jobbar fram förslag på kärnområden som kan bidra till aktuella utmaningar.
Arbetet kommer leda fram till ett underlag för EPSRC:s beslut om vilka kärnämnen som
fram till år 2020 ska få ökad respektive minskad finansiering. Eftersom forskning ofta
kräver långsiktiga satsningar för att ge påtagliga resultat och effekter har de strategiskt
rådgivande grupperna uppmanats att också se vilka effekter som satsningarna på aktuella
kärnområden kan leda till år 2030, och även senare.
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Ytterligare en parameter som kan påverka vilka kärnområden som kommer få ökad eller
minskad investering under de kommande åren är osäkerheten kring EPSRC:s kommande
budget. Ifall åtstramningar blir aktuella – vilket EPSRC misstänker kan bli fallet inom en
snar framtid – kommer det att innebära behov av ytterligare fokusering. Oavsett framtida
budgetförändringar menar EPSRC att i synnerhet energirelaterad forskning kommer att
vara ett högprioriterat område under de kommande 15–20 åren.
För EPSRC är även koordineringen med andra aktörer än BIS viktiga. I synnerhet RCUK
utgör ett viktigt samarbetsorgan och forskningsråden försöker, där så är möjligt, finna
synergieffekter genom gemensamma eller likartade programsatsningar. EPSRC jobbar
även på tvären när det gäller departement och andra statligt anknutna organisationer, till
exempel inom hälsa, transport och kommunikation. Forskningsrådet har även relationer på
strategisk nivå med toppuniversitet, dit större delen av budgeten går, och samtal kring
behov och prioriteringar förs kontinuerligt med företrädare för akademin såväl som
näringslivet. EPSRC har i dag cirka 20 stora företag som strategiska partner, vilka deltar i
EPSRC-finansierade samverkansprojekt och konsulteras i strategiska frågor. Det handlar
främst om stora tillverknings- och teknikorienterade företag. De stora företagens behov
kan identifieras relativt enkelt men EPSRC upplever det som svårare att få en samlad bild
av små och medelstora företags framtida utmaningar. När det gäller små och medelstora
företags åsikter försöker EPSRC ha kontakt med branschorganisationer och andra större
organisationer som kan företräda dem.
Varje temaområde i EPSRC:s portfolio har en strategisk rådgivande grupp kopplat till sig i
vilken akademiker och brukare ingår. EPSRC har också kontakt med olika former av
expert- och rådgivande externa grupper, exempelvis Royal Society-sällskapet. Samtliga
externa nätverk bidrar med idéer som är relevanta för de statliga prioriteringarna. Till
exempel kom satsningen på kvantteknik till på detta sätt; den började bottom-up och blev
så småningom ett politiskt direktiv.
EPSRC försöker emellertid iaktta viss försiktighet vad gäller att slå fast strategier. En
intervjuperson förklarar att strategisk planering är viktig av bland annat budgetskäl, men
att det är angeläget att ha utrymme för att löpande fånga upp goda idéer som framkommer i
den ständigt pågående dialogen, ofta genom informella möten, med de olika intressenterna.

Stödinstrument
EPSRC sorterar sina utlysningar i två huvudkategorier: riktade (behovsstyrda) aktiviteter
respektive grundforskningsaktiviteter (nyfikenhetsdrivna). Till grundforskningsaktiviteterna hör de traditionella forskningsanslagen som bygger på att enskilda forskare
under tämligen fria ramar ansöker om grundforskningsprojekt, vilka bedöms av externa
sakkunniga utifrån grad av excellens och tidigare publiceringsmeriter, motsvarande
Vetenskapsrådets projektfinansiering i Sverige.
De riktade aktiviteterna avser främst utlysningar med finansiering till specificerade
forskningsområden men också till workshoppar och konferenser. Det åligger temaledarna
på EPSRC att tillsammans med akademin, näringslivet och rådgivning från EPSRC:s
ledning och strategi föreslå vilka satsningar som ska inrymmas inom denna kategori. Vad
gäller val av riktade utlysningar identifieras de på olika sätt. De kan vara svar på:
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•

specifika prioriteringar från regeringshåll

•

EPSRC-strategiska prioriteringar

•

långsiktiga industriella utmaningar

•

forskningsmöjligheter eller strukturella svagheter som identifierats av forskare
och/eller användare av forskning

•

möjligheter att arbeta med viktiga nationella eller internationella partner

•

respektive temaområdes strategiplan

När en riktad satsning identifierats sätts en budget som passar just det programmets
omfattning och mål. I enlighet med Haldane-principen ansvarar en expertkommitté sedan
för granskandet av ansökningar.
Det finns i bidragsprocessen en trend mot att finansiera projekt och aktiviteter som uppnår
”kritisk massa”. Exempelvis bygger de riktade utlysningarna inom de strategiska programsatsningarna på att forskarna bildar större konsortier. Externa partner, till exempel från
näringslivet, spelar en förhållandevis tillbakadragen roll i konsortierna, i den grad de alls
formellt deltar. För att inte få ansökningar från kanske ett 60-tal institutioner uppmuntrar
EPSRC forskarsamfundet att organisera sig i större, gemensamma ansökningar, vilket
innebär en mindre konkurrens från större, mer kapabla forskarlag. Detta ökar också
andelen framgångsrika projekt.
Med EPRSC:s kombination av behovsmotiverade satsningar och grundforskningsprojekt
lämnas utrymme för det oupptäckta okända medan verksamheten också tydligt medverkar
till regeringens prioriteringar. EPSRC har inga planer på att ändra på sina stödinstrument
och påpekar att det finns en tydlig trend hos de brittiska forskningsråden att gå mot allt
färre instrument. EPSRC vill ha fler akademi–industri-samarbeten och menar att det då är
viktigt att det blir enkelt att initiera samarbeten. Ett steg är att minska antalet instrument
för att inte förvirra intressenterna, en uppfattning som även återfinns på politisk nivå.18

3.2.2

Stiftelsen Wellcome Trust

Wellcome Trust (WT) är en oberoende välgörenhetsorganisation som specialiserat sig på
att finansiera forskning inom området medicin och hälsorelaterade vetenskaper. Stiftelsen
grundades 1936 genom arvet från läkemedelsmagnaten Sir Henry Wellcome. Det är den
största icke-statliga finansiären av vetenskaplig forskning i Storbritannien och en av de
största i världen. Ungefär 80 procent av WT:s finansiering tillfaller brittiska aktörer medan
de största utländska satsningarna sker i Sydostasien och Afrika. På senare år har WT fått
ett mer internationellt fokus än tidigare.
WT liknar ett forskningsråd genom att den har ett antal områdeskommittéer som ser till att
ansökningar granskas enligt ett ”peer review”-system. Men WT satsar även medel på
strategiska möjligheter som dyker upp och som inte passar i det traditionella kommittéarbetet. En viktig skillnad mellan WT och de sju brittiska forskningsråden är att WT också
utför egna aktiviteter i stället för att finansiera andra att utföra dem. Aktiviteterna kretsar
kring samhällsengagemang, ofta i samarbete med andra organisationer. Exempelvis driver
stiftelsen ett flertal olika skolinitiativ.

18

Storbritanniens regering (2015). The Dowling Review of Business-University Research Collaborations.
Juli 2015
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WT:s totala budget har ökat kraftigt på senare år. Sedan 1936 har WT finansierat forskning
för motsvarande omkring 110 miljarder kronor, varav 50 miljarder har spenderats under de
senaste 10 åren. Ambitionen är att åren 2016–2020 finansiera forskning för 50 miljarder
kronor. Mer än 50 procent av finansieringen går till nyfikenhetsdriven forskning (som
naturligtvis också kan vara av strategisk relevans).19

Nationell forskningspolicy och Wellcome Trusts strategi
WT är som privat välgörenhetsorganisation oberoende av såväl politiska som kommersiella intressen. För att uppnå sina syften och få utväxling på satsningarna har stiftelsen
emellertid goda skäl att noga följa regeringens prioriteringar, och den engagerar sig
emellanåt i satsningar tillsammans med forskningsråden, till exempel Crick-institutet för
biomedicinsk forskning. Genom kontakter och diskussioner med statliga organ bidrar den
också till att identifiera nationella forskningsprioriteringar.
Stiftelsens goda finansiella ställning, tillsammans med självständigheten gentemot
regeringen och industrin, möjliggör ett flexibelt finansieringssystem där stiftelsen snabbt
kan svara upp mot nya behov och prioriterade områden som dyker upp. Den har också
möjlighet att stötta framstående forskning inom ett brett spektrum av ämnen och ge bidrag
till olika multidisciplinära och internationella samarbeten.
WT har förvisso en strategisk plan men poängterar att specifika strategiska prioriteringar,
som fastställs genom långsiktiga strategier, är mindre viktiga än förmågan att identifiera
nya behov och snabbt gå in och stötta de forskningsinsatser som behövs. Ett exempel är att
WT under ebolaepidemin 2014 kunde bidra till att näringslivet och akademiska forskare
snabbt kunde börja samarbeta och vidta åtgärder, tillsammans med bland andra USA och
europeiska organisationer.

Prioriterade forskningsområden
WT:s gällande strategiska plan är ett relativt kort dokument som löper 2010–20. I denna
anges följande prioriterade utmaningar:20

•

Maximera hälsoeffekterna av genetik och genomik

•

Att förstå hjärnan

•

Bekämpning av smittsamma sjukdomar

•

Undersöka utveckling, åldrande och kronisk sjukdom

•

Kopplingen miljö, näring och hälsa

Dessa områden omfattar praktiskt taget allt i termer av olika vetenskapsområden och är
främst avsedda som beskrivningar av vad WT gör.
Frågan om strategiska planer är under 2015 högaktuell på WT. En strategisk översyn pågår
och kommer att slutföras under året. Den nuvarande planen uppges inte användas i det
löpande arbetet, inte ens i den strategiska planeringen, samtidigt som stiftelsen behöver ett
strategidokument att luta sig mot. WT vill ta fram ett dokument som ger utrymme för
lyhördhet för strategiska satsningar längs vägen och tydligt kommunicerar vad stiftelsen
står för, vilket innebär ett strategiskt ramverk snarare än en strategisk plan.
19

20

Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor är gjord utifrån växelkursen i mitten av oktober 2015,
då 1 pund motsvarade 12,5 kronor.
Wellcome Trust (2010). Strategic plan 2010-2020: Extraordinary opportunities
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Avsikten är att fortsätta finansiera den nyfikenhetsdriva forskningen och att stötta ett brett
forskningsfält, men också att hitta former för att bättre kunna identifiera specifika områden
på universitet där WT redan har betydande finansiering, men där det också visat sig finnas
behov av att ta in fler aktörer och resurser för att snabbare kunna göra skillnad.
Eftersom diskussionerna pågår är detaljerna inte fastställda. Två områden kommer emellertid få omedelbart fokus och förstärkning i enlighet med idéerna kring det nya ramverket:

•

vaccination

•

antibiotikaresistens.

WT förväntar sig att det inom de närmaste åren sannolikt kommer att identifieras fler
områden som kommer att förstärkas.
Stiftelsen har i sina utlysningar inga uttalade krav på att dess strategiska prioriteringar ska
följas. Skälet är att WT uttryckligen vill att intressanta och potentiellt oväntade tillämpningar ska ha chans till finansiering. En intervjuperson formulerar det så här:
”I utlysningar går vi ut med vilka områden som vi finansierar. Men om någon skickar
in en extraordinär ansökan som inte riktigt faller inom ramarna finner vi ändå sätt att
behandla den, så länge det rör sig inom hälsoområdet. Vi strävar verkligen efter att
inte vara besatta av regler.”
Inställningen underlättas naturligtvis av WT:s utomordentligt goda finansiella situation,
men stiftelsen menar också att det faktum att den tillhör den privata sektorn och är
oberoende av regeringen leder till större lyhördhet, flexibilitet och snabbhet.
Mycket av WT:s verksamhet sker genom partnerskap med andra organisationer, vilket
innebär att det på operativ nivå finns samverkan med andra brittiska finansiärer och
därmed hänsynstagande till vilka forskningsområden de prioriterar. WT har även
rådgivande kommittéer för sin strategiutveckling, innefattande intressenter från näringslivet, den offentliga sektorn med flera. Kommittéernas roll är att ge råd, inte att diktera
eller formulera strategin. Utöver det har stiftelsen även ett innovationsteam med uppgift att
fokusera på akademiskt arbete som ännu inte är tillräckligt utvecklat för att vara av intresse
för riskkapitalister, genom vilket WT även bevakar nyttiggörandeaspekten.

Stödinstrument
När det gäller nyfikenhetsdriven forskning avser WT att även fortsättningsvis använda sig
av projektfinansiering till enskilda forskare eller mindre grupper i ett format som liknar
Vetenskapsrådets, och ansökningsförfaranden där kommittéer granskar och bedömer de
akademiska meriterna. I vilken grad som WT ökar medlen till specifika områden uppges
bero på den kompetens som finns. Det formuleras på följande sätt i en intervju:
”Du kan inte utnämna ett strategiskt område om det inte finns kompetenta människor
där. Strategisk forskning kräver mekanismer för att stödja riktigt bra människor att
göra riktigt bra saker. Denna grundsyn gäller från små bidrag till centra.”
De forskningscentrum som stiftelsen finansierar stöds vanligtvis utifrån strategiska prioriteringar. Till exempel byggdes ett av WT:s största institut, som fokuserar på genetik och
genomik, upp på grundval av ett strategiskt beslut. Sedan dess har centrumet omvandlats
till ett forskningsinstitut som WT bedömer vart femte år för att avgöra om det ska få
fortsatt stöd eller ej. WT har vanligtvis ett helhetsansvar för centrumen och finansierar
anställda, utrustning etc.
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Till följd av det strategiska ramverk som håller på att utvecklas kommer stödinstrumenten
att behöva anpassas. Ett tillvägagångssätt som kan komma att bli vanligare är att WT
identifierar behov och fokusområden och därefter drar samman ett forskarteam, ett
konsortium, som tilldelas målinriktad finansiering. Förfarandet skulle utgå från att identifiera de mest kompetenta individerna, så i grunden skulle det fortfarande handla om att
bevilja anslag men på ett mer tematiskt och uppsökande sätt än WT hittills har gjort.

3.2.3

Forskningsrådet för medicin, MRC

Medical Research Council (MRC) är ett av Storbritanniens sju forskningsråd. Det finansieras genom anslag från BIS tillsammans med bidrag från Department of Health (DH) och
andra organisationer. MRC finansierar årligen forskning för närmare 10 miljarder kronor.21
Till skillnad från många andra brittiska forskningsråd finansierar MRC ett stort antal
centrum och institut, för närvarande cirka 60 stycken. MRC:s sammanlagda anslag till
dessa är ungefär lika stort som de traditionella projektanslagen. Större delen av budgeten
anses gå till någon form av strategisk forskning, brett definierad.

Nationell forskningspolicy och MRC:s strategi
DH listar ett antal nationellt prioriterade forskningsområden:

•

antibiotikaresistens

•

demensforskning

•

mental hälsa

•

förebyggande

•

förbättrade diagnoser.

Det finns inte någon formaliserad process för samarbeten och kommunikation mellan
MCR och DH och andra politiskt ledda organ, men de informella nätverken är avgörande
för utformningen av de nationella prioriteringarna. MRC och DH har kontakter på många
nivåer, vilket innebär att statliga policyer och strategiska prioriteringar sällan kommer som
några överraskningar för MRC, utan snarare är väl förankrade i förväg.

Prioriterade forskningsområden
MRC:s nuvarande strategiska plan gäller fram till 2019. 22 En ny strategi utformas normalt
vart fjärde eller femte år i samband med regeringens översyn av de offentliga utgifterna.
Därefter publicerar forskningsråden sina leveransplaner, som MRC vanligen uppdaterar
årligen.23 Rådets strategier är övergripande och breda till sin natur och prioriteringarna
förändras sällan väsentligt från ett år till ett annat. MRC menar vidare att det vore oklokt
att addera helt nya ämnesområden till de strategiska prioriteringarna, eftersom det tar tid
för nya områden att etablera sig och ge effekter.
För närvarande har MCR två strategiska prioriterade teman, vart och ett med en rad
underteman:

21

22
23

Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor är gjord utifrån växelkursen i mitten av oktober 2015,
då 1 pund motsvarade 12,5 kronor.
MRC (2014). Research Changes Lives 2014-2019.
MRC (2015). Delivery plan 2015/16.
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1. Resiliens, reparation och ersättning
a. Naturligt skydd
b. Bindvävnadssjukdomar och regeneration
c. Psykisk hälsa och välbefinnande
d. Reparation och ersättning
2. Att leva ett långt och hälsosamt liv
a. Molekylregister och sjukdomar
b. Livsförloppsperspektiv
c. Livsstilars påverkan på hälsa
d. Miljö och hälsa
Inom ramen för de två temaområdena, inklusive underteman, har MRC definierat ett antal
prioriterade ämnesområden:

•

Antimikrobiell resistens

•

Livslång god hälsa för hjärnan, vilket bland annat inkluderar demens, neurodegenerativa sjukdomar och psykisk hälsa

•

Regenerativ medicin

•

”Big data”

•

Förebyggande åtgärder

•

Translationell forskning och individanpassad medicinsk behandling

•

Experimentell medicin (tidig klinisk forskning på människokroppen)

•

Global hälsoforskning

Flera av de prioriterade ämnesområdena överensstämmer väl med regeringens uttalade
prioriteringar, medan andra har hamnat på listan efter diskussioner med externa nätverk
inom akademin, vården, industrin och statliga organ, exempelvis Department for International Development (DFID). Interaktionen sker på en mängd sätt, alltifrån kommittéarbete till informella möten.
MRC har överlag mycket samarbeten och dialog med andra medicinska organisationer,
eftersom medicin är ett fält som ofta kräver tvärvetenskapliga insatser. Ett exempel är
regenerativ medicin, där ungefär en fjärdedel av MRC:s finansiering till området utbetalas
genom partnerskap med välgörenhetsorganisationer, andra forskningsråd och statliga
organ. Samarbetena är ofta av strategisk karaktär. Initiativen kommer ofta från politiskt
håll, men etablerandet av verksamheten och koordineringen av dem brukar skötas av
organisationer såsom MRC. MRC har också regelbundna kontakter med de flesta större
läkemedelsbolag och försöker att engagera små och medelstora företag i strategiprocesserna. Rådets tidigare mötesforum med lekmän har under de senaste åren ersatts
med en virtuell panel med lekmän som ger sina perspektiv på MRC:s forskningssatsningar
och strategier (det är dock oklart vilken nivå inom MRC som hanterar den interaktionen).
MRC strävar efter att balansera satsningarna mellan excellent grundforskning och behovsdrivna riktade programsatsningar som förväntas innehålla en hel del interaktion med
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näringslivet. Det finns en särskild budget för de riktade programsatsningarna, men MRC
poängterar att grundforskningen ofta också bidrar till nyttoforskningen även om det inte
finansieras genom dessa system. De två portföljerna ska även framöver vara ungefär lika
stora. MRC:s styrelse förväntas ha översikt på portföljen i sin helhet och vid behov ta
beslut om justerad finansiering till specifika områden.
Ett av MRC:s främsta övergripande strategiska mål är ”going global”; rådet betraktar internationella samarbeten som mycket viktiga och har omfattande interaktion med forskningsråd och välgörenhetsorganisationer som är aktiva i andra länder. MRC finansierar även
forskning i låg- och medelinkomstländer. Det är emellertid inte möjligt att bedöma hur stor
del av MRC:s budget som går till internationella projekt. ”Going global”-strategin
utvecklades, på samma sätt som övriga prioriterade områden i MRC strategiska agenda,
genom diskussion och konsultation med externa och interna nätverk på alla nivåer.

Stödinstrument
Som forskningsråd använder sig MRC mycket av traditionell projektfinansiering med
extern sakkunniggranskning, i synnerhet till grundforskningen. Även mycket av bidragen
till den strategiska forskningen fördelas genom de kanalerna. MRC:s generella inställning
är att det mönstret ska fortsätta. Rådet planerar inte heller att utveckla några helt nya egna
instrument, utan vill utveckla de instrument de har.
Man vill emellertid understödja några pågående trender. En av dessa är bildandet av större
konsortier framför konkurrens mellan många mindre grupper. Det gör det också lättare för
näringslivet att samarbeta med forskarna, eftersom det blir tydligare för företagen vilken
grupp de ska närma sig. För att åstadkomma konsortiebildning uppmanar MRC emellanåt
forskare och universitet att anmäla sina intressen inom ett visst ämne, för att uppmuntra de
olika sökande att kontakta varandra och bedöma om de skulle kunna samarbeta. En
intervjuperson understryker att det inte är fråga om en kraftfull ”top-down”-process, utan
om en ”lätt knuff i en annan riktning”. MRC har inte för avsikt att tvinga forskare att
samarbeta, vilket även gäller finansiering av forskningscenter. Andra trender som MRC
avser stödja är etablering av fler institut – som kan vara virtuella såväl som samlade under
ett och samma tak, mer tvärvetenskap och mer samarbete med näringslivet. Överlag
observerar MRC ett behov av att öka finansieringen av aktiviteter där individer möts.

Reflektioner
Ingen av de tre studerade brittiska finansiärerna har strategiplaner som sträcker sig längre
än fem år, och alla betonar vikten av kontinuerlig omvärldsbevakning och öppenhet och
resurser till uppkommande behov och prioriteringar. Hos både EPSRC och MRC pågår just
nu ett strategiskt utvecklingsarbete där framtida prioriteringar och instrument diskuteras.
Vi har endast kunnat belysa de breda penseldragen i detta. Överlag följer de båda forskningsrådens strategiska arbete till stor del den politiska agendan, vilket är mest uttalat hos
EPSRC som beskriver hur en ansenlig del av rådets budget säkrats på så vis. Det strategiska utvecklingsarbetet sker i hög grad i dialog med externa aktörer och finansiärerna
påpekar hur informella dessa processer ofta är, även med politiskt styrda organisationer.
Det är slående hur generella de tre finansiärernas strategiplaner är. De inriktar sig mot
nationella, och i WT:s och i någon mån MRC:s fall även internationella, utmaningar och
övergripande temaområden snarare än specifika ämnesområden. Det är ett mycket avsiktligt förhållningssätt som möjliggör för en större flexibilitet i finansieringssystemet när nya
behov och prioriteringar uppstår. Med de brett specificerade temaområdena följer ett ökat
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behov av tvärvetenskapliga forskningsinsatser och finansiärerna beskriver vikten av ökad
samordning kring programutlysningar och samverkan med fler aktörer, både nationellt och
internationellt. Både MRC och WT ser etableringen av center som ett av de viktigaste
instrumenten för sina strategiska satsningar men beskriver också hur konsortiumbyggande
fyller en allt viktigare funktion för kraftsamling av forskningsinsatser. För att underlätta
samarbeten mellan allt fler aktörer kommer forskningsråden, framför allt av tydlighetsskäl,
minska antalet instrument.
En ansenlig del av de studerade finansiärernas budgetar går till strategisk forskning, men
finansiärerna påpekar samtidigt att även den nyfikenhetsdrivna forskningen bidrar till de
strategiska prioriteringarna och att deras satsningar på strategiska områden därmed är
större än vad som avspeglas i budgeten. Storbritannien har en stark tradition av bred
grundforskning och balansen mellan den nyfikenhetsdrivna och den strategiska forskningen är något som ständigt diskuteras. Den omtalade Haldane-principen förefaller, enligt vår
uppfattning, relativt kringskuren emellanåt; genom att satsningar inriktas mot specifika
ändamål har de forskare som ska fatta besluten förmodligen inte alltid så stort handlingsutrymme. Likaså är det uppenbart att begreppen ”strategiskt” och ”nyfikenhetsdrivet”
stundom används på ett beräknande sätt; när de politiska prioriteringarna ändras kan det
som var ”strategiskt” ena dagen presenteras som ”nyfikenhetsdrivet” nästa, och vice versa.
Sammanfattningsvis är det förmodligen korrekt att beskriva forskningsrådens ageranden
som att de inte ”styr” forskningen utan snarare ger den en lätt puff i någon riktning. Storbritanniens storlek underlättar sannolikt ett sådant agerande, eftersom det finns tillräckliga
resurser för att satsa på i praktiken all slags forskning samtidigt.

3.3

Danmark

De danska externa offentliga finansiärerna av forskning och innovation består av tre stora
aktörer: Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond och Danmarks innovationsfond. Det Frie Forskningsråd delade 2014 ut drygt 1,4 miljarder danska kronor,
huvudsakligen till 1–4-åriga projekt som drivs av enskilda forskare. Av Grundforskningsfondens finansiering på 436 miljoner danska kronor 2014 gick som alltid den absoluta
merparten till grundforskningsorienterade Centres of Excellence. Innovationsfondens
verksamhet inleddes i april 2014 efter en sammanslagning av tre tidigare finansiärer: Det
Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden och Rådet for Teknologi og Innovation.
Innovationsfonden ska fördela omkring 1,6 miljarder danska kronor per år. Både Grundforskningsfonden och Innovationsfonden är statligt finansierade men har ansenlig operationell frihet, vilket vi återkommer till då våra fallstudier baseras på dessa två organisationer.
Därutöver finns ett antal stora privata fonder, där enbart Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfondet och Villum Fonden under de tre senaste åren tillsammans beviljat
mellan 1,5 och 1,9 miljarder danska kronor per år till offentlig forskning. Novo Nordisk
Fonden och Lundbeckfonden, som båda riktar sig mot life science, företrädesvis inom de
områden som respektive koncern verkar inom, har aviserat kraftigt höjda utdelningar under
de kommande åren. Förmodligen kommer de att stödja offentlig forskning med belopp som
är större än all annan finansiering till life science-forskning sammantagen, det vill säga
flera miljarder danska kronor per år.24
Danmarks regering har vid två tillfällen, 2008 och 2012, presenterat dokument som pekar
ut vilka forskningsområden som är nationellt strategiska under de kommande 7–8 åren. Det
24

Uppgifterna om finansiering är hämtade från respektive organisations årsredovisning eller motsvarande.
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senaste dokumentet, kallat FORSK2020, baseras på en årslång nationell process. Ett stort
antal intressenter från bland andra näringslivet, offentlig sektor, intresseorganisationer och
universiteten gav förslag på och diskuterade tillsammans vilka forskningsområden som
borde prioriteras. Det nära 100-sidiga dokumentet famnar relativt brett och ger utförliga
beskrivningar av forskningens sammanhang och hur den kan förväntas göra nytta. Dokumentet pekar ut fem huvudsakliga visioner och anger för var och en ett antal strategiska
forskningsområden (vilka anges i förkortad form i parenteserna nedan):25

•

Ett samhälle med grön ekonomi (energiteknologier och energisystem; konkurrenskraft
på miljöområdet; klimatfrågor och klimatanpassning; livsmedel och andra biologiska
produkter)

•

Ett samhälle med hälsa och livskvalitet (från grundforskning till sjukdomsbekämpning;
framtidens omsorg och hälso- och sjukvård)

•

Ett högteknologiskt samhälle med innovationskapacitet (digitala lösningar; framtidens
produktionssystem och nya innovationsformer; strategiska tillväxtteknologier)

•

Ett effektivt och konkurrenskraftigt samhälle (konkurrensförmåga, produktivitet och
tillväxt; effektiv och innovativ välfärdssektor; transport, logistik och det offentliga
rummet)

•

Ett kompetent och sammanhållet samhälle (utbildning, lärande och kompetensutveckling; kulturförståelse och interkulturell kompetens)

FORSK2020 används av regeringen som underlag för prioriteringar av forskningsområden,
vilket bland annat syns i Finansloven (den danska budgetpropositionen). Ett annat underlag
som regeringen tagit fram är INNO+, som behandlar innovationsområdet och har tillkommit på ett liknande sätt som FORSK2020. Vårt intryck är emellertid att INNO+ inte
används i lika hög grad som FORSK2020. Ett dokument som är viktigare i Danmarks
forsknings- och innovationspolitik är Innovationsstrategin, som presenterades 2012.
Eftersom dansk forsknings- och innovationspolitik sedan ett par decennier tillbaka utvecklas i brett samförstånd över blockgränserna kommer Innovationsstrategin sannolikt att
användas även efter att det nuvarande politiska styret bytts ut. Innovationsstrategin slår fast
tre huvudsakliga prioriteringar:26

•

Samhällsutmaningar ska driva innovation: Efterfrågan på lösningar på konkreta
samhällsutmaningar ska prioriteras högre i de offentliga innovationsinsatserna.

•

Mer vetenskap ska omvandlas till ekonomiskt värde: Fokus är på gemensamt
kunskapsutbyte mellan företag och offentliga forskningsutförare och mer effektivt
främjande av innovation.

•

Utbildning ska öka innovationskapaciteten: En kulturändring i utbildningssystemet ska
innebära mer fokus på innovation.

Ett konkret utfall av Innovationsstrategin är inrättandet av Innovationsfonden, en av våra
två fallstudier.

25

26

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (2012). FORSK2020 – Strategiske
forskningshorisonter.
Danmarks regering (2012). Danmark – Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for
innovation i virksomhederne. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
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3.3.1

Danmarks innovationsfond

Nationell forskningspolicy och Innovationsfondens forskningsstrategi
Danmarks innovationsfond har målsättningarna att ” bidra till tillväxt och företagande” och
”bidra till lösning av centrala samhällsutmaningar”.27 Fonden inrättades för att underlätta
breda och omfattande strategiska satsningar, inte minst på tvärgående teman, och för att
bättre kunna säkerställa att satsningarna ger de önskade effekterna. Dessutom önskades
mer tydlighet i systemet. Jämfört med sina tre föregångare har fonden därför färre instrument och en förväntan om att lägga mer vikt vid intresse från användarna, inte minst småoch medelstora företag. Innovationsfonden ska dessutom ha smidigare och snabbare
ansöknings- och beslutsprocesser än sina föregångare.
Fonden har inga egna medel, utan tilldelas varje år resurser i enlighet med vad som anges i
Finansloven. Hittills har fondens budget varit i nivå med de tre föregångarnas samlade
resurser, vilket för 2015 innebar 1,6 miljarder danska kronor.28 I Finansloven har
regeringen öronmärkt medel till olika ändamål, däribland en rad specificerade strategiska
forskningsområden. Dessa är delvis desamma som nämns i FORSK2020. Innovationsfonden har en löpande och nära dialog med utbildnings- och forskningsministeriet men har
hittills haft begränsad möjlighet att påverka regeringens förslag på prioriterade områden.
Hittills har fonden inte pekat ut några egna områden, men man avser att göra det så fort
man skapat sig ett eget underlag för prioriteringar. I valet av egna områden kommer fonden
att lägga vikt vid vilka områden som identifierats i FORSK2020 och liknande dokument.
Fonden kommer inte att begränsa sig till danska underlag, utan även ta intryck av analyser
och sammanställningar som gjorts på andra håll, till exempel i grannländerna och i OECD.
Det är oklart vilken tidshorisont fondens strategiska underlag kommer att ha, det vill säga
om det kommer att sikta fem till tio år framåt eller ha en kortare horisont.

Prioriterade forskningsområden
I avsikt att ta fram ett dokument som anger vilka insatser som Innovationsfonden bör
prioritera, har fonden under 2015 inlett en strategiprocess. Intentionen är att underlaget ska
vara relativt detaljerat. I ett första steg genomför fonden en strategy mapping där man
sammanställer existerande underlag som andra aktörer har tagit fram. I ett andra steg ska
fondens slutsatser diskuteras av ett stort antal inbjudna intressenter från bland andra
näringslivet, offentlig sektor och universiteten. Fonden har hösten 2015 inlett sin strategy
mapping inom fem områden: hälsa, energi, miljö, informations- och kommunikationsteknologi och turism.
Valet av dessa områden ger förmodligen en god fingervisning om vilka breda områden
som Innovationsfonden ser som viktiga. Listan ska emellertid inte betraktas som uttömmande, för strategy mappings inom fler breda områden kommer att genomföras i ett senare
skede. Utöver stöd till egna prioriteringar syftar fondens strategiprocess även till att ge
bättre underlag till dialogen med de politiska företrädarna, vilket fonden hoppas ska
resultera i att den får större manöverutrymme, till exempel genom att öronmärkningarna i
Finansloven minskar i omfattning. Om fonden själv får välja ska en så stor del som möjligt
av fondens medel inte fördelas i på förhand definierade ämnesområden (till exempel energi
eller klinisk forskning) utan utlysas öppet där alla inkommande ansökningar konkurrerar

27
28

Danmarks Innovationsfond (2015). Innovationsfondens strategi. Januari 2015.
1,6 miljarder danska kronor motsvarar i oktober 2015 ungefär 2,0 miljarder svenska kronor.
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med varandra. Fonden förväntar sig emellertid att en ansenlig del av medlen från ministeriet även i framtiden kommer att vara öronmärkta till specifika områden.
Innovationsfonden har framöver också att ta ställning till hur de danska stora privata life
science-fonderna agerar och koordinera sina insatser med dem. Dessa fonder har för de
kommande åren aviserat kraftigt höjda utdelningar, i en storleksordning som sammantaget
antas göra dem klart större än Innovationsfonden. I ett läge där stora delar av dansk life
science-forskning är synnerligen välförsörjd från andra håll torde Innovationsfonden välja
att fokusera på områden där behoven av dess finansiering är större. Vilka områden det
skulle vara skulle avgöras utifrån såväl fondens egna strategidokument som dialogen med
andra aktörer i det danska forsknings- och innovationssystemet, inklusive utbildnings- och
forskningsministeriet.
Inom stödinstrumenten Stora projekt och Samhällspartnerskap, som behandlas mer ingående i nästa avsnitt, har fonden för 2015, i princip helt i linje med de prioriteringar och
belopp som angavs i Finansloven, fördelat medlen enligt Tabell 1:
Tabell 1 Danmarks innovationsfonds prioriteringar inom Stora projekt och Samhällspartnerskap 2015
Område

Belopp (miljoner danska kronor)

Stora projekt
Bioressourcer, Fødevarer og livsstil

150

Fremtidens energiteknologier- og systemer

80

Fremtidens velfærd – Social innovation

50

Infrastruktur, transport og droner

40

Konkurrencedygtige miljøteknologier

40

Kystturisme

6

Laksebestanden

15

Sundhed og klinisk forskning

83

Psykiatri

60

Produktionssystemer og strategiske vækstteknologier

65

Økologi

18

Åbent opslag

200

Totalt Stora projekt

807

Samhällspartnerskap
Big Data

60

Materialer

50

Energirigtige renoveringsløsninger

50

Totalt Samhällspartnerskap

160

Innovationsfonden ska kännetecknas av ett mer affärsmässigt fokus än sina föregångare.
Nyttogörande, i synnerhet kommersiell potential, är mycket viktigt för fonden och är det
kriterium som uppges väga tyngst i fondens fördelning av medel. Nära samverkan mellan
offentlig forskning, vanligen universitet, och användare, typiskt företag, är i praktiken ett
krav för att fonden ska gå in med finansiering. Fonden avser följa sina – som den själv
benämner dem – investeringar relativt noga och har ett antal verktyg för att säkerställa att
de betalar sig. Verktygen presenteras i nästa avsnitt. De flesta av fondens anställda har
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rekryterats från näringslivet där de inte sällan haft höga positioner som chefer eller projektledare, eller hanterat riskkapital och investeringar i forskning och utveckling.

Stödinstrument
Vad gäller strategisk forskning använder sig Innovationsfonden i dag av två huvudsakliga
stödinstrument, Stora projekt och Samhällspartnerskap. Stora projekt finansierar
forsknings- och innovationsaktiviteter från strategisk grundforskning till kommersialisering med normalt 5–30 miljoner danska kronor under tre till fem år. Avsikten är att
projekten ska utmynna i konkreta produkter eller processer. Det är också angeläget att
bygga upp forskningskompetens som är strategiskt viktig för Danmark. Samverkan mellan
offentliga forskningsutförare och avnämnare, i första hand företag, är angeläget. Medfinansiering är ett krav, från de offentliga forskningsutförarna såväl som från andra
deltagare. Om de sökande har goda motiv är fonden redo att bevilja större belopp än 30
miljoner danska kronor eller bortse från andra riktlinjer. Instrumentet anses ha en lagom
budget och tidsutsträckning för att stimulera till den utveckling som krävs för att ta relativt
grundläggande strategisk forskning till det uppsatta målet. Fonden betraktar Stora projekt
som ryggraden i sin verksamhet och planerar inte att förändra instrumentet mer än i sina
detaljer, i den mån det visar sig behövas.
Samhällspartnerskapen ska ha en finansiering på 50–60 miljoner danska kronor var och
ska involvera näringsliv, forskningsorganisationer och myndigheter. De förväntas ligga
något närmre tillämpning än vad Stora projekt gör. Stödformen initierades av den regering
som avgick efter valet i juni 2015 och det är vid rapportens skrivande oklart om den
nuvarande regeringen väljer att fortsätta satsningen. Fonden betraktar samhällspartnerskapen som principiellt angelägna satsningar, men skulle gärna inlemma instrumentet i
Stora projekt, och därmed minska formatet på dem något.
Innovationsfonden ska bevaka sina investeringar relativt noga och har för avsikt att vara en
aktiv förvaltare. För att göra det möjligt har man skaffat sig (eller ska skaffa sig) ett antal
verktyg:

•

Riktlinjer för att riskklassificera projekt, baserat bland annat på grad av tillämpning,
utmaning i att nå målen, konstellation av partner och storlek på fondens investering.

•

Strategisk rådgivning, bland annat under ansökningsprocessen, för att höja kvaliteten
på inkommande ansökningar och skapa starka samverkanskonsortier. Fonden avser
även söka upp aktörer med hög potential och uppmana dem att inkomma med ansökningar. Ansökningarna görs i två faser, där den andra utgör den fullständiga ansökan
och är öppen för de främsta sökanden i fas ett. Inför fas två avser fonden ta kontakt
med de flesta sökanden och ge förslag på hur ansökningarna kan förbättras.

•

Aktivt deltagande i projektstyrelser, för att få insyn i hur verksamheten fortlöper och
vid behov verka för att styra om den. Fonden avser framför allt delta i styrelserna för
projekt som fått en högre riskklassificering än andra.

•

Justering av storlek på finansiering under projektens gång, om det bedöms lämpligt.

Fonden avser även involvera sin styrelse i verksamheten mer än vad som är brukligt.
Styrelsemedlemmar ska exempelvis delta i beredningsprocessen av ansökningar. De flesta
av fondens styrelsemedlemmar är mycket högt uppsatta i näringslivet.
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3.3.2

Danmarks Grundforskningsfond

Nationell forskningspolicy och Grundforskningsfondens forskningsstrategi
Danmarks Grundforskningsfond är inriktad mot ”ledande spetsforskning”.29 I det
begreppet lägger fonden forskning som baseras på ambitiösa, originella och djärva idéer
och har potential att förändra vetenskapen. Internationalisering är högt prioriterat. Alltsedan starten har grundforskningsfondens verksamhet dominerats av stöd till Centers of
Excellence (CoE) som normal finansieras under en tioårsperiod. Varje år går mellan 80
och 90 procent av de medel fonden fördelar till CoE. Fondens övriga insatser inriktas
huvudsakligen mot internationalisering. Under ”de kommande åren” avser fonden
upprätthålla och möjligen öka andelen finansiering till CoE något samt koncentrera internationaliseringssatsningarna till färre verksamheter. Fondens strategidokument är från
2010 och är inte tidsatt. Dessutom tillträdde fondens vd i augusti 2015 och det är möjligt
att han avser ta initiativ till nya strategidokument.30
En viktig anledning till grundforskningsfondens stabila inriktning är att fonden anses ha
lyckats mycket bra. Den har mycket starkt stöd i alla delar av Danmarks forsknings- och
innovationssystem, vilket inte minst framkommit i de utvärderingar av fonden som
genomfördes 2003 och 2013. Båda utvärderingarna var synnerligen positiva och föreslog
mycket marginella förändringar av fondens verksamhet. I den senaste utvärderingen
konstaterades att “there is clear evidence that the overall performance of the CoEs with
respect to research quality is extremely high and widely acknowledged internationally.
Furthermore, the panel believes that the CoEs did have an important impact on raising the
quality of research in Denmark in general.” En bibliometrisk studie i utvärderingen visade
att fondens center presterade mycket bra, långt över övrig dansk och nordisk forskning och
i vissa avseenden i nivå med de allra främsta amerikanska universiteten.31
Fonden inrättades 1991 med syftet att stödja vetenskaplig grundforskning på högsta internationella nivå. Dess finansiering utgörs av statligt kapital som tillförts vid tre tillfällen:
1991, 2008 och 2015. Efter det senaste tillskottet är fondens verksamsamhet säkrad fram
till 2036. Ett statligt juridiskt ramverk anger bland annat inriktningen på verksamheten och
vilken nivå finansieringen bör ligga på (för närvarande i genomsnitt 400 miljoner danska
kronor per år). Inom dessa förhållandevis breda ramar står det fondens styrelse fritt att
disponera medlen.

Prioriterade forskningsområden
Fonden pekar inte ut några forskningsområden som mer angelägna än andra. Tvärtom har
fondens inställning alltid varit att finansieringen ska gå till den bästa forskningen oavsett
område. Detta är också ledstjärnan för fonden under kommande år. Ungefär åtta av tio av
de ungefär 100 CoE som fonden finansierat har emellertid sin bas inom naturvetenskap
eller life science, alternativt haft sin bas där, vilket är en klart större andel än vad dessa
forskningsområden utgör av dansk forskning. Ett stort antal, förmodligen en majoritet, av
dessa bör dock betraktas som tvärvetenskapliga. Tyngdpunkten på naturvetenskap och life
science förklarar fonden med att dansk forskning är stark inom dessa områden och att
centerformatet passar dem.
29
30
31

”Fremragende frontforskning” på danska.
Danmarks Grundforskningsfond (2010). Strategi for Danmarks Grundforskningsfond December 2010
Forsknings- Uddannelses- og Forskningsministeriet (2013). Evaluation of The Danish National Research
Foundation. Report published by Styrelsen for Forskning og Innovation.
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Teknikvetenskap har hittills varit svagt representerat i grundforskningsfonden, vilket
fonden menar främst beror på att det området till stor del finansierats av Rådet for
Teknologi og Innovation, Højteknologifonden och Det strategiske forskningsråd.32 Även
samhällsvetenskap och humaniora har hittills haft svårt att få CoE-anslag, enligt fonden
troligen eftersom centerformatet är svårare att förena med den typen av forskningsverksamhet. Fonden avser inte göra riktade satsningar till underrepresenterade områden,
vilket man uppger sig ha mindre goda erfarenheter av efter att ha testat det vid åtminstone
ett tidigare tillfälle. Däremot skulle fonden kunna tänka sig att utveckla rådgivningen till
sökanden från dessa områden.
I beviljningsfasen beaktar fonden inte potential för nyttiggörande. Däremot intresserar sig
fonden i sina uppföljningar och utvärderingar för hur forskningen har kommit till användning. Under perioden 2007–2011 utgjorde fondfinansierad forskning ursprunget för 20
procent av de patent som beviljats ansökanden från offentliga forskningsinstitutioner och
för 15 procent av avknoppningsföretagen från samma sektor, vilket bör ses i ljuset av att
fonden står för ungefär 2 procent av finansieringen till offentlig forskning. Fonden menar
därmed att den inte har anledning att beakta nyttogörande annorlunda under kommande
år.33
Grundforskningsfonden har under de senaste åren satsat på att utveckla ledarskapet i CoE,
i synnerhet genom ett ledarskapsprogram för centerföreståndare. Fonden har även initierat
forum och nätverk där föreståndarna kan föra ett löpande utbyte av frågor kring till
exempel ledarskap, kommunikation och extern samverkan. Satsningarna ska fortsätta
under kommande år genom att verktygen och metoderna ska utvecklas.
En fråga som sannolikt kommer att diskuteras inom fonden under de närmsta åren är hur
den ska hantera de kraftigt ökade utdelningarna från de privata fonderna inom life science.
En ansenlig del av dessa medel går, och kommer sannolikt att gå, till forskning av det slag
som fonden finansierar. Genom sin inriktning och fristående ställning har grundforskningsfonden nära relationer med de stora privata fonderna, och kommer sannolikt att behöva
koordinera sin verksamhet med fonderna i högre utsträckning än hittills.

Stödinstrument
Grundforskningsfonden ska även fortsättningsvis satsa på CoE i det format som konstaterats vara så lyckosamt hittills. Avsikten är att centren ska utgöra mötesplatser mellan
olika generationer av forskare, och mellan forskare från olika ämnesområden. Ett viktigt
syfte med fondens CoE är också att de ska utbilda doktorer. Valet av just CoE som
finansieringsform motiveras bland annat av att kreativitet och djärvhet torde gynnas av
stabila och institutionaliserade strukturer, vilket enskilda projekt inte kan erbjuda på motsvarande sätt. Dessutom underlättar ett profilerat center rekryteringen av forskare och
doktorander, inte minst från andra länder.
Fonden har inga planer på att ändra urvalsprocessen för CoE annat än på detaljnivå. Hittills
har fonden valt att utlysa finansiering för nya center med ungefär 2,5 års mellanrum.
Ansökningsprocessen består av två steg, ett första där intressenter inbjuds att skicka in ett
32
33

Dessa finansiärer uppgick den 1 april 2014 i Danmarks Innovationsfond.
Danmarks Grundforskningsfond (2013). Nysgerrighed betaler sig. Rapport. Uppgifterna i rapporten är
sammanställda utifrån Danmarks Kommercialiseringsstatistikk 2011 och centrens årsrapporter. Observera
att centren och centerforskarna kombinerar fondens finansiering med andra medel, vilket innebär att
centrens andel av den offentliga forskningen i Danmark är större än den finansieringsandel som fonden
representerar.
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kort förslag som fondens sekretariat utvärderar, och ett andra där ungefär 15–20 procent av
de 140–200 förslagen får möjlighet att inkomma med en komplett ansökan. Omkring en
tredjedel av förslagen i den andra ansökningsomgången, cirka 10 stycken, brukar beviljas.
Det andra steget involverar externa sakkunniga och intervjuer med de föreslagna föreståndarna.
Även finansieringen och uppföljningen förväntas vara relativt oförändrad under kommande
år. Anslagen är initialt på sex år varefter centren utvärderas med möjlighet att erhålla ytterligare fyra års finansiering. Värdorganisationen förväntas medfinansiera centren genom att
stå för de fastanställda forskarnas löner och dessutom göra vissa utfästelser om att fånga
upp verksamheten när finansieringen från fonden tar slut. I regel förväntas centren även
säkra ytterligare medfinansiering motsvarande grundforskningsfondens insats. Fondens
finansiering utgör därför omkring 40 procent av centrens totala finansiella resurser. De
flesta center erhåller cirka tio miljoner danska kronor per år, men beloppet kan variera
ganska betydligt beroende på centrets inriktning. Föreståndaren har mer eller mindre fria
händer att spendera anslagen utifrån de ramar som angetts i ansökan. Fonden följer upp
verksamheten dels via de årsrapporter som centren ska sammanställa, dels via årliga
dialogmöten då fonden besöker centret samt via ett visst mått av löpande kontakt.
Utöver CoE ska fonden under de kommande åren även tillhandahålla ett mindre antal
andra instrument som samtliga är utformade för att uppfylla fondens övergripande mål om
att främja ledande grundforskning. Det främsta av dessa är Niels Bohr Professorprogrammet, som är inriktat mot att locka framstående utlandsbaserade professorer till
Danmark. Varje professor erhåller ett ansenligt anslag, i regel cirka 30 miljoner danska
kronor, och ska under en femårsperiod tillbringa minst hälften av sin tid vid en forskningsmiljö i Danmark. Programmet lanserades 2012 som en ny version av två liknande tidigare
program. Fonden vill under kommande år renodla sin verksamhet mot centerverksamheten
och Niels Bohr Professor-programmet.

Reflektioner
I värdekedjan för forskning och innovation ligger SSF mitt emellan de två studerade
danska aktörerna. Grundforskningsfonden är inriktad mot mer grundläggande forskning än
vad SSF är, medan Innovationsfonden jämfört med SSF är mer tillämpningsnära. Båda
fonderna har i likhet med SSF relativt stor frihet att agera på eget initiativ och har i likhet
med SSF påfallande små organisationer – grundforskningsfonden har ungefär 10 anställda
medan Innovationsfonden har ett 50-tal. Innovationsfonden styrs dock i viss utsträckning
av öronmärkningar i tilldelningen från regeringen. SSF har med sin fria disposition av
medlen i det avseendet en fördel gentemot Innovationsfonden, men å andra sidan fördelar
SSF avsevärt mindre medel än vad Innovationsfonden gör.
Både grundforskningsfonden och Innovationsfonden uttrycker ambitionen att i möjligaste
mån undvika att inrätta satsningar riktade mot specifika forskningsområden. Motivet för
båda organisationerna är att de främsta ansökningarna ska finansieras, och ingen ansökning
ska stängas ute för att den inte träffar rätt ämnesmässigt. Eftersom Innovationsfonden har
till syfte att skapa tillväxt och lösa samhällsutmaningar behöver fonden emellertid bedöma
ansökningarnas potential i de avseendena, och därmed prioritera. Förmodligen kommer
fonden att i utlysningstexter indikera områden och utmaningar där man särskilt vill ha in
ansökningar. Prioriteringarna kommer även att avspeglas i den uppsökande verksamhet
som fonden ska ägna sig åt. Dessutom kommer regeringens prioriteringar även framöver
att sätta sin prägel på Innovationsfondens utlysningar.
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Båda de danska fonderna har valt att fokusera på ett mycket litet antal instrument var.
Inom dessa har de valt att i regel gå in med stora projektanslag till konsortier av forskare
(och externa partner, i Innovationsfondens fall). Fonderna har dessutom valt att inte binda
upp sig alltför starkt till specifika regler om till exempel hur stort ett anslag ska vara eller
hur den finansierade verksamheten ska organiseras. Insatserna präglas överlag av en stor
tydlighet och ett betydande mått av flexibilitet, vilket vi betraktar som eftersträvansvärt.
Några detaljer i Innovationsfondens planerade verksamhet reser dock frågetecken. Till
exempel kan det tyckas väl optimistiskt att för Stora projekt ha ett mål om att utveckla
konkreta produkter och processer inom en period på tre till fem år, i synnerhet som den
offentliga danska forskningsfinansieringen inte erbjuder någon finansieringsform mellan
ren grundforskning och stora projekt. Fondens ambitioner att bidra med kompetens och
styrning lär innebära en utmaning för personalen, och möjligen även för fondens legitimitet
gentemot universiteten, som inte är vana vid så aktiva finansiärer.

3.4

Nederländerna

Nederländernas offentliga externa forskningsfinansiering domineras stort av det Nederländska forskningsrådet, NWO, som med en årlig budget på motsvarande ungefär sju
miljarder svenska kronor34 finansierar all slags forskning. Tyngdpunkten ligger på grundforskning – som kan vara av strategisk art – men rådet stödjer även mer tillämpad forskning, i synnerhet genom underorganet Stiftelsen för teknikvetenskaper, STW, och inom det
medicinska området genom det medicinska forskningsrådet ZonMW. På politiskt initiativ
finns under NWO även en handfull så kallade ”områdesorgan” som riktar sig mot specifika
insatsområden, däribland genomik, utbildningsforskning, och ett organ som ger riktat stöd
till högskolor (inte till universitet).35 NWO är i princip självstyrande men ligger under
Ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap (OCW) som utöver att skjuta till finansieringen bland annat kommenterar NWO:s strategiska planer.
I november 2014 publicerade den nederländska regeringen policydokumentet ”2025 Vision
for Science”.36 Arbetet koordinerades av OCW i samarbete med Ekonomiministeriet (EZ).
I processen deltog många intressenter på olika nivåer, bland annat myndigheter inom
transport och hälsa, NWO, Kungliga akademin för konst och vetenskap (KNAW) och
Rådet för vetenskap, teknologi och innovation (AWTI).
De forskningsområden som prioriteras i 2025 Vision for Science identifierades inte bara
utifrån ett forsknings- och innovationspolitiskt perspektiv, utan även utifrån förväntade
framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. I visionsarbetet undersöktes
bland annat hur forskningen skulle kunna riktas in mot EZ:s så kallade Toppsektorinitiativ.
Det är en policy för främjande av nio produktionsområden som utpekats som strategiskt
viktiga: livsmedel, kemikalier, kulturella och kreativa näringar, energi, högteknologi, hortikultur, biovetenskap och hälsa, logistik och vatten. Företag, forskare och beslutsfattare har
gemensamt formulerat kunskaps- och innovationsagendor kopplade till Toppsektorinitiativet. Flera av dessa agendor har implementerats i programsatsningar hos NWO och i
offentliga forsknings- och teknikorganisationer såsom forskningsinstitutsorganisationen
TNO.
34

35

36

Omräkningen från euro till svenska kronor är gjord utifrån växelkursen i mitten av oktober 2015, då 1 euro
motsvarade ungefär 9,30 kronor.
Nederländerna har huvudsakligen två slags institutioner för högre utbildning och forskning: universitet och
hoogescholen. De senare har en mer yrkesinriktad karaktär och betydligt mindre inslag av forskning.
Ministry of Education, Culture and Science (2014). 2025 Vision for Science: Choices for the future
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Under tre övergripande långsiktiga mål presenteras i 2025 Vision for Science ett antal
delmål och önskade politiska förändringar. Nedan ges nio exempel:

•

•

•

Den nederländska forskningen är i världsklass:


Medborgare, företag, icke-statliga organisationer, forskare och andra intressenter
bidrar till utvecklingen av den nationella forskningsagendan. En öppen process
syftar till att säkerställa att olika idéer och intressen tas med.



Delvis på grund av 2025 Vision for Science och Toppsektorinitiativet ska NWO:s
roll som programkoordinator intensifieras (jämfört med dagens uppgift som till
stor del handlar om att göra urval av inkommande förslag).



En permanent kommitté för storskalig forskningsinfrastruktur ska inrättas för att
ge råd om prioriteringar, finansiering, synergier, samarbete etc.

Den nederländska forskningen är bättre kopplad till samhället och industrin och har
maximal effekt:


År 2016 ska 60 procent av alla forskningsartiklar som finansieras med offentliga
anslag vara ”open access”-publicerade. År 2024 ska andelen vara 100 procent.



Nyttan av projektresultaten ska ges större tyngd i NWO:s bedömningar av
projektförslag.



Universiteten ska utveckla sina incitament för entreprenörskap.

År 2025 ska nederländska forskningsmiljöer fortfarande vara en grogrund för talanger:


Universitetens personalpolitik ska inte bara se till den akademiska forskningen,
utan mer till förmågor inom undervisning och nyttogörande.



Akademiska topptalanger ska attraheras, till exempel genom att akademiker deltar
i landets handelsdelegationer.



Publikationstrycket ska minskas genom att Standard Evaluation Protocol (med
vilket universiteten granskas) ska innehålla en större bredd av indikatorer, alltifrån
publikationer till undervisning och påverkan på samhället.

Det nederländska Toppsektorinitiativet ska successivt lägga mer vikt vid de stora samhällsutmaningarna, till exempel energieffektiviseringar, men fortsätta att vara nära knutet till
näringslivet.

3.4.1

Stiftelsen för teknikvetenskaper, STW

STW grundades 1981 och finansieras till hälften av NWO och till den andra hälften av EZ.
Stiftelsens uppgift är dels att finansiera excellent teknisk och naturvetenskaplig forskning –
i linje med NWO:s mål – dels att finansiera projekt som leder till ökad kunskapsöverföring
mellan de tekniska vetenskaperna och industrin, vilket ligger närmare EZ:s mål.

Nationell forskningspolicy och STW:s forskningsstrategi
STW:s roll och strategi har märkbart förändrats under de senaste fem åren. Tyngdpunkten
ligger numera på behovsstyrd forskning i stället för vetenskaplig excellens. Den huvudsakliga drivkraften för denna förändring är Toppsektorinitiativet med dess nio prioriterade
produktionsområden. Initiativet ska rejält påskynda utbytet mellan företag, offentliga
forskningsutförare och regeringen. STW har sedan policyn kom varit överens med EZ om
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att anpassa sin forskning och följa de så kallade kunskapsagendor som tagits fram till de
nio områdena.
Följden har blivit att STW har ett stort fokus på behov från den privata sektorn och satsar
betydligt större resurser än tidigare på behovsmotiverad forskning och på att bygga
offentlig–privata partnerskap kring teknikvetenskapliga forskningsteman. STW:s övergripande strategi är i dag i princip densamma som Toppsektorinitiativets. Antalet företag
som samarbetar med forskare i STW-finansierade insatser har ökat markant och så även
medfinansieringen som gått upp från motsvarande cirka 9 miljoner kronor per år till runt
185 miljoner kronor per år.37

Prioriterade forskningsområden
Eftersom Toppsektorinitiativet täcker in en mycket stor del av den teknikvetenskapliga
forskningen behöver STW inte i någon större utsträckning anpassa sina ämnesområden för
att passa den nationella agendan. STW gjorde nyligen en strategisk analys av sin verksamhet för att avgöra vilka områden de ska prioritera under kommande år. Utfallet blev fem
huvudteman:

•

sensorsystem, nätverk och kommunikation

•

processteknologi

•

kvantitativa simulationstekniker

•

bildhantering

•

nanoteknik.

Temaområdena är medvetet brett definierade eftersom STW riktar sig till många olika
branscher. Stiftelsens ambition är att analysera på vilka sätt de fem temaområdena kan
stärkas. Om SWT skulle få en ökad budget ska den användas till satsningar på grundforskning inom de fem områdena eftersom STW:s bidrag till grundforskning under de
senaste åren uppges ha blivit eftersatt.
Att grundforskningen inom teknikvetenskap blivit eftersatt uppges i grunden bero på att
det trots styrningen mot Toppsektorinitiativet inte gjordes någon omfördelning av den
nationella forskningsbudgeten till förmån för teknikvetenskaperna. STW nödgades därmed
göra interna förskjutningar i sin budget, vilket lett till att andelen finansiering till nyfikenhetsdriven forskning under de senaste fem åren har sjunkit från omkring 50 till 25
procent. STW har ambitionen att under de närmsta åren höja den andelen.
I den senaste utvärderingen av STW rekommenderade utvärderingskommittén stiftelsen att
inte investera i internationalisering. Det området är därför numera nedprioriterat och STW
har inte någon egentlig internationaliseringsstrategi och planerar inga satsningar på sådana
aktiviteter. Diskussioner förs emellertid om hur STW och Nederländerna kan delta mer
aktivt i europeiska forsknings- och innovationsprogram, bland annat eftersom Toppsektorinitiativet har anpassats mer till de prioriteringar som gjorts på europeisk nivå.

Stödinstrument
STW avser att under de kommande åren fortsätta med sin grundläggande strategi att från
näringslivet och offentliga forskningsutförare efterlysa förslag på projekt som fokuserar på
37

Omräkningen från euro till svenska kronor är gjord utifrån växelkursen i mitten av oktober 2015, då 1 euro
motsvarade ungefär 9,30 kronor.
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innovativ forskning med en nyttiggörandepotential. I ansökningsmallarna ska till exempel
alltid uppgifter om tillämpningar och kunskapsöverföring till tredje part redovisas. Varje
ansökan granskas av oberoende experter som värderar vetenskaplig kvalitet och nyttiggörande lika högt. Dessutom måste alla ansökningar åtföljas av en avsiktsförklaring från
faktiska eller potentiella användare. För varje projekt utses företrädare för dessa användare
som ska följa och övervaka forskningen. Detta tillvägagångssätt gäller alla STW:s aktiviteter. I två av de fyra programsatsningarna deltar företagen också aktivt i samforskningsprojekt (som utgår från företagens forskningsfrågor).
STW planerar inte ändra i sin uppsättning av program, varken inom grundforskning eller
inom behovsmotiverad och mer tillämpad forskning. I dag går cirka 25 procent av STW:s
budget till grundforskning inom ett program:

•

Open Technology-programmet (OTP) som riktas till nyfikenhetsdriven forskning.
Budgeten för OTP är 2015 motsvarande cirka 140 miljoner kronor per år och går till
projekt som maximalt kan erhålla motsvarande 6,5 miljoner kronor. Om projekten
överstiger motsvarande 4,5 miljoner kronor fordras extern medfinansiering.

Resterande tre fjärdedelar av STW:s budget används huvudsakligen till behovsmotiverad
forskning och projekt som i regel är mer tillämpningsnära än OTP. Detta är de tre stora
programmen:

•

Perspektivprogrammet: präglas av konsortier av offentliga forskningsutförare och
användare (främst företag) och är knutet till Toppsektorinitiativet. Den årliga budgeten
motsvarar cirka 140 miljoner kronor. STW finansierar varje projekt med mellan
motsvarande cirka 15 och 40 miljoner kronor. Användare måste medfinansiera en
väsentlig del av projektmedlen.

•

Partnerskapsprogrammet: rör offentlig–privata partnerskap som formuleras kring
explicita forskningsfrågor från företag. I respektive partnerskap deltar vanligtvis ett
företag tillsammans med forskare. STW:s årliga budget är mellan 55 och 80 miljoner
kronor.

•

Take-off-programmet: riktar sig till forskare som vill starta företag. Inom ramen för
programmet finns också möjlighet att söka stöd till demonstationsanläggningar. Den
årliga budgeten för programmet är 2015 motsvarande cirka 30 miljoner kronor.

Även om Toppsektorinitiativet förändras kommer STW att fortsätta med sina instrument
med fokus på offentlig–privata partnerskap och industrins behov. Under de kommande
åren kommer STW:s instrument uppdateras med två nya dimensioner:

•

Sociala och etiska aspekter på teknik: STW vill ha en mer integrerad strategi för teknik
och även införliva forskning om samhälleliga och etiska aspekter på teknik. För detta
kommer STW samarbeta med NWO:s avdelning för humaniora och samhällsvetenskap.

•

Design i teknikvetenskaperna. Det har visat sig svårt att få bidrag till designorienterad
forskning i de teknikvetenskaperna. STW menar att design är en viktig del i det tekniska forskningsområdet och kommer därför att undersöka hur problemet ska hanteras.

3.4.2

Nederländska cancerstiftelsen, KWF

KWF bildades 1949 och är en av de största välgörenhetsorganisationerna i Nederländerna
när det gäller finansiering av vetenskaplig forskning och utbildning. Anslag på motsvaran-
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de cirka 700 miljoner kronor betalas årligen ut till cancerforskning, och täcker kostnaderna
för de ungefär 400 projekt som pågår parallellt. Cirka 100 nya projekt initieras årligen.
Den genomsnittliga budgeten för ett fyraårigt projekt är 4,5 miljoner kronor. Projektansökningar granskas och bedöms av internationella sakkunniga experter.

Nationell forskningspolicy och KWF:s strategi
När det gäller cancerforskning finns det inte någon formulerad nationell forskningsagenda
från statligt håll. KWF utvecklar under hösten 2015 en ny strategi, vilken uppges ska leda
till stora förändringar i verksamheten. Från att hittills haft den huvudsakliga rollen att
finansiera och fördela forskningsanslag planerar KWF för att ta ett utökat ansvar igenomförandeprocessen, med avsikten att korta tiden från forskningsresultat till implementering i
vården. Den utökade rollen är delvis ett resultat av allmänhetens vilja att snabbare se
märkbara effekter av sina donationer.

Prioriterade forskningsområden
Tidigare byggdes KWF:s programsatsningar huvudsakligen på identifierade behov
kopplade till respektive cancerform. I nya strategin kommer KWF att fokusera på mer
övergripande teman med horisontell karaktär, exempelvis immunterapi och individuella
mediciner. Det är vid tidpunkten för rapportens skrivande oklart vilka temaområden det
kommer bli fråga om och diskussioner med bland annat ledande forskare pågår. Patientorganisationer har under de senaste åren blivit en viktig dialogpartner för KWF och deltar
aktivt i diskussionerna kring behov och framtida prioriteringar.

Stödinstrument
KWF har i dagsläget ett stort utbud av olika finansieringsprogram. Av dessa lyfts tre strategiska programsatsningar fram:

•

unika högriskprojekt på max två år

•

forskning för tertiär prevention av cancer, med fokus på livsstil och/eller andra faktorer
som är relaterade till tertiär cancerprevention

•

förbättrad sjukvårdspolicy för cancersjuka äldre, med projekt som syftar till att
förbättra kvaliteten, organisationen och tillgängligheten i vården för äldre personer
med cancer.

Det pågående strategiarbetet kommer leda till att antalet instrument reduceras betydligt i
syfte att förenkla och göra finansieringen mer överskådlig. Detaljerna är ännu inte klara,
men avsikten är att det nya finansieringssystemet huvudsakligen ska bygga på:

•

krav på implementeringsstrategi av forskningsresultat, i synnerhet för ansökningar
inom transnationell och klinisk forskning

•

fortsatt finansiering till grundforskning, som hos KWF ses som en viktig resurs för
innovation

•

flexibilitet att kunna styra om finansieringen vid ändrade behov, till exempel för att
kunna skjuta till ytterligare medel till projekt om oförutsedda problem uppstår eller ge
möjligheter till extra finansiering vid lovande resultat. En ökad flexibilitet kommer
även att leda till större variation av projektbudgetarna.

Urvalskriterierna kommer också förändras. Kriterierna ”relevans” och ”bidra till KWF:s
övergripande uppdrag” kommer efter införandet av den nya strategin att viktas lika högt
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som vetenskaplig excellens, vilket tidigare varit det viktigaste urvalskriteriet. KWF:s nya
strategi kommer också att få konsekvenser för hur projekt utvärderas och från 2016
kommer KWF att ha större möjlighet till aktiv projektstyrning. Genom kontinuerliga
uppföljningsinsatser kommer projektmedel kunna styras om under pågående projekt. Ett
exempel på nytt instrument som uppges inrättas under kommande år är anslag till
forskningsprojekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas (på väg mot produkt).

Reflektioner
Inte heller de två nederländska organisationerna i studien har hösten 2015 några långsiktiga strategiska prioriteringar. STW:s strategiska satsningar har emellertid en direkt
koppling till det nationella Toppsektorinitiativet vars FoU-satsningar förmodligen är tänkta
utifrån en längre horisont, kanske på fem till tio år även om det inte anges explicit. En del
förändringar kan dock ske till följd av den pågående diskussionen om hur Toppsektorinitiativet ska anpassas till Europeiska Kommissionens agenda, som för övrigt även haft
begränsat inflytande också på Nederländernas Science Vision 2025. KWF har en strategiprocess som förväntas vara klar till januari 2016 och kommer att leda till genomgripande
förändringar, men det är oklart hur lång tidshorisonten kommer att vara.
De båda nederländska finansiärerna utmärker sig när det gäller satsningar på ökad
kunskapsöverföring, implementering och kommersialisering av forskningsidéer. STW
uppger till och med att stöden till näringslivsnära forskning har blivit alltför dominerande,
och poängterar behovet av att satsa mer på grundforskning. KWF poängterar ett effektivare
nyttiggörande i sin verksamhet, på så vis att de i den nya strategin kommer ta större ansvar
för genomförandet, det vill säga hela vägen från forskningsidé till implementering i
vården.
Både STW och KWF tenderar att prioritera övergripande tematiska forskningsområden i
stället för mer specifika ämnen. För STW:s del speglar detta stiftelsens verksamhet som till
stor del handlar om att möta företagens ofta vitt skilda behov. De breda prioriteringarna för
KWF speglar snarare viljan att öka horisontella insatser och tvärvetenskapliga samarbeten.
KWF poängterar även ökad flexibilitet, med innebörden att snabbt kunna styra om medel
till de aktiviteter där de anses behövas mest. Både STW och, när den nya strategin verkställts, KWF har ett litet antal stödinstrument, vilket tveklöst underlättar tydligheten
gentemot såväl forskarna som potentiella samverkanspartner.
I den nationella Science Vision 2015 anges att forskningsrådens roll som koordinatorer
gentemot andra intressenter inom FoU ska växa. Toppsektorinitiativet bygger också på
ökad kommunikation med näringsliv, universitet och institut. En intervjuperson menar att
det för STW:s del har inneburit ett paradigmskifte, och anser att industrin i hög grad sätter
agendan i många av programsatsningarna. För cancerfonden KWF handlar ett ökat externt
nätverkande främst om en fördjupad och breddad interaktion med patientgrupper.

3.5

Tyskland

Tysklands federala regering har huvudansvaret för finansieringen av landets forskning och
utveckling men fördelar på årlig basis ut forskningsmedel till de 16 delstaterna som har
viss autonomi. Delstaterna har möjlighet att självständigt agera kring de delstatliga
forskningsmiljöerna vad gäller både organisation och finansiering. Det federala systemet
gör att forskningsmiljöerna liksom finansieringssystemet är tämligen differentierade i
Tyskland, utom när det gäller stora nationella satsningar och forskningsorganisationer
såsom de stora forskningsinstituten. Av de fyra stora organisationerna för forsknings-
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institut är Fraunhoferinstituten de mest tillämpningsorienterade medan Max Planck- och
Helmholtz-instituten huvudsakligen ägnar sig åt grundforskning och Leibniz-instituten
kombinerar grundforskning och tillämpning.
Företag och privata sponsorer bidrar också till den komplexa bilden av landets forskningsoch innovationssystem genom att de i stor utsträckning bidrar till olika forskningsinitiativ.
Förutom investeringar i egna forskningsinstitut är det vanligt att industrin finansierar
programsatsningar för akademiska talanger, samarbetsprojekt, mobilitetsprogram och
praktikplatser. Den totala företagsfinansieringen till forskning och utveckling i Tyskland
ligger på motsvarande cirka 25 miljarder kronor per år, vilket gör industrin till den största
bidragsgivaren för landets forsknings- och utvecklingssatsningar. Organisationen Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, som utgör en viktig samverkansplattform för
företag, fackförbund, stiftelser och institut, ger årligen omkring 300 miljoner kronor till
finansiering av utbildning, forskning och vetenskap.
Det finns över 20 000 stiftelser i Tyskland som främjar forskning. Somliga av de större
privata stiftelserna delar ut ansenliga belopp, såsom VolkswagenStiftung, Robert Bosch
Stiftung och Bertelsmann-Stiftung. De flesta stora stiftelserna, däribland de tre nämnda, är
knutna till stora företagskoncerner och riktar oftast sina medel mot forskning och utveckling inom koncernernas respektive intresseområden.
Sedan några år finns den så kallade högteknologistrategin – Tysklands innovationsstrategi
– som syftar till att stärka landets innovationskraft. Strategin har fått stort genomslag i
särskilt de federala satsningarna på forskning. År 2014 uppdaterades strategin i form av
”The new High-Tech Strategy. Innovations for Germany”, med nya prioriterade områden
syftandes inte bara till teknisk innovation utan också till social/samhällelig innovation samt
bättre integrering av tekniska och sociala perspektiv. Bland prioriteringarna märks digitalisering, hållbar ekonomi och energi, arbetsmiljö, hälsosam livsstil, smarta transporter och
civil säkerhet. De åtföljande finansiella instrumenten ska sammanföra näringslivet,
universiteten och övriga forskningsorganisationer, liksom internationella partner, i gemensamma satsningar.38
I Tyskland finns förutom ministerierna på federal nivå (jfr. Sveriges departement) också så
kallade ministerier på delstatsnivå. Det är det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) som har huvudansvaret för landets forskning och utveckling. Det arbetar
bland annat fram förslag på forskningspolicyer, programsatsningar och projektstyrning på
nationell nivå. Vanligtvis hanterar man dock inte den ekonomiska administrationen utan
slussar program- och projektmedel vidare till så kallade Projektträgers (promoters),
organisationer som hanterar finansiering och administration av forskningsprogram och
projekt på både nationell nivå och delstatsnivå. I praktiken deltar dessa Projektträgers, som
befinner sig närmare forskarsamfundet, i strategiprocesser genom att föreslå nya prioriteringar och temaområden. Ofta har anställda på Projektträgers inte bara kunskaper om
ekonomi utan också erfarenhet och kompetens inom det aktuella forskningsområdet, vilket
underlättar kommunikationen mellan BMBF och forskningsmiljöerna. En av våra delstudier rör en projektträger, DLR.

38

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2014). The new High-Tech Strategy: Innovations for
Germany. Augusti 2014, Berlin
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3.5.1

Delstatsprogrammet LOEWE

Nationell forskningspolicy och LOEWE:s forskningsstrategi
LOEWE-programmet39 är ett forskningsfinansieringsprogram som Ministeriet för
vetenskap och konst (HMWK) i den tyska delstaten Hessen40 finansierar i syfte att höja
kvaliteten i universitetens, högskolornas41 och forskningsinstitutens forskning inom
strategiskt viktiga områden. Den viktigaste avnämargruppen utgörs av delstatens näringsliv. Programmet ska också stärka banden mellan de offentligfinansierade forskningsorganisationerna och näringslivet. Programmet inriktas mot samarbeten mellan universitet,
högskolor, forskningsinstitut och små och medelstora företag i Hessen. LOEWEprogrammet initierades 2008 och har sedan dess betalat ut motsvarande 4,8 miljarder
kronor. Programmet ska fortsätta i nuvarande form åtminstone till 2019.
LOEWE:s programstrategi motiveras särskilt utifrån Europeiska Unionens Lissabonstrategi, som antogs i mars 2000 och lyfter fram forskning och innovation liksom
utveckling av innovativa små och medelstora företag som motor för ekonomisk tillväxt.
Programmet kan också ses som den hessiska motsvarigheten till den tyska federala
Högteknologistrategin. En utvärdering av LOEWE-programmet 2012 visade att satsningen
varit framgångsrik och den övergripande rekommendationen var att programmet i stort
skulle fortsätta att bedrivas i den form och med den strategi den hade.

Prioriterade forskningsområden
LOEWE-programmet är öppet för alla ämnesområden som har potential att resultera i nya
innovationer. Därmed finns det inga egentliga restriktioner när det gäller forskningsfält. De
behov och frågor som adresseras i den finansierade verksamheten relaterar till allt från
medicinsk forskning, innovativ tillämpad teknik och grundforskning inom naturvetenskap
till frågor av kulturell och social karaktär. Programmet uppmuntrar initiativ där verksamheten sträcker sig över gränser mellan ämnen och mellan enskilda institutioner. För att
beviljas stöd ska verksamheterna av externa sakkunniga bedömas vara potentiellt banbrytande och visa på forskningsexcellens liksom förmåga att föra forskningen vidare mot
tillämpning. Ekonomisk, samhällelig eller miljömässig relevans anges som positivt. Målet
är också att verksamheterna ska fortsätta (eller resultaten överföras) även efter att
LOEWE-programmets finansiering är slut, och programmet har relativt väl utvecklade
arrangemang för att säkerställa att så blir fallet. Det finns inga planer på att ändra på
programmets breda och öppna koncept.
Däremot kommer programmet fram till 2019 att försöka öka antalet ansökningar från de
tekniska högskolorna, eftersom dessa genom sin mer tillämpade forskning förväntas kunna
utgöra viktiga länkar mellan å ena sidan nyfikenhetsdrivna universitetsforskare och å andra
sidan forskningsinstitut och företag. En central del i programmet är annars sammanförandet av just universitet – som i Tyskland har en stark grundforskningstradition – med
de högt ansedda forskningsinstituten, inte minst det tillämpningsorienterade Fraunhofer39

40

41

Förkortningen LOEWE står för “Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer
Exzellenz”, på svenska ungefär ”Delstatlig offensiv för utveckling av vetenskaplig och ekonomisk
excellens”.
Hessen ligger i mellersta delen av västra Tyskland och är en av Tysklands ekonomiskt sett mest välmående
delstater, mycket på grund av att Frankfurt am Main, Tysklands finansiella centrum, ligger i delstaten.
Termen högskola syftar här och i resten av avsnittet på tyska Fachhochschule. Dessa bedriver både
forskning och högre utbildning och är generellt mer tillämpningsinriktade än vad universiteten är, och kan
liknas vid svenska högskolor.
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institutet som deltar i ett stort antal LOEWE-finansierade verksamheter. I programmets
avsiktsförklaring anges föreståndare med dubbla anställningar på universitet och
forskningsinstitut som nyckelaktörer. Fraunhoferinstitutets chef har uppgett att programmet är strategiskt viktigt för institutet som får möjlighet att utveckla relationer med grundforskningsmiljöer och bygga upp nya kompetensområden. Till exempel har Fraunhoferinstitutet med hjälp av programmet kunnat bredda sin verksamhet inom IT-säkerhet, där
LOEWE-finansierad forskning i Darmstadt är världsledande.42
LOEWE:s verksamhetsupplägg och prioriteringar syftar alla till att uppnå programmets
mål. I förkortad form beskrivs de på detta sätt:

•

Möjliggöra att forskningspolitiska drivkrafter utnyttjas och åstadkommer positiva
förändringar i hessiska forskningsmiljöer.

•

Nätverka och ge finansiellt stöd till hessiska universitet och institut på ett sätt som
stärker hessiska forskningsmiljöers konkurrens- och innovationskraft och bidrar till
ekonomisk utveckling.

•

Öka forskningsmedel från federala och statliga finansiärer och etableringar av
nationella forskningssatsningar i Hessen, till exempel Max Planck-institut.

•

Öka de hessiska universitetens och forskningsinstitutens möjligheter att delta i större,
externt finansierade samarbetsprojekt i till exempel EU:s eller BMBF:s regi.

•

Skapa incitament för ett ökat samarbete mellan högskolor med mer tillämpad forskning
och grundforskningstunga universitet, och i dessa samarbeten särskilt främja talangfulla unga forskare.

•

Genom att ökad samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och företag bidra till
innovationer och framtidsorienterade arbetstillfällen, i synnerhet i små och medelstora
företag.

Stödinstrument
Inom LOEWE finns det tre stödinstrument. Det finns inga planer på att ta bort eller lägga
till något ytterligare instrument före 2019. Alla tre syftar till att generera verksamheter som
kan attrahera finansiering från andra parter så att verksamheten kan fortsätta även efter att
LOEWE-programmets finansiering avslutats:

•

LOEWE-center: är tematiska center där universitet, högskolor och forskningsinstitut
deltar. Den årliga finansieringen är mellan motsvarande 14 och 56 miljoner kronor och
finansieringsperioden är sju år, givet att halvtidsutvärderingen efter fyra år förlöper
väl. Centren har stor frihet att bygga upp sin egen organisation och beslutsstruktur.

•

LOEWE-Schwerpunkte: är en stödform som syftar till att stärka forsknings- och
innovationsmiljöer i Hessen så att de kan växa, bygga upp sin kompetens och bli mer
profilerade miljöer, antingen genom satsningar från lärosätena själva eller genom att få
finansiering som LOEWE-center eller motsvarande anslag från en federal eller
europeisk finansiär. LOEWE-Schwerpunkte finansieras under fyra år med mellan
motsvarande fyra till elva miljoner kronor per år.

42

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (2010). Kompakt. LOEWEnstark – Hessens Offensive
für wissenschaftliche Exzellenz. Wiesbaden.
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•

LOEWE-SMF-projekt: är en insats som syftar till att öka samverkan mellan små och
medelstora företag (SMF) och forskningsinstitutioner i Hessen. Fokus ligger på att få
innovativa produkter, processer och tjänster till marknaden. Projekttiden är ett till tre år
och finansieringen avsevärt lägre än i de två föregående stödinstrumenten. Stödformen
utgör endast omkring sex procent av LOEWE-programmets budget.

Sedan LOEWE-programmet lanserades 2008 har 11 center, 38 Schwerpunkte och ungefär
210 SMF-projekt beviljats finansiering. De mindre förändringar som kan komma att
införas är att finansieringsperioden för LOEWE-center utökas till åtta år och att en form av
samverkansdoktorander införs på universiteten och forskningsinstituten.

3.5.2

DLR Projektträger

Nationell forskningspolicy och DLR:s forskningsstrategi
DLR Projektträger (DLR-PT) har i uppgift att administrera flera av de federala strategiska
programsatsningarna, vilket innebär att DLR-PT fördelar medel till forskarna och ansvarar
för kontinuerlig projektuppföljning och budgetredovisning gentemot finansiären, som
oftast är de federala ministerierna BMBF (utbildning och forskning) och BMWi (ekonomi
och energi). Till skillnad mot till exempel en svensk statlig forskningsfinansiär bestämmer
DLR-PT emellertid inte över valet av programsatsningar eller över hur medlen ska
fördelas. Organisationen utgör en viktig länk mellan akademin, industrin och ministerierna
och har genom kunskapen bland de 1 000 medarbetarna, varav över hälften har forskarbakgrund, en viktig rådgivande roll i ministeriernas diskussioner kring bland annat
programsatsningar. DLR-PT har åtta större avdelningar: informationsteknologi, hälsa,
innovation, miljö, utbildning, nyckelteknologier, europeiskt samarbete och internationellt
samarbete. DLR-PT är en viktig aktör i implementeringen av högteknologistrategin,
landets viktigaste styrdokument för forskning som DLR-PT även var med om att utveckla.
Majoriteten av de projekt som DLR-PT förvaltar svarar upp mot högteknologistrategins
prioriterade områden.

Prioriterade forskningsområden
De områden som prioriteras i högteknologistrategin är (med underliggande teman):

•

den digitala ekonomin och samhället (Industri 4.0, Big data, molntjänster, digitala
nätverk, digitaliserad vetenskap, utbildningar, digitaliserade livsmiljöer)

•

en hållbar ekonomi och energi (energiforskning till exempel energilagring,
kraftöverföring, solenergi), ”green economy”, bioteknologier för hållbarhet, hållbart
jordbruk, råvaror, framtidens städer, framtidens byggnader, hållbar konsumtion)

•

den innovativa arbetsplatsen (arbete i en digitaliserad värld, innovativa tjänster på
framtidens marknader, kompetensutveckling)

•

hälsosam livsstil (behandling för svåra sjukdomar, individualiserad medicin,
prevention och näringslära, innovationer i omsorgssektorn, läkemedelsforskning,
medicinsk teknologi)

•

intelligent mobilitet (infrastruktur för transporter, innovativa mobilitetskoncept och
nätverk, ”Electromobility”, fordonsteknik, luftfart, marina teknologier)

•

civil säkerhet (forskning om civil säkerhet, cybersäkerhet, IT-säkerhet, säkra
identiteter).
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Den federala regeringen har valt att inte ange någon tidshorisont för högteknologistrategin,
men den tidigare högteknologin – som 2014 ersattes av den nuvarande – hade ett tioårigt
perspektiv, från 2010 till 2020. Det är rimligt att anta att den nuvarande strategin har en
liknande tidshorisont. Digitalisering får stort utrymme i högteknologistrategin, och stöds
dessutom av den vid samma tidpunkt (augusti 2014) lanserade ”Digitala agendan”, ett
strategidokument som tagits fram under ledning av BMWi och som är inriktat mot
näringslivs- och samhällsfrågor snarare än forskning.43
För DLR-PT:s vidkommande har dess expertisområden och tidigare erfarenheter i
kombination med högteknologistrategin resulterat i att fem breda temaområden (eller
önskade effekter) prioriteras under kommande år:

•

digitalisering

•

demografiska förändringar, i synnerhet åldrande

•

sociala frågor och hälsofrågor

•

omsorg

•

sysselsättningseffekter.

De projekt som DLT-PT ansvarar för är generellt behovsstyrda och problemorienterade,
vilket vanligtvis innebär samlade forskningsinsatser från flera vetenskapliga discipliner.

Stödinstrument
DLR-PT utvärderar kontinuerligt relevansen av sina stödinstrument och har möjlighet att
till viss del förändra och utveckla dem inom ramen för sitt mandat som överenskommits
med respektive ministerium. Behovet av större insatser över olika ämnesområden tenderar
att öka och omfatta både nationella och internationella samarbeten. DLR-PT anser att
instrumenten för samordnad, tvärvetenskaplig forskning generellt behöver utvecklas, men
det är oklart i vilka avseenden.
Organisationen poängterar vidare att internationellt samarbete kommer att få ökad
betydelse. BMBF arbetar hösten 2015 med att utveckla en starkare internationalisering av
forskningen, och en agenda för detta kommer publiceras i mitten av 2016. Agendan
kommer att ange DLR-PT:s prioriteringar för internationalisering. Mot bakgrund av
liknande insatser av BMBF på andra områden bedömer vi det som sannolikt att agendan
för internationalisering kommer att få relativt stort genomslag i den tyska federala
forskningspolitiken.
DLR-PT uppger även att instrument för ökat samarbete mellan vetenskap och praktik
behöver utvecklas i takt med att kraven på påskyndad kunskapsöverföring till användare
ökar, vilket är fallet i och med verkställandet av den nya högteknologistrategin. Motsvarande situation gäller för processer som syftar till effektivare kunskapsspridning mellan
olika typer av aktörer, till exempel mellan universitet och forskningsinstitut. DLR-PT
uppger även att stödinstrument för skapande av tvärsektoriella konsortier kommer att
främjas, men anger inte hur vilka former dessa ska ta.

43

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014). Digital Agenda 2014 – 2017. Augusti 2014, Berlin
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Reflektioner
Högteknologistrategin, som styr mycket av DLR-PT:s verksamhet, anger de tyska federala
forskningspolitiska prioriteringarna. Regeringen har valt att inte tidsätta strategin, men vår
bedömning är att den har ett längre perspektiv på kanske omkring tio år. Strategin famnar
brett och flertalet utpekade områden är mycket brett definierade. Relativt många områden
har också karaktären av samhällsutmaningar snarare än forskningsområden, till exempel
”den innovativa arbetsplatsen” med underliggande teman, och flertalet förefaller ha en
koppling till klimat- och energifrågor. Digitalisering får påfallande stort utrymme i
strategin, vilket i kombination med den digitala agendan (och nivån på de insatser som
indikerats) gör att området framstår som det möjligen högst prioriterade enskilda området.
Även hållbarhet – ur alla aspekter – får stort utrymme.
LOEWE-programmet anger inga forskningsområden som särskilt prioriterade, men
tillämpar i viss, om än begränsad, mån relevanskriterier i urvalsproceduren. Både
LOEWE-programmet och DLR-PT betonar vikten av ämnesövergripande insatser och
DLT-PT påpekar att framtida instrument behöver utvecklas för att än bättre möjliggöra
tvärvetenskapliga satsningar, på både nationell och internationell nivå. LOEWEprogrammet sticker ut genom att nästan hela verksamheten bygger på att sammanföra
universitet och forskningsinstitut i medelstora eller stora konsortier. Både LOEWEprogrammet och högteknologistrategin har kraftfulla ansatser, vilket konkretiseras i
storleken på LOEWE-programmets anslag (och i ett antal av de satsningar som emanerar
ur högteknologistrategin, men som inte faller under den här studien). LOEWE-programmet
är något apart i studien eftersom ett uppenbart viktigt motiv, grundat i dess delstatsursprung, är att bygga upp miljöer som kan attrahera forskningsmedel från finansiärer
utanför den egna jurisdiktionen, vilket av förklarliga skäl anses mindre angeläget för en
federal aktör eftersom möjligheterna att påtagligt öka inflödet av europeiska forskningsmedel är begränsade. LOEWE-programmet är i övrigt intressant genom att det så tydligt
syftar till att koppla ihop grundforskningsmiljöer med den starka tyska forskningsinstitutssektorn. Som chefen för det tillämpningsinriktade Fraunhoferinstitutet har påpekat är
programmet strategiskt viktigt för institutet, vilket i förlängningen torde gynna det tyska
näringslivet.
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4

Framtidens strategiska forskning i övriga
världen

4.1

USA

USA ser sig gärna som världsledande gällande forskning och innovation, och har visst fog
för sin självbild med ett väl fungerande ekosystem för forskning och innovationer. Här
finns starka universitet, mycket och bra forskning samt investeringslystna entreprenörer.
Men världen är i ständig förändring och USA:s offentliga forskningsbudgetar minskar
samtidigt som andra länder ökar sina forskningsinvesteringar. Mellan åren 1999 och 2009
ökade Asiens världsandel av utgifter gällande forskning och utveckling från 24 till 32
procent, medan USA:s forsknings- och utvecklingsutgifter minskade från 38 till 31
procent. Tillväxttakten i Kinas FoU-budget förväntas under de kommande åren öka
snabbare än USA:s och, om den nuvarande tillväxttakten håller, går investeringarna om de
amerikanska år 2022.44
USA:s historiska dominans inom forskning och utveckling är således inte en garant för
morgondagens framgång – i synnerhet inte i en alltmer globaliserad värld. Men globaliseringen kan både ses som ett hot och som ett löfte för framtida amerikansk forskning och
innovation då landet fortfarande har en stark internationell dragningskraft, vilket gör att
utländska universitetsstudenter, forskare, akademiker och entreprenörer ser positivt på
eventuella etableringsmöjligheter i USA. USA byggdes av invandrare och fortsätter till
stor del att byggas av invandrare; 50 procent av de doktorander som arbetar inom matematik och datavetenskap respektive 57 procent av de doktorander som arbetar inom teknik i
USA är invandrare.45 Av utlandsfödda personer med naturvetenskaplig doktorsexamen
eller ingenjörsdoktorsexamen i USA år 2010 kom 23 procent från Kina och 13 procent från
Indien.46 Det är således inte förvånande att majoriteten av de ”amerikanska Nobelpristagarna” fått sin grundutbildning i andra länder än i USA, men att de sedan sökt sig till USA för
att fortsätta sina arbeten.
Offentlig forskningsfinansiering i USA är i huvudsak individ- och/eller projektbaserad,
eftersom federala forskningsmedel inte ges till universitet eller högskolor utan distribueras
direkt till individuella forskare. Anslagen allokeras oftast efter en ”peer review”-process;
cirka två tredjedelar av de federala medlen delas ut till individer vid offentliga universitet
och högskolor och en tredjedel till privata.47 År 2012 utgav presidentens vetenskapliga råd
PCAST, President’s Council of Advisors in Science and Technology, en rapport som
rekommenderade administrationen att på nytt bekräfta sitt löfte om att avsätta 3 procent av
BNP till FoU och öka långsiktigheten hos de federala forskningsanslagen.48 En ökad och
mer förutsägbar federal forskningsfinansiering tas upp av flera tongivande organisationer
som en nyckelförutsättning för att kunna upprätthålla USA:s konkurrenskraft inom
forskning och innovation.49, 50
44

http://www.unitedformedicalresearch.com/wp-content/uploads/2012/07/Leadership-in-Decline-AssessingUS-International-Competitiveness-in-Biomedical-Research.pdf
45
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140508114945944
46
National Science Board. 2014. Science and Engineering Indicators 2014. Arlington VA: National Science
Foundation
47
Science and Engineering Indicators 2014, sid. 5-10
48
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast_future_research_enterprise_20121130.pdf
49
National Research Council Report 2014: http://www.nap.edu/download.php?record_id=18804
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4.1.1

DARPA – banbrytande forskning för framtidens nationella säkerhet

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) är en amerikansk federal
forskningsfinansiär som sorterar under försvarsdepartementet (Department of Defense,
DOD). DARPA:s främsta uppgift är att finansiera forskning och utveckling kring
banbrytande teknologier för militära ändamål bortom dagens operativa militära behov med
syfte att säkerställa nationens säkerhet på sikt. Icke-militär tillämpning är också ett mål
med verksamheten. DARPA har cirka 220 anställda och en årlig budget på cirka 25
miljarder kronor med ungefär 2 000 externa kontrakt i form av ekonomiskt stöd och andra
överenskommelser med företag, universitet, DOD och laboratorier/forskningsanläggningar.

Nationell forskningspolicy och DARPA:s strategi
DARPA (då ARPA) grundades 1958 av president Eisenhower med syftet att finansiera och
bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt av långsiktig, strategisk karaktär, och var ett
svar på att Sovjetunionen skjutit upp satelliten Sputnik 1 året innan. I detta sammanhang är
det intressant att notera att NASA också grundades 1958 och fick ansvar för rymdforskning. DARPA har genom åren växelvis haft namnet ARPA (Advanced Research Projects
Agency) och DARPA med något varierande tonvikt på militär tillämpning.
DARPA:s roll är att utgå från USAs säkerhetsbehov på längre sikt och komplettera den
FoU som operativa försvarsdepartementet DoD inte ombesörjer i egen regi, sammanfattat
som ”Breakthrough Technologies for National Security”. DARPA utgör en mindre del av
amerikansk militärrelaterad FoU med en årlig budget om 2,9 miljarder dollar, DOD satsar
ytterligare 8,6 miljarder dollar årligen på FoU och 52,9 miljarder dollar på Military
Systems Development, vilket inte kan klassas som renodlad FoU.
Trots DARPA:s koppling till militärrelaterad FoU är många forskningsutförare civila
aktörer och DARPA är en aktad forskningsfinansiär inom banbrytande teknologier med
stora civila framgångar inom exempelvis IT, persondatorutveckling, förarlösa fordon,
drönare och materialteknik samt inte minst vid skapandet av internet. DARPA är ingen
stadig finansieringskälla för enskilda forskningsdiscipliner (likt många andra federala
forskningsfinansiärer) utan ger injektioner till vissa områden helt utan löfte om kontinuitet,
vilket gör att andra forskningsfinansiärer måste svara upp emot långsiktigheten för att
understödja enskilda discipliner.
Under de senaste åren har finansieringssituationen för federal forskningsfinansiering varit
skakig; dock har DARPA klarat sig relativt väl då både republikaner och demokrater kan
enas om att försvar och forskningsfinansiering inom området är viktigt för nationens
säkerhet. Historiken med civila kommersiella framgångar har troligen hjälpt ytterligare.

Prioriterade forskningsområden
Ökad komplexitet och konvergerande forskningsdiscipliner är styrande för DARPA:s syn
på vilka forskningsområden och utmaningar som bör adresseras. Ökad komplexitet leder
exempelvis till att det är svårt att kontrollera och förstå stora mängder data samt långa
utvecklingstider, kostnadskrävande utveckling, försvårad anpassning och ökad underhållskostnad av diverse system som dessutom är alltmer sammankopplade. Detta leder också i
förlängningen till en ökad säkerhetsrisk för USA samt för regioner, städer, myndigheter
och enskilda individer. Lösningen på dessa komplexa, abstrakta problem bedömer DARPA
50

The Information Technology and Innovation Foundation Report 2011:
http://www.itif.org/publications/university-research-funding-united-states-behind-and-falling
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ofta ligga i att sammanföra flera traditionella forskningsdiscipliner i gemensamma forskningsprojekt.
DARPA fokuserar sina strategiska investeringar inom fyra huvudområden/utmaningar där
de tre första utgår ifrån att hantera denna ständigt ökande komplexitet och dessa konvergerande discipliner:

•

Rethink Complex Military Systems: Militära system blir alltmer komplexa samtidigt
som systemen ska klara av allt svårare uppgifter till en allt lägre kostnad – elektronik,
optik, mjukvara och hårdvara ska integreras i högpresterande system. Därtill är allt fler
system beroende av varandra, vilket försvårar koordinering och kontroll och informationsdelning mellan flertalet sammankopplade system. Detta har lett till höga kostnader, långa utvecklingstider, hög underhållskostnad och en inflexibilitet i dagens allra
mest komplexa och kostsamma militära system. Framtidens system måste därför gå att
modularisera, vara snabba och enkla att underhålla och uppgradera och samtidigt vara
pålitliga och driftsäkra. Detta gäller system för luft, vatten, rymden och cyber samt
kombinationer av dem.

•

Master the Information Explosion/Information at Scale: Att behärska och förstå stora
datamängder är något som DARPA bedömer är centralt för framtiden. Korrelation
börjar vi förstå relativt väl, men kausalitet är endast i sin linda – det vill säga, vad leder
till vad. Vad beror av vad och vad är egentligen bara brus/tillfälligheter/ovidkommande? En annan utmaning är att föra samman och förstå data från flera olika källor –
såväl digitala källor som information från den fysiska världen – exempelvis människor,
maskiner, sensorer och kontextuella databaser. I detta arbete är säkerhet, tillförlitlighet
och integritet viktigt.

•

Biology as Technology: För att utnyttja de allra senaste genombrotten inom neurovetenskap, immunologi, genetik och närbesläktade områden bedömer DARPA att det
är hög tid att se biologi som teknologi. DARPA lanserade därför 2014 sitt senaste
kontor Biological Technologies Office (BTO). DARPA:s chef dr Arati Prabhakar sa så
här i sitt vittnesmål i representanthuset i mars 2014: ”Biology is nature’s ultimate
innovation, and any agency that hangs its hat on innovation would be foolish not to
look to this master of networked complexity for inspirations and solutions”. Några
områden av intresse är att snabba på utvecklingen inom syntetisk biologi med avsikten
att stoppa smittsamma sjukdomar och behärska neuroområdet (neurotechnologies).

•

Expand the Technological Frontier: DARPA:s syn är att deras grunduppdrag är att
“prevent technological surprise by creating it”. En viktig del i detta har alltid, och
kommer alltid att vara, att övervinna de största utmaningar inom fysik och ingenjörsvetenskaperna. Några områden som förefaller utmanande och lockande är att föra
samman avancerad matematik (till exempel CAD) med tillverkning/fysisk framtagning, kemi, processer, nya material och potentialen i kvantfysik. Potentialen inom
dessa forskningsområden bör ligga upp till femton år framåt i tiden.
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Nedan följer Tillväxtanalys tolkning av DARPA:s strategiska inriktning;
Tabell 2 Tillväxtanalys tolkning av DARPA:s strategiska inriktning och prioriteringar

Tre utmaningar på grund av ökad
teknologisk komplexitet

1) Rethink
Complex Military
Systems

2) Master the
Information
Explosion

3) Biology as
Technology

Fenomen

Dyra, trögrörliga
system

Oändligt med
information gör det
svårt att avgöra vad
som är viktigt

Framsteg inom
biologi har skapat
möjligheten att se
biologi som teknologi

Mål

Förbättrad
kapabilitet till
avsevärt lägre
kostnad och
snabbare

Sortera bort brus,
förstå kausalitet (inte
bara korrelation),
koppla samman och
förstå många
datakällor; ex virtuell
och fysisk data

Hitta lösningar i
skärningspunkten
mellan livsvetenskaper,
ingenjörsvetenskaper och
datavetenskap.

Exempel på berörda områden

Electronic,
optical, software,
mechanical
components

Senors, data
security, behavorial
learning,
algorithms/logic,
GPS/positioning

Synthetic biology
(biology &
engineering), material
science, genetic
technologies and
bioinformatics

Traditionell grundforskning

4) Expand the Technological Frontier

Övergripande beskrivning

Satsningar med en tidshorisont om 5–15 år inom samtliga
discipliner där det är "djupet" i enskilda discipliner som beforskas
(t.ex. grundforskning inom fysik)

Några utpekade områden

Deep Mathematics, inventing new chemistries, processes and
materials, quantum physics, precision engineering, nano, optoelectro-mechanical structures, cold atoms, chem-bio
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Framtidens stödinstrument
Då DARPA inte gör några strategiska planer (åtminstone inga som är tillgängliga för
allmänheten) har Tillväxtanalys valt att göra ett par nedslag som är centrala för DARPAmodellen – en modell som försökt kopieras av många, inklusive näringslivet;
DARPA programledare – hela DARPA-modellen bygger på detta arbetssätt
DARPA använder en botten-upp-strategi för sin strategiformulering där de enskilda
programledarna är tongivande. Det är programledarna som stakar ut riktningen för
respektive område genom att de har frihet att själva designa alla programutlysningar:
“Every 18 months, during the three-day DARPATech conference, the agency trots out is
program managers who outline the top items on their wish lists. Scientists, researchers and
engineers from throughout the country come to see if they can contribute and maybe snag
a contract with the agency.”
Programledarna rekryteras samtliga externt som en konsekvens av var DARPA vill röra sig
härnäst och stannar i mellan två och fem år. En programledare hinner normalt med att
lansera mellan en och fyra utlysningar under sin tid hos DARPA. Att rekrytera rätt
programledare är den enskilt viktigaste aktiviteten för att säkerställa den strategiska
inriktningen för verksamheten. Utöver rekrytering av nyckelpersoner/programledare som
får sätta sin prägel på verksamheten är öppnandet av nya så kallade kontor den andra
viktiga pusselbiten i strategiformeringen. År 2014 öppnade nuvarande chefen det senaste
kontoret BTO – Biological Technology Office. Historiskt har nya kontor alltid varit
centrala för verksamheten under de efterföljande åren, och detta torde gälla även för BTO.
DARPA har således alltid utgått från sina programledare och deras stora handlingsfrihet.
De försöker bibehålla en effektiv organisationsstruktur med korta och snabba beslutsvägar
även i framtiden.
Nå ut till forskarsamfundet och förenkla ansökningsförfarandet
DARPA försöker effektivisera forskningsansökningsprocessen genom att först begära in
korta beskrivningar av tilltänkta forskningsansökningar (två veckor) i ett försök att spara
tid för alla parter, gärna kompletterat med individuella samtal med sökanden. Detta följs
sedan av fullständig ansökan (45 dagar). DARPA försöker också få massmedial uppmärksamhet för sina utlysningar för att få en bred exponering och locka in nya aktörer med
ansökningar, gärna av avvikande karaktär. Som ett led i att få nytänkande i traditionella
forskningsområden försöker DARPA inte peka ut forskningsdiscipliner utan snarare peka
på vilket problem som behöver lösas; den som visar på bästa sätt att lösa problemet får
finansiering, oavsett akademisk tillhörighet/disciplin.
Kommersialisering – beredskap/absorptionskapacitet via presentation av pågående
forskning
Då DARPA finansierar banbrytande forskning kring framtidens teknologier är det alltid
svårt att försöka hitta vägar fram till en kommersiell produkt/tjänst, något som ofta ligger
fler steg bort. Som ett led i detta bjuder DARPA in kommersiella aktörer och andra
forskningsfinansiärer till presentationer av pågående forskningsprojekt. Detta görs som ett
försök att skapa beredskap hos andra intressenter i systemet för den forskning som kommer
ut ur DARPA-programmen. Nyttiggörande är en viktig del av DARPA:s arbete och har
alltid varit en utmaning. Dessa samtal med näringsliv och forskningsfinansiärer bedöms
som en viktig pusselbit i att skapa ”absorptionskapacitet” – alla aktörer behöver förvarning
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för att vara beredda att ta vid. Att avgöra när pågående forskning är mogen för detta steg
anses svårt.

Reflektioner
DARPA har hängt upp sitt strategiska arbete på två omvärldsfaktorer som påverkar hur
framtidens problem ska adresseras i dag: ökad komplexitet (teknologisk komplexitet)51
som leder till att forskningsdiscipliner behöver korsbefruktas/konvergera för att hantera
denna ökade komplexitet. För att inte låsa in sina satsningar inom etablerade discipliner
försöker DARPA därför peka ut vilka problem som behöver lösas snarare än hur de ska
lösas. Detta är ett aktivt val för att inte peka ut enskilda discipliner.
För att förnya forskningen försöker DARPA nå ut till ”udda”/för ämnet ovanliga forskningsdiscipliner då det kan revolutionera ett redan etablerat fält. Massmedier är viktigt i
detta arbete, vilket gör att programledarna har ett utåtriktat arbetssätt (att skapa en
”community” är en viktig arbetsuppgift för Program Managers).
Rekrytering av externa programledare med rätt kompetens är DARPA:s enskilt viktigaste
uppgift, tillsammans med att öppna nya kontor då en kritisk massa har uppnåtts (kontoren
inhyser sedan programledarna). Programledarna får sedan stor frihet att sätta sin prägel på
det område/de program som de ”äger”/handlägger.
För att effektivisera forskningsansökningsprocessen försöker DARPA inleda dialoger och
gör korta förstudier för att minimera upprättandet av fullständiga ansökningar som tar tid
att både skriva och granska.
Då DARPA:s satsningar är av karaktären grundforskning, ofta med en lång väg till
kommersialisering/nyttiggörande, försöker DARPA skapa en absorptionskapacitet i forskningsfinansieringssystemet och hos näringslivet. Att tidigt blanda in externa parter är en
viktig pusselbit för att förbereda andra parter på att ”ta vid där DARPA-projektet slutar”.

4.1.2

National Institutes of Health

National Institutes of Health, NIH, är den största amerikanska myndigheten som finansierar biomedicinsk forskning. NIH består av 27 olika institut och centrumbildningar som
fokuserar på olika forsknings- och sjukdomsområden, och gör ingen åtskillnad mellan
grundforskning, tillämpad och klinisk forskning. NIH investerar årligen drygt 30 miljarder
USD (250 miljarder SEK) i medicinsk forskning. Cirka 80 procent delas ut som forskningsbidrag till drygt 50 000 projekt, vilka involverar fler än 300 000 forskare vid mer än
2 500 universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Medelvärdet av beviljandegraden för NIH:s olika forskningsbidrag har nästan halverats mot slutet på 1990-talet; nu
beviljas endast 17 procent av ansökningarna, jämfört med tidigare då omkring 30 procent
fick anslag.52

Nationell forskningspolicy och NIH:s strategi
Strategiarbetet inom myndigheten NIH är komplext. Omkring 80 procent av NIH:s
forskningsmedel delas ut som forskarinitierade projektbidrag och den ”bottom-up”processen anses vara essentiell för NIH:s uppdrag att identifiera och finansiera angelägna
forskningsbehov, enligt devisen ”forskare vet var kunskapsfronten är och vad som bör

51
52

I intervjun använder informanten termen”technological complexity”.
http://www.sciencemag.org/content/344/6179/24.summary
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beforskas”.53 De olika NIH-instituten utvecklar och fastställer sina egna respektive
strategier, ofta 5-åriga, efter konsultationer med relevanta forskare och organisationer –
både externt och internt. Vidare har det framställts strategier för hela NIH, vilka då ofta är
av typen ”Action plan for Liver Disease Research” eller ”A vision for 2020 for Women’s
Health Research”.54
Som myndighet måste dock NIH följa direktiv från Kongressen och Vita Huset gällande
eventuella forskningsstrategier respektive forskningstrender, även om NIH ofta deltar i
utformandet av uppdragen. Den 16 december 2014 fick NIH ett direktiv från Kongressen
att inom ett år, det vill säga senast december 2015, lämna in ett förslag på en bred 5-årig
forskningsstrategi för hela myndigheten.55 Detta arbete är således en pågående strategiprocess just nu och det är framför allt tre områden som lyfts i strategiarbetet:

•

•

•

Främja grundläggande vetenskap.
×

Framsteg kräver grundforskning.

×

Upptäckter och resultat från grundforskningen är ofta oförutsägbara.

×

Framsteg i kliniska forskningsmetoder stimulerar vetenskapliga framsteg.

×

Teknikframsteg katalyserar ofta nya, stora vetenskapliga framsteg.

×

Datavetenskap ökar forskningens effektiviteten samt genomslag.

Förbättra hälsofrämjande arbete och förebyggande medicin.
×

Det är betydelsefullt att studera friska individer.

×

Det är viktigt med forskning som snabbare kan leda till tidigare diagnoser.

×

Evidensbaserade åtgärder behövs för att eliminera skillnader i hälsa.

Utveckla behandlingar och botemedel.
×

Molekylärbiologisk kunskap ger i dag nya möjligheter för behandlingar och
botemedel.

×

Traditionella klassificeringar av sjukdomar och sjukdomsområden förändras.

×

Nya forskningsgenombrott behöver partnerskap vilka ofta kommer från oväntade
riktningar.

Den del av forskningsfinansieringen som NIH själva har frihet att utforma strategier för
ligger inom den centrala funktionen Office of the Director och dess sex avdelningar vid
Division of Program Coordination, Planning, and Strategic Initiatives (DPCPSI), vilka
även har till uppgift att koordinera de 27 NIH-instituten.

Common Fund
En avdelning inom DPCPSI är Office of Strategic Coordination – Common Fund, som
instiftades av Kongressen år 2006 för att specifikt stödja och stärka ämnesövergripande
samarbeten och satsningar mellan olika NIH-program genom strategisk planering. Texten
nedan behandlar Common Funds strategiarbete. Den årliga budgeten för Common Fund är
1,8 procent av NIH:s budget, vilket i år innebär 545 miljoner USD (cirka 4,7 miljarder
53

Intervju med dr Elizabeth Wilder, Director, Office of Strategic Coordination, NIH.
http://report.nih.gov/strategicplans/index.aspx
55
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-15-118.html
54
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SEK). Målsättningen med Common Fund är att identifiera och eliminera vägspärrar för
tvärvetenskapliga upptäckter och att fungera likt en katalysator för strategiska biomedicinska forskningsområden. För att ett projekt ska kvalificera sig som ett av NIH:s Common
Fund-program måste det vara:

•

transformativt och nyskapande: ha hög potential för att under det kommande decenniet
förändra biomedicinsk och beteendevetenskaplig forskning

•

katalytiskt: genomföras på en bestämd tid

•

synergistiskt: resultaten måste synergistiskt främja och utveckla NIH-institutens
respektive områden, vilka i sin tur gynnar hälsoarbetet

•

gränsöverskridande: involvera flera NIH-institut och vara relevanta för flera
sjukdomar samt vara komplexa nog för att kräva en samordnad och övergripande NIHstrategi

•

unikt: låg eller obefintlig sannolikhet för att något annat NIH-institut eller någon annan
enhet kan göra det.

Strategiarbetet för att vaska fram nya Common Fund-program sker årligen i en process
som kan delas in i fyra faser med tre syften, se Figur 4.

Fas 1

Fas 2

Strategisk
planering

Fas 3

Fas 4

Implementering

Övergång

5-10 år

>10 år

18 månader
Figur 4 Strategiarbetet vid NIH:s Common Fund

Vid initierandet av den process som årligen mynnar ut i två till fyra nya strategiska
Common Fund-finansierade forskningsprogram strävar NIH efter att engagera många
personer och organisationer för att därigenom få ett så brett blickfält som möjligt mot
framtida forskningsområden. I denna första och öppna fas av strategiprocessen (fas 1)
uppmuntras NIH-finansierade forskare samt externa och internationella forskare och
forskningsorganisationer att delta – och för att maximera input i processen arrangeras både
fysiska och virtuella strategi-workshoppar. När förslagsinsamlandet avslutats påbörjas en
nio månader lång selektionsprocess (fas 2) där bland annat NIH-institutscheferna gör en
första selektion av de inkomna förslagen – utifrån kriterierna listade ovan (transformativt,
katalystiskt, gränsöverskridande etcetera) – vilket utmynnar i en lista med intressanta
förslag. För vart och ett av de kortlistade förslagen skapas arbetsgrupper som får till
uppgift att göra analyser samt utveckla och förfina förslagen utifrån NIH:s uppdrag och
behov. Därefter presenteras de utvecklade förslagen för NIH:s ledning och rådgivande
kommitté som slutligen bestämmer vilka program som ska startas. Efter denna niomånaders process kan de två till fyra nya strategiska programmen kommuniceras till
forskarsamhället och startas med utlysning av forskningsmedel i sedvanlig NIH-tradition
med peer-review (fas 3). De strategiska programmen är utformade för att uppnå sina mål
och genomslag inom en förutbestämd tid på fem eller tio år, så vid slutet av varje program
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görs en utvärdering med avseende på resultaten samt fattas individuella beslut om
forskningen eventuellt ska överföras till något av instituten (fas 4).56
Då programmen finansieras i fem eller tio år både startas och avslutas flera program
årligen. Listan med de av NIH ansedda viktiga och strategiska forskningsområden
förändras således ständigt, givet de årligen nytillkomna forskningsprogrammen.57

Prioriterade forskningsområden
Ett 30-tal program och forskningsområden är nu finansierade inom Common Fund.
Ämnena spänner mellan Big Data to Knowledge, 4D Nucleome, Undiagnosed Diseases
Network, Nanomedicine, Strengthening the Biomedical Research Workforce till Health
Economics. Generellt delas programmen in i tre kategorier:
1. Nya upptäcktsvägar (New Pathways to Discovery)
2. Omstrukturering av klinisk forskning (Reengineering the Clinical Research
Enterprise)
3. Framtidens forskargrupper (Research Teams of the Future).
De senaste strategiska programmen inom Common Fund tillkännagavs i oktober 2015:
Glycoscience Program, 4D Nucleome Program, Gabriella Miller Kids First Pediatric
Research Program och Science of Behavior Change.58

Stödinstrument
Majoriteten (2/3) av de strategiska medlen från Common Fund investeras i målorienterade
forskningsprogram vilka bedöms vara unika, transformativa, katalytiska, gränsöverskridande och synergistiska. Men en tredjedel av de strategiska medlen går till forskare och
projekt som har potential att bli nyskapande av typen ”high risk–high reward”. Det finns
fyra olika program inom Common Fund som finansierar högrisk-projekt: Pioneer Award,
New Innovator Award, Transformative Research Award och Early Independence Award.
Under 2015 delades sammanlagt 78 ”high risk–high reward”-bidrag ut från NIH:s
Common Fund. Beviljandegraden för högriskansökningarna var 10 procent.59
New Innovator Award, som är ett av de högriskprogram som finansieras genom NIH:s
Common Fund, startades år 2007 i syfte att stimulera innovativ forskning hos unga
forskare (max 10 år efter examen) vilka ännu inte har fått NIH-finansiering. Tanken med
New Innovator Award är således att öka möjligheten för genomförandet av högrisktagande
och innovativa projekt utförda av unga forskare som ännu inte hunnit få de omfattande
vetenskapliga publikationslistor eller erfarenheter som vanligtvis krävs för finansiering.
Forskningsanslaget i New Innovator Award är 1,5 miljoner USD (12,5 miljoner SEK) för
en femårig projektperiod. År 2015 delade NIH ut 41 stycken forskningsanslag av typen
New Innovator Award. Tillväxtanalys har i en tidigare publikation beskrivit just finansiering av högriskforskning, däribland detta och några andra av NIH:s högriskprogram.60

56

https://commonfund.nih.gov/planningactivities/overview-planning
Intervju med dr Elizabeth Wilder, Director, Office of Strategic Coordination, NIH
58
http://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-common-fund-launches-four-programs-designed-takeaim-gaps-biomedical-research
59
http://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-announces-common-fund-2015-high-risk-high-rewardresearch-awardees
60
Tillväxtanalys, våren 2015; Hänt i världen – forsknings-, innovations- och utbildningspolitik
57
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Vidare har NIH även samarbeten med NGO:s, näringslivet, universitet och andra myndigheter, och öppen innovation och PPP-samarbeten är en växande trend. Accelerating
Medicines Partnership, AMP, är ett amerikanskt initiativ som startades år 2014 för att
fördjupa och förbättra samarbetet mellan biomedicinsk forskning och läkemedelsindustrin.61 Det är NIH och det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) som initierat samarbetet med tio läkemedelsbolag (däribland Merck, Pfizer,
Lily och Sanofi) samt åtta ideella organisationer (däribland Alzheimer’s Association och
American Diabetes Association). Initialt ämnar AMP utveckla diagnostik samt behandlingsformer för tre sjukdomsområden: Alzheimers sjukdom, typ 2-diabetes och autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit och SLE, Systemisk Lupus Erythematosus). Pilotprojektens fokus är att karaktärisera och kartlägga sjukdomsspecifika biomarkörer och
biologiska mål. Partnerskapet innebär att partnerna sinsemellan kommer att dela både
kompetens och resurser, vilka initialt uppgår till 230 miljoner USD (cirka 1,5 miljarder
SEK). Förhoppningen med AMP är att öka oddsen för att välja rätt biologiska mål vid
läkemedelsutveckling – och av betydande vikt i sammanhanget är att läkemedelsföretagen
accepterat att samtliga resultat från AMP-initiativet publiceras öppet. NIH anser AMP vara
ett intressant strategiskt initiativ som förhoppningsvis kan inspirera till fler PPP.

Sammanfattning och reflektioner – NIH
Strategiarbetet på NIH är komplext och sker egentligen endast med en liten del av deras
budget, vilket är en strategi i sig. Lejonparten av NIH:s budget delas ut, i hård konkurrens,
som projektbidrag efter öppna utlysningar till forskardrivna projekt – och de 80 procent av
budgeten som delas ut i denna ”bottom-up”-process anses vara både strategisk och
essentiell för NIH:s uppdrag att identifiera och finansiera angelägna forskningsbehov.
De 27 olika NIH-instituten utvecklar och fastställer sina egna respektive strategier, ofta 5åriga, efter konsultationer med både externa och interna forskare och organisationer – men
de strategierna återspeglar då endast respektive instituts ämnes- eller sjukdomsfokus. NIH
arbetar emellertid med att ta fram en generell strategi för hela myndigheten, vilken ska
presenteras för kongressen i december 2015. I den generella strategin är det tre breda
områden som lyfts fram: (1) Främja grundläggande vetenskap, (2) Förbättra hälsofrämjande arbete och förebyggande medicin och (3) Utveckla behandlingar och botemedel.
År 2006 instiftades på NIH Common Fund, för att specifikt stödja och stärka ämnesövergripande samarbeten och satsningar mellan olika NIH-program genom strategisk planering. Finansiering av Common Fund är fastslagen att vara 1,8 procent av NIH:s budget,
vilket i år innebär 545 miljoner USD (cirka 4,7 miljarder SEK). Målsättningen med
Common Fund är att identifiera och eliminera hinder för tvärvetenskapliga upptäckter samt
att fungera likt en katalysator för strategiska biomedicinska forskningsområden. För att ett
projekt ska kvalificera sig som ett av NIH:s Common Fund-program måste det vara
transformativt, katalytiskt, synergistiskt, gränsöverskridande och unikt. Strategiarbetet för
att vaska fram nya Common Fund-program sker årligen – och de selekterade strategiska
programmen finansieras i fem eller tio år. Listan med strategiskt viktiga områden är
således föränderlig givet att det årligen tillkommer tre till fyra forskningsprogram.
Två tredjedelar av NIH:s strategiska medel från Common Fund investeras i ovan beskrivna
målorienterade forskningsprogram, men den kvarvarande tredjedelen går till forskare och
projekt av typen ”high risk–high reward”, det vill säga forskare och projekt som har
61
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potential att bli banbrytande och verkligt nyskapande. Det finns fyra program inom
Common Fund som finansierar högriskprojekt: Pioneer Award, New Innovator Award,
Transformative Research Award och Early Independence Award – och det är både
intressant och fascinerande att så mycket som en tredjedel av NIH:s strategiska medel
investeras i dessa högriskprojekt. Den amerikanska vetenskapsakademien, National
Academy of Sciences, utkom år 2014 med en publikation som understryker vikten av att
våga vara strategisk i sin högriskforskningsfinansiering: ”Vi inser att inte all forskning når
sina mål. I synnerhet högriskforskning leder oundvikligen till vissa misslyckanden. Men de
omvälvande innovationer som eventuellt resulterar från några av de utvalda högriskprojekten mer än motiverar investeringen i forskning som kan misslyckas. Vidare kan
misslyckanden leda till oförutsedda upptäckter och styra forskningen i nya riktningar.”62

4.2

Kina

4.2.1

Sammanfattning

Kinas utgifter för forskning och utveckling (FoU) växer kraftigt. De totala anslagen har
under det senaste decenniet ökat med i genomsnitt 23 procent årligen. Majoriteten av
ökningen sker i företagen, men även ökningen i anslag från centralregeringen är betydande. Den statliga budgeten för FoU uppgick till 267,4 miljarder yuan (350 miljarder kronor)
2014. Kina har redan passerat Europa i anslag till FoU som andel av bruttonationalprodukten (BNP) och spås passera USA år 2020. Samtidigt ökar antalet patent och publicerade
artiklar snabbt.
Den snabba ökningen till trots har Kinas ledning identifierat stora brister i forskningssystemet. För att åtgärda dessa genomförs omfattande reformer. Reformerna utgår från
Ministeriet för vetenskap och teknik (MoST) och syftar till att förbättra koordineringen
inom vetenskapssystemet. Samtidigt är MoST roll på väg att förändras och ministeriet
kommer i högre grad fokusera på att styra forskningssystemet. Även Kinas Vetenskapsakademi (CAS) reformeras. Problembeskrivningen är i stor utsträckning densamma. För att
åtgärda problemen genomför CAS en omfattande omorganisation med syfte att kunna
hantera strategiska forskningsutmaningar.
Kinas arbete med strategisk forskning genomsyrar hela forskningssystemet. Detta beror till
stor del på att systemet i hög grad är centralstyrt. Planer från central nivå bryts ner på
lokal- och myndighetsnivå. I de centrala planerna matchas forskningsprioriteringar med
behovet som ekonomin och samhället har. På detta sätt blir strategiska perspektiv på
forskningsprioriteringar närvarande genom hela systemet.
Två dokument styr den övergripande inriktningen på Kinas forskningssystem: Planen på
medellång och lång sikt (MPL) och Femårsplanen för vetenskap och teknik. MPL
presenterades 2006 och sträcker sig fram till 2020. Planen ger en långsiktig bild av hur
Kinas forskningssystem ska utvecklas under 15 år. Den pekar ut en rad forskningsområden
som ska prioriteras under perioden. Genom femårsplanen specificeras MPL ytterligare.
Femårsplanen presenteras vart femte år efter det att Kinas övergripande femårsplan
fastställts av Nationella Folkkongressen. Rådande plan är den 12:e i ordningen och gäller
2011–15. Under nästa år kommer en ny 13:e femårsplan presenteras som gäller för
perioden 2016–20.
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I denna rapport ser vi särskilt på två aktörer: Kinesiska Vetenskapsakademin (CAS) och
Nationella stiftelsen för naturvetenskap (NSFC).

•

CAS driver 104 institut runt om i Kina. Fokus är uteslutande på naturvetenskap och
grundforskning. Sedan ett drygt år genomgår CAS omfattande reformer som ska öka
effektiviteten och stärka CAS roll i det kinesiska vetenskapssystemet. I reformerna och
i CAS verksamhet har strategiska perspektiv en stor roll. Redan har en rad strategiska
områden pekats ut där reformerna ska stärka CAS förmåga.

•

NSFC fokuserar på finansiering av forskning inom naturvetenskap. Stiftelsen sticker ut
i en kinesisk kontext genom ett väl utvecklat system för peer-review och den öppna
processen. Även hos NSFC får strategisk forskning en framträdande roll. De nationella
planerna påverkar hur prioriteringar sätts inom organisationen. NSFC driver också två
särskilda program riktade mot stora samhällsutmaningar.

Inledning
Att förstå Kinas system för forskning och utveckling är långt ifrån enkelt. Kinas historia,
storlek och skilda politiska system är några av de faktorer som gör att systemet i grunden
ser annorlunda ut än det svenska. En ytterligare utmaning är brist på information. Delvis
beror detta på språkskillnader, men även på att den kinesiska statsförvaltningen genomgående saknar principer om öppenhet. Trots reformer är det kinesiska forskningssystemet
fortsatt toppstyrt. Prioriteringar och planer sätts först på central nivå för att sedan brytas
ner på myndighetsnivå och regional nivå. Detta medför att nationella prioriteringar är
närvarande på alla nivåer i systemet.
För den som önskar studera det kinesiska forskningssystemet innebär systemets särart både
problem och möjligheter. Det är ofta svårt att direkt översätta kinesiska program och
strategier till en svensk kontext. Som världens näst största vetenskapsnation kan Kina ha
ett bredare fokus än vad som är möjligt i Sverige. Synen på vetenskap skiljer sig också åt
genom att Kina har en strikt strategisk syn på vetenskap vars existensberättigande är dess
bidrag till Kinas samhälleliga och ekonomiska utveckling. På samma gång kan landets
särart ge värdefulla perspektiv och kontraster till det svenska systemet. Det faktum att
Kinas vetenskapssystem tagit intryck av väst så väl som före detta Sovjetunionen skapar en
unik mix. Ur ett kinesiskt perspektiv framhålls detta som om man kunnat ta det bästa från
två världar.
Sedan ett drygt år pågår ett omfattande reformarbete av det kinesiska forskningssystemet.
Arbetet förändrar i grunden rollfördelningen i forskningssystemet. En stor del av de
forskningsprogram som tidigare legat direkt under ministerierna kommer att samordnas
samtidigt som MoST kommer att få en tydligare rollbeskrivning. Parallellt med strukturreformerna pågår arbetet med att ta fram en ny femårsplan vilken kommer att beslutas i
mars 2016. Den nya femårsplanen tillsammans med den detaljerade planen för innovation
och vetenskap som väntas senare under 2016 kommer få avgörande betydelse för
inriktningen och prioriteringarna inom det kinesiska forskningssystemet. Sammantaget
begränsar detta i dagsläget möjligheterna att göra en mer omfattande analys av det
kinesiska forskningssystemet.
I följande arbete att ges en övergripande bild av hur det kinesiska forskningssystemet
utvecklats över tid. Det pågående reformarbetet, såväl som nuvarande och framtida planer,
ges en central roll i analysen. Vi har medvetet valt att inte analysera MoST och andra
aktörer som nu genomgår reformer. Allt för lite är ännu känt om hur reformerna kommer
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att falla ut. I stället ges Kinas stiftelse för naturvetenskap (NSFC) och vetenskapsakademin
(CAS) ett särskilt fokus.63
Utöver ett antal skriftliga källor baserar sig rapporten på intervjuer med representanter från
NSFC, CAS (tillsammans med Technology for Development, CASTED), China Academy
of Engineering CAE och de båda universiteten Tsinghua och Peking.

Översikt av Kinas forskningssystem
Kina är ett samhälle som på så gott som varje område skiljer sig från Sverige och
forskningspolitiken är inget undantag. Allt sedan folkrepubliken utropades 1949 har
forskning varit ett prioriterat område där Kina haft som mål att komma ikapp västvärlden.
Under Mao-eran kom ett system av sovjetisk modell att byggas upp. Systemet fokuserade
på statliga vetenskapsakademier som skulle leda landets vetenskapliga utveckling. Planer
och strategier formulerades på central nivå och på så vis blev vetenskap och teknik verktyg
för staten i dess strävan att utveckla landet.
År 1978 inledde Kina en omfattande period av reformer och landet öppnade sig för
omvärlden. Detta har också omfattat forskningsområdet där reformerna fått stort genomslag. Västerländska idéer om hur vetenskapssystem ska styras har fått ökat inflytande
under de senaste decennierna. Detta har inneburit att forskningsfinansiering som betonar
”bottom-up” fått större genomslag. En viktig milstolpe i denna process var när NSFC
etablerades 1987 med den amerikanska National Science Foundation (NSF) som förebild.
Under 1990 och början av 2000-talet har den utvecklingen fortsatt. Universitetens roll som
forskningsstationer har stärkts. Särskilda satsningar har riktat sig till ledande universitet för
att stärka deras förmåga att bedriva forskning och göra dem internationellt konkurrenskraftiga. Figur 5 visar hur anslagen till forskning och utveckling (FoU) fördelar sig mellan
sektorer.

Anslag till FoU i Kina per sektor 2013

Fördelning av anslag till FoU
2013

Total

Företag
Forskningsinstitutioner

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor
7%

Forskningsinstitutioner

15%

Företag
0%
Utveckling

20%

40%

Tillämpad forskning

60%

80%

100%

78%

Grundforskning

Figur 5 Anslag till FoU och dess fördelning mellan sektorer, 2013

Källa: China Statistical Yearbook, 2015.
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På engelska benämns NSFC Natural Science Foundation China. CAS benämns China Academy of Science.
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Under det gånga decenniet har anslagen till FoU ökat mycket snabbt. Sammantaget har
investeringarna i FoU ökat snabbare än vad Kinas ekonomi vuxit. De totala anslagen har
under det senaste decenniet ökat med i genomsnitt 23 procent årligen. Majoriteten av
ökningen har skett i företagen, men även ökningen i anslag från centralregeringen har varit
betydande. Den statliga budgeten för FoU uppgick till 267,4 miljarder yuan (350 miljarder
kronor) 2014. Siffrorna för de samlade utgifterna finns enbart tillgängliga för 2013, och då
uppgick de till 1 119 miljarder RMB (1 640 miljarder kronor). Detta är del i en långsiktig
satsning på vetenskap och teknik för att stödja landets ekonomiska och sociala utveckling.
Målsättningen är att Kina på sikt ska bli en ledande vetenskapsnation. Fram till 2020 ska
utgifterna för FoU öka till 2,5 procent av BNP. Målet är på god väg att uppnås; 2013 var
FoU:s andel av BNP 2,06 procent, vilket är högre än i EU såväl som OECD-genomsnittet.
Kina spås passera USA innan år 2020. 6465
Det kinesiska systemet för vetenskap är stort och innefattar en rad aktörer både på central
och regional nivå. I figur 2 visas de kinesiska forskningsfinansiärernas respektive storlek.
Detta är de tre aktörer som är störst inom forskningsfinansiering på central nivå:66

•

Ministeriet för vetenskap och teknik (MoST) koordinerar en stor del av arbetet inom
systemet och har det övergripande ansvaret för att uppsatta mål uppnås på forskningsoch innovationsområdet. Fram till nu har MoST spelat en viktig roll som forskningsfinansiär, en roll som kommer att förändras framöver. MoST ansvarsområde innefattar
allt från grundforskning till utveckling.

•

Kinas stiftelse för naturvetenskap (NSFC) fokuserar uteslutande på grundforskning.
Stiftelsen skapades efter amerikansk förebild och ägnar sig i hög grad åt nyskapande
forskning. NSFC skiljer ut sig i den kinesiska kontexten genom sitt öppna ansökningsförfarande och välutvecklade system för peer-review.

•

Kinas Vetenskapsakademi (CAS) driver 104 stycken institut runt om i Kina. CAS
fokuserar uteslutande på naturvetenskap med stor tyngdpunkt på grundforskning. CAS
har ett stort fokus på att uppnå strategiska mål. Under CAS återfinns en stor andel av
Kinas storskaliga anläggningar för forskning.

64

http://www.nature.com/news/china-tops-europe-in-rd-intensity-1.14476
http://www.researchinformation.info/features/feature.php?feature_id=537
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Benämns på engelska som: Ministry of Science and Technology; National Science Foundation of China;
China Academy of Science.
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Other; 100,2; 12%
MoH; 21,7; 2%

MOST
MoST; 272,8; 32%

MoA; 31,2; 4%

MOE
CAS

MIIT; 57,7; 7%

NSFC
MIIT
MOA
MOH

NSFC; 140,4; 17%

MoE; 34,7; 4%

Other

CAS; 182,8; 22%
Figur 6 FoU-budget för enheter under centralregeringen (100 miljoner RMB)

Källa: Science and Technology Policy Center, Tsinghua University. MoH = Minstry of Health; MoA =
Ministry of Agriculture; MoII = Ministry of Industry and Information Technology; NSFC = Natural Science
Foundation of China; CAS = China Academy of Science; MoE = Ministry of Energy; MoST = Ministry of
Science and Technology.

Samtidigt som ökningen av investeringarna i FoU inte kan sägas vara annat än imponerande finns det fler viktiga områden att belysa. En mycket hög andel av kinesisk FoU sker i
privata företag och är mycket produktionsnära i sin karaktär. Mer än 80 procent av de
totala anslagen är att betrakta som FoU och endast en bråkdel, mindre än 5 procent,
investeras i grundforskning. Detta väcker frågor om långsiktigheten i den nuvarande
strukturen. Kina har gjort stora framsteg inom en rad områden; antalet patent har ökat,
landets universitet har klättrat på internationella rankningar och antalet publicerade
forskningsartiklar har ökat. Samtidigt kan kvaliteten i flera av dessa indikatorer ifrågasättas. Rapporter har pekat på att patentansökningar görs av andra skäl än att skydda
tekniska lösningar och att antalet publicerade artiklar är onaturligt högt. Ett genomgripande
problem i den kinesiska forskarvärlden är ett stort fokus på att publicera, vilket leder till en
påtaglig kortsiktighet. Inte minst kan detta vara ett problem om det leder till att grundforskning och nyskapande forskning nedprioriteras.
Forskningspolitik i en kinesisk kontext
Att bli en framgångsrik forskningsnation tillskrivs i Kina en stor strategisk vikt. Att göra
Kina oberoende av vetenskap och innovation utifrån är ett uttalat mål. Ett viktigt begrepp
är oberoende innovation, vilket syftar på förmågan att utan stöd från utlandet vara
innovativ och utveckla nya tekniker. I grunden handlar det om att skapa ett inhemskt
innovationssystem som på egen hand kan göra de tekniska landvinningar som den ekonomiska utvecklingen är beroende av. Det finns därför en koppling mellan idéerna om
oberoende innovation och idéerna om en innovationsdriven tillväxt. Ska Kina kunna göra
sig oberoende av omvärlden för sin ekonomiska utveckling måste grunden byggas genom
ett starkt system för vetenskap och innovation.
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Det politiska systemet i Kina skiljer sig från det i väst. Landet är en auktoritär enpartistat
utan fria val. Förtryck av mänskliga fri- och rättigheter är omfattande. Detta till trots har
Kina lyckats utveckla sin ekonomi på ett spektakulärt sätt och undvikit många av de
problem som länder med liknande styrskick ofta drabbas av. En avgörande faktor är den
politiska incitamentsstruktur som råder i Kina. I stället för den öppenhet och offentliga
debatt som kan sägas vara en drivkraft i Sverige är utvärderingar inom parti- och statshierarkin avgörande. Partitjänstemän utvärderas regelbundet utifrån hur väl de når uppsatta
mål. De mål som ska uppnås specificeras i femårsplaner inom vilka landets övergripande
ekonomiska och social utveckling planeras. Planen bryts sedan ner med mer specificerade
målsättningar inom olika verksamhetsområden och till regional nivå. Det här förfarandet är
närvarande på alla nivåer av kinesisk statsförvaltning, och även hos universitet och
forskningsfinansiärer. Insikten om att förvaltningssystemet ser annorlunda ut är viktig för
att förstå hur forskningsfinansiering fungerar i Kina.
Reformer i Kinas system för forskning
År 2014 meddelades omfattande reformer i systemet för forskningsfinansiering. Reformerna grundar sig i en uppfattning bland ledare inom politik och vetenskap om att forskningsoch innovationssystemet underpresterar och att de ökande anslagen inte används på bästa
sätt. Oron har yttrat sig genom en framväxande kritik mot hur forskningsfinansieringen
fungerar. Kritiken har riktat in sig på en utbredd korruption, låg effektivitet och bristande
koordinering mellan myndigheter och andra aktörer. Detta är vad reformerna riktar in sig
på.
Problemen i den nuvarande strukturen är flera. I takt med att anslagen till FoU ökat har
forskningsprogrammen blivit fler, och detsamma gäller forskningsfinansiärerna. I dagsläget har 40 olika myndigheter del i att administrera 90 olika vetenskapsprogram. En rad
olika myndigheter bedriver direkt forskningsfinansiering inom sina respektive ansvarsområden. Detta leder till att flera forskningsprogram har överlappande verksamhetsområden med splittring och ineffektiv resursallokering som resultat. Korruptionen är
utbredd, vilket kan kopplas till bristande transparens. Att anslag delas ut direkt av
ministerierna innebär att administration och prioriteringar inte är skilda, vilket i sin tur
skapar möjligheter för oegentligheter samtidigt som det försvårar utvärderingar. Problemen
är till stor del kopplade till brister i styrning och administrativ förmåga. 67
De reformer som nu presenterats innebär att strukturen kring Kinas vetenskapsprogram
förändras i grunden. Målet är att skapa en effektivare och bättre samordnad struktur som
kan leverera bättre resultat. Reformerna är genomgripande och berör samtliga myndigheter
som är inblandade i konkurrensutsatta utlysningar. I centrum för arbetet med dessa
reformer står MoST. Ministeriet ska nu helt upphöra att vara forskningsfinansiär och i
stället leda det kinesiska forsknings- och innovationssystemet. Detta är en roll som i dag
saknas i stor utsträckning. Administrativt föreslås tre huvudsakliga reformer:

•

Forskningsstrategiskt råd: För att öka samordningen mellan myndigheter ska ett
forskningsstrategiskt råd inrättas vilket ska samla representanter för de myndigheter
och statliga organisationer som är en del i innovationssystemet. Rådet ska ledas av
MoST och diskutera olika vetenskapsprograms utformning och inriktning.

•

Självständiga plattformar: Vetenskapsprogram ska föras över till fem nya plattformar
som i sin tur ska administrera programmen utan direkt inflytande från något ministe-
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China Daily (2015) Famous science projects face axe in funding overhaul,
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rium. En sådan myndighet finns redan genom NSFC. NSFC är en av de fem
plattformarna (beskriv i texten som följer) men påverkas inte i någon större
utsträckning av reformerna.

•

Nytt informationssystem: Ett enhetligt informationssystem ska skapas för att stödja
vetenskapsprogrammens styrning och öka allmänhetens insyn. Kommunikation mellan
myndigheter, forskare och allmänhet prioriteras.

Totalt kommer fem självständiga plattformar bildas. Vid sidan av NSFC rör det sig om helt
nya organisationer som ska skapas. Tidigare program ska antingen integreras i de nya
plattformarna eller läggas ned. Ledningen har gjort klart att de inte kommer att acceptera
att existerande organisationer endast byter namn. Bland annat har det meddelats att de
omfattande Program 863 och 973 läggs ned i sin nuvarande form.
Förändringen väntas ta två år och ska vara avslutad 2017 då all forskningsfinansiering ska
gå genom det nya systemet. Många detaljer saknas dock fortfarande och implementeringen
kommer att få stor betydelse för möjligheten att nå de uppsatta målen. Det är ännu inte
känt vilken grad av oberoende de nya plattformarna kommer att har eller hur de kommer
att organisera sig. Steg mot mer oberoende plattformar kan tolkas som att det kinesiska
systemet i större utsträckning rent administrativt liknar forskningsfinansieringssystemet i
väst.
Figur 7 utgår från pågående reformer och är ett försök att beskriva den struktur som ska
gälla från och med 2017. Reformerna omfattar den övergripande strukturen för de myndigheter och statliga aktörer som styr målsättning, prioritering, fördelning av resurser med
mera beträffande forskningsfinansiering. En tydlig skillnad mot den tidigare strukturen är
att man i Kina nu samlar all forskningsfinansiering till fem aktörer. Många andra länder
går i motsatt riktning med flera specialiserade forskningsfinansiärer. Samtidigt kommer
alla de fem plattformarna vara mycket stora och bestå av ett stort antal program.68
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Se även Tillväxtanalys rapport Att identifiera forskningsbehov och kommunicera resultat – en studie av
forskningsråd inom folkhälsa.
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Figur 7 Förväntad struktur för forskningsfinansiering efter avslutad reform

Källa: Illustrationen är resultatet av analys av policydokument och samtal med personer inom kinesiska myndigheter och universitet.
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Planer och prioriteringar på central nivå
Kinas vetenskapssystem har fortfarande en tydlig ”top-down”-struktur. Planer för landets
såväl som vetenskapssystemet utveckling arbetas fram på central nivå för att sedan brytas
ner på lokal nivå för enskilda organisationer. Planerna lägger grunden för de prioriteringar
som aktörerna i forskningsfinansiärerna upprättar internt. Systemet skapar på så sätt en
tydlig koppling mellan landets ekonomiska och sociala utveckling och prioriteringarna på
forskning och utvecklingsområdet. Kinas reformprocess har inneburit att landet tagit till
sig idéer från väst om hur forskning ska bedrivas, inte minst när det kommer till nyskapande forskning och forskning driven av nyfikenhet.69 Alltjämt har dock de centralt beslutande
planerna stor påverkan på vetenskapssystemets inriktning.
Den enskilt viktigaste planen i Kina är femårsplanen för ekonomisk och social utveckling.
Planen beslutas vart femte år under Nationella Folkkongressen (NPC) som officiellt är
Kinas högsta beslutande organ.70 Den innevarande femårsplanen är den 12:e i ordningen
och gäller 2011–2015. En ny 13:e femårsplan beslutas i mars 2016 under NPC:s möte.
Förberedelsearbetet är redan i full gång. Arbetet inkluderar en lång rad experter från
näringslivet och akademi med mera, vilka ger sin bild av Kinas utmaningar och hur de bör
lösas. Med detta som grund formulerar Kinas Kommunistparti en plan för den övergripande ekonomiska och samhälleliga utvecklingen under perioden.
Planarbetet för forskning och utveckling har ofta längre perspektiv än fem år. Av denna
anledning har en långsiktig plan för utvecklingen på vetenskapsområdet tagits fram. Planen
på medellång och lång sikt (MPL) presenterades 2006 och sträcker sig fram till 2020.71
Planen och ger en långsiktig bild av hur Kinas forskningssystem ska utvecklas under
femton år. MPL specificeras genom de femårsplaner för vetenskap och teknik som följer
på den övergripande femårsplanen. På detta sätt påverkas den vetenskapliga utvecklingen
av både de långsiktiga mål som specificerats i MPL och den rådande femårsplanen.
Tillsammans utgör dessa de i särklass viktigaste styrdokumenten för Kinas utveckling på
vetenskapsområdet.
Planen för vetenskap och teknik på medellång och lång sikt
Arbetet med MPL inleddes 2003 under ledning av dåvarande premiärminister Wen Jiabao.
Processen var inledningsvis förhållandevis öppen (med undantag för militära frågor) och
mer än 2 000 experter från akademi och näringsliv bidrog på olika sätt. Arbetet med att
formulera planen utgick från de synpunkter som inkommit och utfördes av en expertgrupp
från Tsinghua-universitetet i Peking. Denna process var dock sluten. Efter tolv revisoner
och ett års arbete antogs planen i december 2005 varefter man började processen med att
implementera densamma.72
Planen tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av landets vetenskaps och innovationssystem
fram till år 2020. Under de femton år som planen sträcker sig ska Kina utvecklas till ett
innovationsorienterat samhälle och bli en ledande nation inom forskning. Planen lägger
stor vikt på att utveckla förutsättningar för inhemsk (självständig) innovation och därmed
göra Kina mindre beroende av nätverk för forskning och innovation i Kina. Enligt planen
ska Kina fram till år 2045 utvecklas till en världsledande nation inom FoU. För att nå dit
69

Nyfikenhet (hào qí) är en term som ofta används i Kina för att beskriva ny eller nyskapande forskning.
Engelsk benämning: National People’s Congress
71
Egentligen: The National Medium- and Long-Term Plan for the Development of Science and Technology
72
C Cao, RP Suttmeier, DF Simon, China’s 15 year Science and Technology Plan, Physics today, 2006
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ska Kina fokusera på att behärska kärnteknologier inom tillverkning och IT, bli ledande
inom jordbruksteknik, göra tekniska genombrott på energiområdet osv.
Fram till 2020 listas en rad kvantitativa mål:

•

Öka FoU-intensiteten till 2,5 procent.

•

Bidraget från forskning och utveckling i ekonomin ska nå minst 60 procent.

•

Beroendet av importerad teknik ska minska till 30 procent eller mindre.

•

Kinas ska rankas inom topp 5 globalt när det kommer till antalet godkända patent och
vetenskapliga publikationer.

I planen lanseras en lång rad prioriterade områden och projekt som ska göra att Kina
skyndsamt kan komma ikapp väst på vetenskapsområdet. Perspektivet är brett och innefattar allt från avancerad grundforskning till konkreta mål för tekniska landvinningar, så
kallade megastora ingenjörsprojekt. På forskningsområdet identifieras 11 stycken så
kallade prioriterade nyckelområden och åtta teknikområden vilka anses vara viktiga för
Kinas långsiktiga utveckling. Angreppssättet är typiskt kinesiskt där staten anger riktningen för landets utveckling. Kina drar även nytta av den stora statliga sektorn genom att i hög
grad involvera dessa i innovationsnära aktiviteter. Ett tydligt exempel på detta är de megastora ingenjörsprojekten där de statliga företagen finansierar en stor del av utgifterna.
I Tabell 3 listas de prioriterade områdena under MPL.
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Tabell 3 Prioriterade forskningsområden och innovationsprojekt under MLP

Prioriterade nyckelområden

Megastora ingenjörsprojekt









Energi



Avancerad numerisk-kontrollerad
maskinutrustning och grundläggande
tillverkningsteknik



Kontroll och behandling av aids, hepatit och
andra viktiga sjukdomar



Kärnkomponenter inom elektronik,
högkvalitativa generiska chip och
grundläggande mjukvara
Läkemedelsinnovation och -utveckling






Befolkning och hälsa





Fortplantning av genetiska modifierade
organismer








Högupplösta system för att observera Jorden



Kontroll och behandling av vattenföroreningar

Vatten och mineraltillgångar
Miljö
Jordbruk
Tillverkning
Transportsektorn
Informationsindustrin och modern
servicenäring

Urbanisering och stadsutveckling
Offentlig säkerhet
Nationellt försvar

Ledande tekniker









Bioteknik
Informationsteknik
Avancerade material
Avancerad produktionsteknik
Avancerad energiteknik
Marin teknik
Laserteknik
Rymdteknik

Tekniker för extra storskalig tillverkning av
integrerade kretsar

Stora avancerade kärnreaktorer
Stora flygplan
Storskalig exploatering av olja
Bemannade rymd- och månfärder
Nästa generations bredband och trådlös
mobilkommunikation

Storskaliga vetenskapsprojekt





Utveckla reproduktiv biologi
Nanoteknik
Forskning på protein
Kvantforskning

Kinas 12:e femårsplan
Den 12:e femårsplanen var den andra under MLP under vilken Kina gjorde omfattande
satsningar på vetenskap och teknik. Den övergripande målsättningen med planen var att:

•

öka Kinas förmåga för inhemsk innovation

•

stärka Kinas konkurrenskraft inom vetenskap och teknik

•

göra genombrott inom forskning nyckelområden för tekniker

•

stödja förändring av drivkrafterna för ekonomisk tillväxt

•

bygga ett högavkastande nationellt innovationssystem.

Planen tar sin utgångspunkt i att Kina gjort framsteg på forskningsområdet och förbättrat
sin förmåga till inhemsk innovation, vilket är högt prioriterat i MLP. Trots att en rad
nyckeltal förbättras, såsom antalet publicerade artiklar och antalet sökta patent, fanns en
rad tecken på att vetenskapssystemet 2011 inte uppfyllde alla de krav som den ekonomiska
utvecklingen ställde. Svaga länkar mellan olika delar av innovationssystemet och struktu-
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rella problem pekades särskilt ut. Kinas förmåga för nyskapande forskning var låg och
företagens satsningar på FoU otillfredsställande samtidigt som det fanns en svag koppling
mellan universitet och näringsliv, en relativt låg effektivitet i resursfördelningen inom FoU
och en genomgripande svaghet i genomförandet av innovationspolitiken. Detta var områden som den 12:e femårsplanen riktade in sig på att lösa.73
Planen pekade ut en rad områden vilka skulle prioriteras under perioden:

•

Göra genombrott inom viktiga teknikområden: Specifikt omnämns processorer för
allmänna ändamål, tillverkning av integrerade kretsar, nästa generations trådlösa
nätverk, högkvalitativa maskinverktyg för CNC, storskalig prospektering av olja och
gas, elproduktion genom kärnkraft, kontroll och behandling av vattenföroreningar,
GMO, medicinsk innovation, behandling av hiv och viral hepatit samt
flygplanstillverkning.

•

Utveckla framväxande industrier och teknologier vilka har strategisk betydelse:
Specifikt omnämns energibesparingar och miljöskydd, nästa generations informationsoch kommunikationsteknik, biomedicin, tillverkningsutrustning med hög kvalité, ny
energi, nya material och miljöbilar.

•

Fokusera på nyckeltekniker och skaffa immateriella rättigheter för innovation inom:
jordbruk, industriell uppgradering och innovation i tjänstesektorn samt främjande av
tekniska innovationer som kan bidra till att förbättra allmänhetens levnadsstandard och
hälsa, katastrofförebyggande och hållbar stadsplanering.

•

Investeringar i grundforskning och teknisk infrastruktur för framtida utveckling. Åtta
områden pekas ut som prioriterade: jordbruksvetenskap, energivetenskap, informationsvetenskap, resurs- och miljövetenskap, hälsovetenskap, materialvetenskap,
tillverknings- och ingenjörsvetenskap och tvärvetenskaplig forskning. Sex nationella
vetenskaplig forskningsprojekt pekas ut: forskning på protein, kontroll av kvantsystem,
nanoteknik, djurs reproduktion, klimatförändringar och stamceller.

Kinas 13:e femårsplan
Den 12:e femårsplanen, vilket var den andra under MPL, går nu mot sitt slut och Kina
håller nu (hösten 2015) på att arbeta fram en tredje, 13:e femårsplan. Planen befinner sig
allt jämt under beredning. Arbetet har liknat tidigare processer där olika aktörer till en
början bjuds in för att komma med synpunkter på hur Kinas forskning och innovation ska
utvecklas. Arbetet sker parallellt med att den övergripande femårsplanen för social och
ekonomisk utveckling utarbetas. Den färdiga planen väntas presenteras någon gång under
2016, efter att den nationella femårsplanen beslutats under NPC i mars.
Efter den 18:e centralkommitténs fem plenum som hölls i slutet av oktober 2015 framkom
nya detaljer om vad som kommer ingå i den nya planen. Enligt den statliga nyhetsbyrån
Xinhua kommer Kina satsa på att göra en serie strategiskt viktiga vetenskapliga genombrott fram till 2030. Kina kommer under åren framöver lämna en fas då man varit upptagen
med att komma ikapp omvärlden för att i stället stundtals bestämma takten i vetenskapens
utveckling. För att uppnå detta kommer forskning och vetenskap hamna högt på den
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politiska agendan. Ett uttalat mål är att göra Kina mindre beroende av omvärlden på dessa
områden.74
Områden som pekas ut som särskilt prioriterade är:

•

flygmotorer

•

smart tillverkning och robotar

•

sonder för yttre rymden och djuphaven

•

nya material

•

hjärnvetenskap

•

hälsorelaterad forskning.

President Xi Jinping sa i samband med att kommunikén presenterades att orsaken till att
Kina fortfarande ligger efter mer utvecklade länder är brist på innovation. För att stärka
Kinas innovationsförmåga förordade president Xi nationella laboratorier helt inriktade på
ledande forskning. Dessa laboratorier ska vara mycket stora och arbeta interdisciplinärt.
President Xi hänvisade till att nationella laboratorer hade fungerat framgångsrikt i USA
och Tyskland för att driva vetenskapen framåt. Några detaljer om hur dessa laboratorium
ska se ut och hur de anknyter till existerande anläggningar finns i dagsläget inte. Eventuellt
kan uttalandet kopplas till den reformprocess som pågår inom CAS och som beskrivs mer
utförligt nedan. Utöver nationella laboratorium kommer fokus på att fostra nya vetenskapliga talanger och locka till sig globalt ledande förmågor att stärkas ytterligare.

4.2.2

NSFC

Nationella stiftelsen för naturvetenskap (NSFC) skapades 1987 med amerikanska NSF som
förebild. NSFC fokuserar på finansiering av forskning inom naturvetenskap. I en kinesisk
kontext är organisationen unik då den erhåller en hög grad av oberoende från andra aktörer
i forskningssystemet. Organisationen är direkt underställd statsrådet, Kinas regering.75
NSFC är den aktör som påverkas minst av de nu pågående reformerna av vetenskapssystemet. Den allmänna uppfattningen är att NSFC:s verksamhet fungerar väl och att de
har en tydlig roll. Precis som för forskningsfinansiering i allmänhet har NSFC anslag ökat
kraftigt under senare år; mellan 2007 och 2012 ökade anslagen med drygt 20 procent per
år.
Systemet med peer-review är välutvecklat hos NSFC och i ett kinesiskt sammanhang är
öppenheten i processen utmärkande. Både internationellt och nationellt har NSFC:s
processer gott rykte, även om kritik har förekommit mot att rutinerna inte alltid följs.
Ansökan om medel görs genom en årlig utlysning som är helt öppen. Det har funnits kritik
mot att de kommittéer som granskar ansökningar har haft homogen sammansättning med
lågt deltagande av unga och kvinnliga experter. Vidare har det identifierats som ett
problem att interdisciplinära ansökningar såväl som projekt med hög sannolikhet att
misslyckas men som potentiellt kan öppna nya forskningsområden har haft svårt att få
finansiering.76
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Samtidigt som NSFC är en oberoende aktör i utformningen av sina program påverkas dess
prioriteringar mycket av de nationella planer som bestämts på central nivå. De mål som
satts upp på central nivå bryts ner till mål för den egna verksamheten. Ett viktigt dokument
i detta sammanhang är den interna femårsplanen.77

Prioriteringar
I den 12:e femårsplanen för NSFC listas fem faktorer som ska styra stiftelsens prioriteringar. För det första bör forskningen rikta in sig på områden som är viktiga för att
utveckla vetenskapen. För det andra bör finansiering styras mot områden som är strategiskt
viktiga för den nationella utvecklingen och som kan driva utvecklingen av ny teknik. För
det tredje bör arbetet med grundforskning och nyckeltekniker inriktas på att främja
tvärvetenskaplig utveckling och öppna upp nya forskningsområden. För det fjärde bör
forskning inom områden där Kina håller hög nivå och har goda geografiska förutsättningar
användas för att höja den internationella statusen på kinesisk forskning.
Femårsplanen ger även mer specifika prioriteringar inom varje forskningsområde. Totalt
listas i femårsplanen forskningsprioriteringar inom 140 forskningsområden uppdelat på nio
kategorier. Det strategiska perspektivet är på detta sätt närvarande i forskningsprioriteringarna, även om de enskilda utlysningarna i huvudsak fokuserar på akademisk excellens.78

Finansieringsprogram
Det allmänna programmet: NSFC har ett tydligt fokus på grundforskning baserad på
nyskapande. Tonvikten ligger helt och hålet på naturvetenskap och inga medel ges till
samhällsvetenskap. Totalt 80 procent av organisationens bidrag delas ut inom ramen för
det generella programmet, vilket fokuserar på grundforskning som är driven av nyfikenhet.
Vid ansökan läggs stor vikt vid akademiska meriter och kvaliteten på forskning.79

•

Särskilda program: Vid sidan av det övergripande programmet driver NSFC ett antal
mindre program. Särskilda program skiljer sig från det övergripande programmet
genom att det fokuserar på viktiga vetenskapliga problem vilka kräver avancerad
djupgående forskning med stort finansiellt stöd. Prioriteringarna för det särskilda
programmet görs i enlighet med den gällande femårsplanen. NSFC beslutar årligen om
hur många projekt som ska stödjas inom respektive forskningsområde. Med detta som
grund genomförs en öppen ansökan.80

•

Stora program riktar in sig på vetenskapliga behov med bäring på utveckling av den
nationella ekonomin och hållbar utveckling. Genom att välja vetenskapliga frågor med
strategisk betydelse, sammanföra forskare från olika discipliner och bedriva tvärvetenskaplig forskning syftar programmet till att öka förmågan för inhemsk innovation inom
grundforskning. Forskningsområden föreslås efter diskussioner mellan forskare på
NSFC där prioriteringarna från femårsplanen väger tungt.81

Ett område som Kina pekat ut som särskilt viktigt är att stärka stödet till forskning med
hög risk. Traditionellt har kinesiska forskare fokuserat på forskning som varit förknippad
med goda möjligheter till framgång och som bedrivs i redan etablerade forskningsområden. Problemet med detta är att det riskerar leda till att forskningen hålls tillbaka och
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nya upptäckter uteblir. Detta område har därför fått särskilt fokus under senare år. För
ändamålet genomför NSFC försök med särskilda utlysningar riktade mot projekt som är
verkligt nyskapande, men som har svårt att hitta finansiering genom etablerade kanaler.82

13:e femårsplanen
NSFC har under 2015 arbetat med att ta fram en ny 13:e femårsplan som kommer träda i
kraft under 2016. Planen kommer att basera sig på den nationella femårsplanen och likt
tidigare femårsplaner bryta ner dess övergripande målsättningar till prioriteringar och mål
för NSFC. Det som framkommit i arbetet med den nationella planen kan ses som vägledande för vad som kommer vara prioriterat även för NSFC. Inga stora förändringar är
dock att vänta annat än att fokus på grundläggande forskning kommer att stärkas.83
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4.2.3

CAS

Kinesiska Vetenskapsakademin (CAS) grundades 1949, bara en månad efter att folkrepubliken Kina utropats, med uppgift att leda Kinas vetenskapsutveckling. Genom åren
har CAS vuxit och i dag omfattar akademin 104 stycken forskningsinstitut över hela Kina.
Vid sidan av att bedriva forskning fyller CAS också funktionen som utbildningsinstitution
genom tre universitet (UCAS, USTC, USST)84. CAS fungerar också som tankesmedja och
rådgivare för Kinas regering i frågor som rör Kinas vetenskapliga utveckling. CAS har en
central roll i det kinesiska vetenskapssystemet och är ledande inom många forskningsområden. Inriktningen är uteslutande naturvetenskap med undantag för policyfrågor inom
FoU. Samhällsvetenskapliga frågor bedrivs i stället av systerorganisationen Kinas akademi
för samhällsvetenskap (CASS).
Totalt anställer organisationen drygt 64 000 personer varav de flesta, 80 procent, arbetar
med forskning och utveckling. CAS driver mer än 80 procent av Kinas storskaliga vetenskapsanläggningar. Akademins totala budget omfattar omkring 8 miljarder RMB, cirka
(11 miljarder SEK) årligen. Samtaget är CAS det institut som publicerar flest artiklar i
Kina och även den aktör som söker flest patent. Även globalt står sig CAS i konkurrensen
och placerade sig på sjätte plats i Nature Publishing Index globala rankning 2013. 85

Prioriteringar under 12:e femårsplanen
År 2011 presenterades CAS 12:e femårsplan. Under perioden fram till 2015 prioriteras
forskning inom:

•

fissionsenergi

•

kvantkommunikation och kvantberäkning

•

högtemperatursupraledare och topologiska isolatorer

•

rymdvetenskap

•

bemannade rymdfärder och teknik för utforskandet av månen

•

forskning och utveckling av nyckelteknik för djuphavsutrusning

•

ren och effektiv användning av lågkvalitativt kol

•

stamceller och regenerativ biologi

•

innovation inom molekylär växtförädling och modernt jordbruk

•

nya läkemedel och nya metoder för att förebygga och kontrollera sjukdomar

•

bekämpa klimatförändringar

•

forskning och utveckling av tekniker relaterade till utvinning av naturresurser i
djuphaven

•

bakterieteknik

•

metanol till olefin och kol till glykol.86
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Reformer
År 2013 inleddes omfattande reformer av CAS. Orsaken var till stor del densamma som för
forskningssystemet i stort. Det fanns en uppfattning om att systemet styrdes ineffektivt och
att akademin därför inte nådde upp till sin fulla potential. Bland annat fanns överlappande
funktioner och dålig kommunikation vilket ledde till att likande forskning bedrevs av
forskarlag vilka inte kom i kontakt med varandra. Ett ytterligare problem var att forskare
fick lägga onödigt mycket tid på att ansöka om finansiella resurser. Forskningen vid CAS
finansieras bara till hälften direkt av CAS. Den resterande delen har kommit genom bidrag
från externa forskningsfinansiärer. Detta har lett till att forskare behövt lägga mycket tid på
ansökningar om forskningsmedel snarare än att ägna sig åt sin forskning. CAS har också
upplevt att akademins ställning i det kinesiska forskningssystemet blivit otydlig. Detta är
kopplat till att många andra institutioner för forskning stärkt sin ställning i Kina under de
senaste åren.87

Pioneer initiative
Som en del i reformarbetet har CAS lanserat Pioneer initiative som ska ta akademin in i
framtiden. Initiativet sträcker sig fram till 2030 och innebär en fullständig omstrukturering
av CAS verksamhet. Initiativet omfattar fem reformområden:
1. Dela in akademins verksamhet i fyra enheter beroende på målsättning med
forskningsaktiviteterna.
a. Innovativa akademier
b. Centers of Excellence
c. Megainstitut för vetenskaplig forskning
d. Feature institutes
2. Optimera genomslaget från forskningen genom att fokusera på fem prioriterade
områden:
a. Strategiska och avgörande vetenskapliga problem och utmaningar
b. Grundläggande forskning, frontforskning och intradisciplinär forskning
c. Kärntekniker för tillväxtindustrier
d. Nationella uppdrag
e. Hälsa och hållbar utveckling
3. Fortsätt reformer i talang och personalstyrningssystemet.
4. Fortsätt stärka rollen och genomslaget som en nationell tankesmedja för vetenskap.
5. Implementera en strategi för öppen innovation.
Den mest omfattande punkten är omstruktureringen av CAS verksamhet. Majoriteten av
CAS institut ska inordnas den nya strukturen. De fyra kategorierna kommer att fokusera på
följande:

•

Innovativa akademier fokuserar på tillämpad forskning inom särskilt utvalda områden
som innefattar resurser och kunskap från hela CAS, med klara resultatmål som ska
leda till teknologiska framsteg som kommer industrin till del. I ett första steg har fem
områden pekats ut: mikrosatelliter, rymdforskning, marin informationsvetenskap,
informationsteknik och läkemedelsframtagning. Ett sjätte område med fokus på
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avancerad fissionsenergi med torium-saltsmältareaktor (TMSR) har också identifierats.
Totalt kommer 20 innovativa akademier ha etablerats fram till 2020.

•

Centers of Excellence kommer att utföra ledande grundforskning med målsättning att
lösa viktiga vetenskapliga problem, utveckla nya forskningsområden, nå vetenskapliga
genombrott och göra framsteg av stor betydelse globalt. Forskare från alla CAS institut
med kompetens inom området kommer att rekryteras till centren. Fyra centrum har
nyligen etablerats inom områdena kvantinformation, geosystemet på den tibetanska
högplatån, partikelfysik och hjärnforskning. Målet är att 20 center ska etableras fram
till 2020.

•

Megainstitut för vetenskaplig forskning syftar på större anläggningar och plattformar
med infrastruktur för innovativ forskning. Dessa kommer vara tillgängliga för forskare
i hela Kina och även forskare utifrån. Redan i dag har CAS omkring 70 procent av alla
storskaliga anläggningar i Kina, vilket anses vara ett område där CAS har en komparativ fördel jämfört med universiteten. Megainstitut kommer byggas upp kring existerande och planerade anläggningar.

•

Feature institutes kommer att ägnas åt forskning inom specifika områden som är
relevanta för en hållbar ekonomisk och social utveckling i Kina. Ett exempel som
nämnts är Institutet för bergsfaror och miljö i Chengdu som specialiserat sig på
forskning om naturkatastrofer. Det har nyligen formulerat en plan för att lösa
omfattande problem med jordskred i Tibet, vilket är en förutsättning för att etablera
handelsvägar mellan Tibet och Nepal.

Reformerna av CAS befinner sig allt jämt i ett tidigt skede. Ambitionsnivån är hög och
CAS målsättning att vara den ledande institutionen för avancerad grundforskning är tydlig.
Mycket är dock oklart kring hur CAS kommer fungera i praktiken efter reformerna.
Reformerna är förankrade på högsta nivå och president XI har uttalat sitt stöd vilket ger
ytterligare kraft åt processen. Klart är att reformerna, om de når målen, kommer att få stor
inverkan på det kinesiska innovationssystemet i allmänhet och kinesisk grundforskning i
synnerhet.

Avslutande diskussion
Kinas förhållningsätt till forskning är i grunden strategiskt där forskningens existensberättigande är dess bidrag till samhällets och ekonomins utveckling. Staten arbetar aktivt
med planer och prioriteringar på vetenskapsområdet, vilka får genomslag på alla nivåer i
systemet. På samtliga dessa punkter skiljer sig Kina från Sverige. Det gör Kina till en
intressant aktör att studera. Landet har lång erfarenhet av resultatorienterad forskning. Allt
ifrån grundforskning till innovation och utveckling görs med ett perspektiv av samhällets
behov. Ett tydligt exempel är hur statliga företag och akademi samverkar inom ramen för
megastora ingenjörsprojekt för att direkt ta forskningsresultat in i industrin. Denna typ av
konstellationer är omöjliga, och kanske inte ens önskvärda, att direkt föra över till en
svensk kontext. Samtidigt ger de en värdefull insikt i hur forskningssystem kan fungera
och visar att andra vägar också är möjliga.
De nu pågående reformerna visar att Kina menar allvar med sin satsning på vetenskap och
teknik. En framgångsfaktor i detta är den kinesiska administrationens påtagliga öppenhet
och ödmjukhet inför systemets brister. Reformerna visar att Kinas ledarskap är beredda att
genomföra stora förändringar i forskningssystemet för att uppnå önskade resultat. Omkring
70 procent av de totala anslagen till forskning och utveckling omfattas av reformerna, en
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anmärkningsvärd siffra. Reformerna bör ses som ett bevis för en utbredd uppfattning att
forskningssystemet underpresterat, men också att framsteg på vetenskapsområdet har hög
prioritet i Kina.
Ökade anslag och reformer till trots står Kinas forskningssystem inför omfattande
utmaningar. På många håll finns en problematisk kultur som uppmuntrar till genvägar för
att uppnå snabba resultat. Korruptionen är fortsatt närvarande trots aktiva insatser för att
bekämpa den. Att så stor andel av investeringarna i FoU går till utveckling snarare än
grundforskning försvagar Kinas ställning som vetenskapsnation och är i längden inte
hållbart. Dessa problem är svårare att hantera än de strukturreformer som nu genomförs.
Samtidigt som öppen kritik förekommer är den offentliga diskussionen om utvecklingen
och prioriteringarna i vetenskapssystemet begränsad. Vid samtal med kinesiska företrädare
är det tydligt att kritiken mot systemet är likriktad och stämmer överens med den officiella
bild som förklarar bakgrunden till nuvarande reformer.
Ett område som kommer fram i diskussion kring reformerna är hur forskningsprioriteringar
kommer sättas framöver. Här saknas en tydlig linje. Reformdokument talar om att ge
marknaden större möjlighet att påverka fördelningen av resurser. Samtidigt är officiella
ledare tydliga med att centralt satta mål fortsatt kommer ha stor betydelse. Det finns med
andra ord inga tecken på att Kina går mot ett västerländskt system för forskningsfinansiering där mycket av forskningen drivs av visioner. Innehållet i kommande planer stärker
den här bilden.
Att Kinas inflytande på vetenskapsområdet ökar i världen kommer knappast som en
överraskning för någon. Kina har redan passerat Europa i anslag till FoU som andel av
BNP och spås passera USA innan decenniet är över. Detta innebär för ett svenskt
vidkommande att vi i högre grad måste förhålla oss till och samarbeta med kinesiska
aktörer på forskningsområdet. Landets bidrag till den globala forskningen och det
allmänna vetandet bör välkomnas. Samtidigt bör vi inte glömma bort att det finns en tydlig
strategi och nationalistiska tendenser i Kinas forskningspolitik. Den höga reformtakten
ökar behovet av kontinuerlig informationsinhämtning. Både utfallet från reformerna av
MoST och den 13:e femårsplanen är ämnen som bör följas och studeras djupare framöver.
Vikten av att förstå Kinas forskningssystem kommer fortsätta i takt med att landet ökar
sina anslag till forskning och utveckling.

4.3

Japan

4.3.1

Sammanfattning

I Japan har frågan om hur vetenskap och teknik kan användas för att skapa innovativa
lösningar för olika sociala problem ökat i betydelse i samband med att landet gjort allt
större statliga satsningar, och därmed lagt alltmer energi på att utforma särskild politik
inom området. Samtidigt har den skattebetalande allmänheten alltmer efterfrågat att
regeringen tar större ansvar för hur pengarna används samt att beslut ska baseras på
objektiva, vetenskapliga bevis, på detaljerad analys av Japans sociala frågor. Regeringen
förväntas allt tydligare visa hur statligt finansierade forskningsprojekt kan bidra till att lösa
dessa sociala frågor.
Därför arbetar den japanska regeringen, i samarbete med olika ministerier och statliga
forskningsorgan, nu med att utmejsla fler metoder, ofta tvärvetenskapliga, för både
framsyn och utvärdering (”the science of science policy”). Regeringen arbetar också med
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att etablera olika ramverk för att maximalt kunna utnyttja resultat av dessa projekt, särskilt
genom samarbeten mellan näringslivet och den akademiska världen. Denna evidensbaserade trend i politiken kan tydligt ses i verksamheten av de båda fallstudier som tas upp
i detta landskapitel: Japan Science and Technology Agency (JST) och the National
Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) samt deras relation särskilt med
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
Japans strategiska val för offentligt finansierad grundforskning kan sammanfattas i fem
prioritetsområden:
1. grön innovation
2. livsinnovation
3. nanoteknik och nanomaterial
4. informations- och kommunikationsteknik (IKT)
5. teknikvetenskap för samhället och social infrastruktur.
Fokus på dessa områden förväntas fortsätta under en överskådlig framtid (minst tio års
horisont). IKT:s roll som gemensam teknik för infrastruktur för olika områden förväntas
bli starkare i samband med en uppdatering av den övergripande styrstrategin för landets
forskning, The 5th Science and Technology Basic Plan (2016–2020) som är under utarbetning. Dessutom kommer den japanska regeringen öka fokus på så kallade nationella
kritiska teknologier för ökad säkerhet i Japan och för att skapa drivkraft för tillväxt i
landet.

Introduktion
Premiärminister Abes regering har sedan tillträdet 2012 framhävt politik inom teknik och
vetenskap som en av pelarna i Japans tillväxtstrategi, och lagt sig vinn om att försöka
förbättra effektiviteten i det statliga innovationssystemet.
Japans politik inom teknikvetenskap styrs främst genom strategin The Science and
Technology Basic Plan, som fastställs sedan 1995 i ny version av regeringen vart femte
år.88 Council for Science, Technology and Innovation (CSTI)89, lett av premiärministern,
ansvarar för formulering av innehållet i basplanen, i samarbete med olika departement
såsom Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), och
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). I processen för att ta fram basplanen tar
CSTI också hänsyn till data och inspel från olika statliga myndigheter såsom Center for
Research and Development Strategy (CRDS)90, National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP), och Japan Agency for Medical Research and Development
(AMED) 91.

88

Politik inom teknikvetenskap har främjats i linje med följande planer: The 1st S&T Basic Plan (1996–2000),
the 2nd S&T Basic Plan (2001- 2005), the 3rd S&T Basic Plan (2006-2010), och the 4th S&T Basic Plan
(2011-2015).
89
CST (2015): http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
90
CRDS, grundat av MEXT inom JST år 2003, är ett forskningsinstitut som analyserar internationell och
nationell data för att bidra till den japanska regeringens politik inom teknik-vetenskap. CRDS:s data går till
JST, regeringskansliet, MEXT, NEXT och andra relevanta organisationer. CRDS offentliggör också sina
forskningsresultat genom olika publikationer: http://www.jst.go.jp/crds/en/publications.html.
91
AMED (2015): http://www.amed.go.jp/.
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Enligt basplanen för teknikvetenskap använder sig MEXT av främst två forskningsfinansiärer som verktyg för att uppnå sina mål: Japan Science and Technology Agency
(JST) och Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)92. Kortfattat väljer JST ut och
finansierar forskningsprojekt med en ”top-down”-strategi, och med basplanen som det
viktigaste styrdokumentet. JSPS fokuserar i stället mer på en ”bottom-up”-strategi med
basanslag (Grant-in-Aid for Scientific Research93) som viktig supportmekanism. Under
industridepartementet METI finns också en betydande forskningsfinansiär i form av New
Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), vars syfte är att
hantera energifrågor och globala miljöproblem samt förbättra industriella teknologier.94
Som ett relativt nytt tillskott till det japanska systemet arbetar CSTI i regeringskansliet
med att direkt driva två forskningsprogram med en tydlig ”top-down”-strategi:
1) Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies (ImPACT) 95 och 2)
Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP)96.
För att ge kunna ge sin finansiär JST tydlig och för politiken relevant toppstyrning,
formulerar MEXT olika inriktningar för prioriterade forskningsområden baserade på
evidensbaserad data från statliga myndigheter såsom NISTEP och CRDS, men tar även in
direkt input från JST.
Det är viktigt att påpeka att enligt Japans fjärde basplan för teknikvetenskap gällande
perioden 2011–2015 ska den japanska regeringen bättre använda sig av förfinade metoder i
urval och utvärdering (”science of science policy”) i linje med målet att skapa mer
evidensbaserad politik inom området. Regeringen uppmanar forskare både inom samhällsvetenskap och naturvetenskap att delta i denna förbättringsprocess, och hoppas därmed
kunna höja kompetensen i hela systemet.
Med detta som bakgrund driver MEXT sedan 2011 programmet Science for Re-designing
Science, Technology and Innovation Policy (SciREX). En av programmets stötestenar är
främjandet av SROI (”social return on investment”) som urvalsverktyg inom statligt
finansierade forskningsprojekt.97 Huvudkontoret för SciREX är inbäddat i National
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS),98 där internationella masterstudenter av
SciREX undervisas i metodutveckling. SciREX förväntas fungera som en plattform som
kopplar ihop aktiviteter inom metodutveckling vid statliga myndigheter såsom NISTEP,
CRDS och JST.

92

JST:s totala budget för år 2015 är ungefär 7,5 miljarder SEK (JPY 106 miljarder), och den totala budgeten
för JSPS år 2015 är ungefär 22 miljarder SEK (JPY 300 miljarder).
93
JSPS (2015): https://www.jsps.go.jp/english/index.html.
94
NEDO (2015): http://www.nedo.go.jp/english/introducing_index.html.
95
För att uppmuntra forskare att ta utmaningar som möjligtvis innebär låg sannolikhet för framgång (hög risk)
men som kan förväntas ha stor påverkan (hög påverkan), och för att främja det entreprenöriella klimatet i
Japan, är CST promotor, på eget initiativ, för det nya 5 år långa programmet Impulsing Paradigm Change
through Disruptive Technologies (ImPACT), med en budget på 3,8 miljarder SEK (JPY 55 miljarder) för att
finansiera 12 projekt under fem år (2014–2018).
96
Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) utvecklades baserat på Japan Revitalization
Strategy, som beslutades av regeringen i juni 2013. SIP kopplar olika departement utanför ramen av
traditionella tillvägagångssätt inom regeringskansliet och bland ministerier. CSTI agerar som huvudkontor för
SIP, med verksamhet kring grundläggande forskning, exitstrategier (praktiska
tillämpningar/kommersialisering) och nödvändig reformer av regler och system. Se: http://www.jst.go.jp/sip/.
97
SciREX (2015): http://www.jst.go.jp/crds/scirex/en/.
98
GRIPS (2015): http://www.grips.ac.jp/en.
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4.3.2

JST (Japan Science and Technology Agency)

Framtida vägval som främjar strategisk forskning
Japans politik inom teknikvetenskap baseras främst på Science and Technology Basic Plan
som fastställs av regeringen vart femte år sedan år 1996. JST:s prioritering av forskningsområden baseras i sin tur på MEXT:s strategiska mål som årligen utformas i linje med den
aktuella basplanen. Den nuvarande planen (The 4th Science and Technology Basic Plan
2010–2015), är inriktad mot två prioriterade forskningsområden: 1) grön Innovation och
2) livsinnovation (”Life Innovation”). Planen inkluderar också detaljerade delmål inom
dessa områden. Planen innehåller dessutom en del som syftar till att främja renovering och
ombyggnad i Japans jordbävningsskadade områden, mot bakgrund av jordbävningen som
drabbade norra Japan år 2010.
Den nuvarande basplanen utmärker sig till stor del från de föregående planerna och kan
närmast beskrivas som ett trendbrott. Tidigare planer hade ett tydligare körschema och mål
för separata traditionella och konventionella akademiska discipliner, medan denna plan
introducerade mycket innehåll som pekar mot behovet av att använda sig av en tvärvetenskaplig strategi med stort fokus på problemlösning. Den fjärde planen utformades för att
sudda ut gränser mellan konventionella tillvägagångssätt, för att fokusera på strategier som
kan bidra till samhällsproblem och för att betona vikten av evidensbaserade processer för
policyutveckling. Planen innehåller även tydligare element för att främja samarbeten
mellan näringslivet och akademin, i syfte att bättre utnyttja resultaten av statligt finansierade forskningsprojekt.

Framtidens forskningsområden
JST haft forskningsprogram inom ramen för ramprogrammet Strategic Basic Research
Programs i mer än trettio år. Strategic Basic Research Program är JST:s största och
viktigaste forskningsgrupp för grundläggande forskning, och tar mer än hälften av JST:s
totala budget.99 De för närvarande tre största programmen är: Core Research for Evolutionary Science and Technology (CREST)100, Precursory Research for Embryonic Science
and Technology (PREST)101, och Exploratory Research for Advanced Technology
(ERATO)102.
Forskningsområden som inkluderas i Strategic Basic Research Programs bestäms årligen
av JST, baserat helt på de strategiska mål (Strategic Objectives) som formuleras av MEXT.
MEXT formulerar nya strategiska mål varje år, med hänsyn till prioriterade forskningsområden i den aktuella basplanen för teknikvetenskap. (Mer detaljerad information om
beslutsprocessen för val av dessa forskningsområden inom the Strategic Basic Research
Programs ges i nästa avsnitt.)
JST har för närvarande gett fem forskningsområden hög prioritet bland Strategic Basic
Research Programs: grön innovation, livsinnovation, nanoteknik och nanomaterial,
informations- och kommunikationsteknik (IKT), och teknikvetenskap för samhälle och
social infrastruktur. JST:s och den japanska regeringens fokus på att främja grundläggande

99

JSTs budget år 2015 är ungefär SEK 7.5 miljarder (JPY 106 miljarder)
CREST (2015): http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/index.html.
101
PREST (2015): http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/index.html.
102
ERATO (2015): http://www.jst.go.jp/erato/en/index.html
100
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forskning inom dessa fem områden kommer att förväntas kvarstå under en överskådlig
framtid (10 års horisont).103
Nästa basplan, The 5th Science and Technology Basic Plan (2016–20), som ännu är under
utarbetande, kommer enligt uppgift och utkast från juni 2015 av CSTI, att lägga ännu
större vikt vid problemlösning och tvärvetenskapliga lösningar på viktiga sociala frågor
kring energi, hälsa, mat, mobilitet, infrastruktur, tillverkningsprocesser och regionala
ekonomier. Detta förslag betonar också hur viktig IKT är som gemensam infrastruktur för
sakernas internet, analys av stora data, AI (artificiell intelligens), cybersäkerhet, robotik
och nanoteknik. IKT anses vara gemensam infrastruktur för ”inkubation av ny industri och
social revolution”. MEXT planerar också att fastställa olika teknologier som så kallade
nationella kritiska teknologier (”National Critical Technologies”) som ska främja ”säkerheten och tryggheten av Japan och dess folk” samt agera som ”drivkraft för tillväxt i
landet”.104 JST kommer med hög säkerhet att omformulera sin strategi för att ta hänsyn till
dessa nationella kritiska teknologier inom ramen för Strategic Basic Research Programs
eller som ett helt nytt ramverk för finansieringsprogram. I vilket fall som helst förutsägs att
de befintliga fem prioriterade forskningsområden för Strategic Basic Research Programs
plus det nya området National Critical Technologies kommer att vara de områden som den
japanska regeringen prioriterar under de kommande fem åren. Nedan förklaras de fem
befintliga forskningsområdena i Strategic Basic Research Programs.
Inom grön innovation vill JST skapa avgörande teknologier som bidrar till ekonomisk
utveckling av ren energi och bygga grunden för ett stabilt energisystem med låga
koldioxidutsläpp. Mycket fokus läggs på utvecklingen av solceller, biomassa, vätgasteknik,
bränsleceller, energilagring, förbränningsmotorer, värmekraft, ”green sustainable
chemistry” (GSC), användningen av avgasvärme och elektroniska maskiner med ultralåg
kraftanvändning.
Inom livsinnovation vill JST skapa vetenskapliga och tekniska innovationer med fokus på
hälsa, mat och miljö. Fokus läggs speciellt på utvecklingen av produktionstekniker för
biomassa, teknologier för växtodling, teknologier för livsmätning (life measurement
technology), och reglerteknik för molekyler.
Inom nanoteknik och nanomaterial syftar JST till att skapa en grund för att möjliggöra
användningen av nanoteknik för att förbättra prestandan på befintliga material. Störst fokus
läggs på utvecklingen av multifunktionell nanoelektronik med låg kraftförbrukning, optisk
analys/kvantanalys och mätning på fundamental teknologi, och tillverkningstekniker med
avancerade material.
Inom IKT vill JST förverkliga ett tryggt och säkert samhälle med fokus på utvecklingen av
IKT-system för energihushållning (energy management), sjukvård, cybersäkerhet,
transport och analys av stora data.
Slutligen, inom teknikvetenskap för samhälle och social infrastruktur syftar JST till att
skapa ett robust samhälle genom att bygga en social infrastruktur som kontrollerar

103

Enligt telefonintervju med mr Hasegawa från JST.
Dessa teknologier har att göra med observation, prognostisering och åtgärder för naturkatastrofer;
högpresterande datorer, rymdutforskning, nästa generations flygplan, undersökningar om havsresurser,
datadriven design av material, vetenskap kring dynamiska levande system, AI, robotik, cybersäkerhet och
avancerade lasrar. Se den preliminära rapporten, “Japan’s STI Policies looking beyond Mid-long Term –
Towards the 5th Science and Technology Basic Plan” av MEXT (2015):
http://www.mext.go.jp/english/topics/1359554.htm
104
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energiresurser genom IKT-teknik som är baserad på robotik och analys av stora data för
förebyggande, hantering och dämpning av naturkatastrofer.

Framtida stödinstrument
Den grundläggande strukturen för JST:s strategiska finansieringsmekanismer är uppbyggd
av följande tre faser: 1) fastställande av prioriterade forskningsområden, 2) urval av
kvalificerade forskare som utförare och utvärderare för valda forskningsområden, och
3) utnyttjandet av resultat. JST förlitar sig alltmer på evidensbaserad, vetenskaplig data för
beslutsfattande i varje fas, vilket förklaras nedan.
I den första fasen för fastställande av prioriterade forskningsområden bestäms JST:s
forskningsområden för dess Strategic Basic Research Programs baserat på de strategiska
målen (Strategic Objectives) som är utvalda och kommunicerade av MEXT. MEXT tar i
sin tur fram dessa mål årligen genom följande tre steg: Först förbereder MEXT statistiska
(”scientometric”) översikter över nationella och internationella forskningstrender. MEXT
anlitar JST för att skapa en översikt på forskningstrender inom Japan. JST skapar denna
översikt med hjälp av interna databaser såsom Funding Management DataBase (FMDB).105
MEXT skapar översikten över internationella forskningstrender med hjälp av en kartläggning av vetenskaplig forskning (Science Map), en produkt som årligen görs av
NISTEP (se fallstudie på NISTEP nedan). Sedan, baserat på de statistiska (”scientometric”) översikterna utformar MEXT strategiska översikter angående vilka sociala
utmaningar Japan står inför och vilka forskningsområden som därmed bör sättas i fokus
som nationella teknikvetenskapliga mål för att bidra till att lösa dessa problem. MEXT
anlitar JST för att få expertutlåtanden från forskare på universitet och forskningsinstitut
angående vilka forskningsområden som är mest intressanta i översikterna, med hänsyn till
dess samband med de sociala frågor som identifierats, och avseende möjligheter för dessa
områden att leda till innovativa lösningar.106 Med samma syfte analyserar MEXT annan
relevant data såsom de strategiska förslagen (Strategic Proposals) skapade av CRDS,107
och analysrapporten Science and Technology Foresight, publicerad av NISTEP. Baserat på
resultaten av dessa undersökningar utvecklar MEXT en lista på viktiga forskningstrender:
Noteworthy Research Trends. Slutligen samarbetar MEXT och JST med att anordna workshoppar som inkluderar både forskare från universitet och forskningsinstitut och personer
från näringslivet, för att samla expertutlåtanden angående möjliga sociala effekter eller
SROI (”social return on investment”) som de identifierade forskningstrenderna, Noteworthy Research Trends, kommer att ha på samhället i stort.108 Efter att ha analyserat

105

FMDB är en databas som ackumulerar ett brett spektrum av data på resultat som genereras av
forskningsprojekt finansierade av JST och JSPS. Datan inkluderar namn och bakgrundsinformation på forskare,
konkurrensutsatta finansieringsmedel som de har lyckats få för sin forskning, hur citerade deras artiklar är, hur
många patent de har erhållit, hur mycket intäkter som genererats som resultat av kommersialisering av dessa
forskningsprojekt, vilka akademiska utmärkelser som de har fått, och så vidare
106
JST har ett brett nätverk på 200 000 forskare på universitet och forskningsinstitut i Japan
107
JST:s strategiska förslag riktas mot FoU-discipliner, -teman och -system som kommer att behövas i Japan i
framtiden. Dessa förslag ges till JST, MEXT (speciellt MEXT:s avdelning för forskningsfrämjande: Research
Promotion Bureau), och regeringskansliet. Ett exempel är Strategic Proposal Catalogue (2004-2015) av CRDS
(2015): http://www.jst.go.jp/crds/pdf/en/CRDS-FY2015-CA_EN.pdf.
108
I dessa workshoppar får deltagarna först beskriva hur de tror att samhället kommer att utvecklas inom 20
och 30 år baserat på forskningsresultat som kan uppnås inom 10 år, i linje med de forskningstrender som står i
fokus. Därefter bes deltagarna förutse omfattningen på möjliga sociala och ekonomiska effekter som projekt i
linje med forskningstrenderna kan skapa. Slutligen bes deltagarna tänka på hur forskning bör utövas för att leda
till den föreställda framtiden.
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utlåtanden som fås under dessa workshoppar bestämmer MEXT strategiska mål för
program för JST:s strategiska grundforskningsprogram.
I den andra fasen med urval av kvalificerade forskare som utförare och utvärderare för
valda forskningsområden anlitar JST forskningshandläggare (Research Supervisors), för
varje område. Därefter gör JST forskningsutlysningar till varje forskningsområde.
Forskningshandledaren väljer ut förslag och koordinerar projekt baserat på de valda
forskningsförslagen samt organiserar forskningsteam inom ramen för den föreskrivna
budgeten och tidsperioden.109 Utvecklingen av varje forskningsprojekt övervakas av JST
under hela forskningsperioden.
Dessa processer är ganska konventionella, med tillägget att JST alltmer försöker använda
sina egna interna databaser (FMDB, J Global och Researchmap) för evidensbaserat
beslutsfattande. Data används till exempel då forskningshandledare och forskningsteam
utses. Efter slutet av varje projekt urvärderar JST forskningsresultaten och matar in dessa
resultat i sina databaser. MEXT använder sig sedan av databaserna då nya strategiska mål
formuleras för Strategic Basic Research Programs. Målet är att dessa interna databaser ska
integreras till en enda databas inom en snar framtid enligt initiativ från Information
Planning Division på JST.110 JST planerar också att skapa ett brett nätverk mellan sina
egna databaser och databaserna på andra statliga myndigheter såsom NEDO, för att kunna
identifiera bredare möjligheter för innovation.111
För den tredje fasen med utnyttjande av resultat har JST flera olika mekanismer inom
organisationen som fokuserar på samarbete mellan akademi och näringslivet, med syfte att
främja ökat utnyttjande av forskningsresultat. Exempel på dessa mekanismer är: START
(Program for Creating Start-ups from Advanced Research and Technology)112, SUCCESS
(Support Program of Capital Contribution to Early Stage Companies)113, och ACCEL
(Accelerated Innovation Research Initiative – Turning Top Science Ideas into High-Impact
Values).114 Samtidigt har JST jobbat med att öka den internationella genomslagskraften av
JST-finansierade projekt genom att utveckla program såsom SICORP (Strategic International Collaborative Research Program) som är ett ”top-down”-program med syfte att
stödja internationella forskningsprojekt i utsedda samarbetsländer och -regioner. 115

109

Forskningsperioden av CREST är 5 år, och dess totala budget per projekt är 10–35 miljoner SEK (JPY 150–
500 miljoner). Forskningsperioden av PREST är 3 eller 5 år, och dess totala budget för 3-årsprojekt är 2–3
miljarder SEK (JPY 30–40 miljarder), och 3,5–7 miljarder SEK (JPY 50–100 miljoner) för projekt som är 5 år
långa. Forskningsperioden av ERATO är 5 år, och den totala budgeten per projekt är 80 miljoner SEK (JPY 1,2
miljarder). Budgeten för varje forskningsprojekt revideras årligen, baserat på dessa övre gränser. Den årliga
budgeten kan ökas eller minskas enligt utvecklingen och framsteg av forskningen.
110
Enligt intervju med Mr. Kurosawa på JST.
111
Ibid.
112
START (2015): http://www.jst.go.jp/start/en/index.html. Hänvisa också till: “Japan’s governmental
intermediary patent platforms for open innovation”, (Tillväxtanalys, 2015):
http://www.tillvaxtanalys.se/aktuellt/global-utblick/global-utblick/2015-06-23-japans-governmentalintermediary-patent-platforms-for-open-innovation.html.
113
SUCCESS är ett investeringsprogram för lovande startup-företag som jobbar med att kommersialisera JSTfinansierade projekt genom praktiska applikationer. Både startkapital och stöd med mänskliga och tekniska
resurser kan finnas tillgängligt för dessa företag. Se: http://www.jst.go.jp/entre/.
114
ACCEL syftar att fastställa en väg till nästa fas, såsom FoU inom företag, riskkapital och andra offentliga
finansieringsmedel, baserat på projekt inom Strategic Basic Research Programs som har potential att bli
världsledande men som inte kan fortsättas av företag och andra organisationer på grund av bedömda risker:
http://www.jst.go.jp/kisoken/accel/.
115
http://www.jst.go.jp/inter/english/
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4.3.3

NISTEP (National Institute of Science and Technology Policy)

Framtida vägval som främjar strategisk forskning
NISTEP är ett nationellt forskningsinstitut tillhörande MEXT. NISTEP är inte en finansiär
såsom JST, JSPS och NEDO utan bedriver kvantitativ och kvalitativ analys av data för att
stödja formulering av politik inom teknikvetenskap och främja utvecklingen av evidensbaserade mekanismer för utformningen av strategier inom området. NISTEP presenterar
sina forskningsresultat genom olika kanaler såsom publikationerna The Science and
Technology Foresight och The Science Map, samt genom seminarier och internationella
konferenser.
Sedan år 1970 har storskaliga framsynsprojekt för teknikvetenskap genomförts ungefär var
femte år i Japan. NISTEP har tagit fram sina egna framtidsutsikter (Science and Technology Foresight) vart femte år sedan 1992. NISTEP:s Science and Technology Foresight
undersökningar görs med vad som beskrivs som en medellång till långsiktig horisont på 30
år. Forskare från universitet och forskningsinstitut från hela Japan deltar i skapandet av
denna framsyn.
NISTEP:s metod för prioritering av forskningsområden ändrades avsevärt i och med den
nionde rapporten som publicerades år 2010. Innan denna rapport användes uteslutande ett
till experter utskickat frågeformulär baserat på den konventionella Delphi-metodiken. I den
nionde rapporten använde NISTEP en blandning av tre metoder: Delphi, scenariemetodik
och workshoppar där även allmänheten bjöds in, för att formulera en vision för det ”ideala”
samhället. Sedan matchades kompetenser i det nationella systemet för teknikvetenskap och
i det sociala systemet, för att undersöka hur dessa skulle kunna hjälpa i förverkligandet av
denna samhällsvision. Den nionde Science and Technology Foresight är också annorlunda
med hänseende till att den fokuserar på problemlösning genom tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, för att därmed så mycket som möjligt eliminera gränserna som finns i konventionella discipliner. Dessa ändringar reflekteras också i det nationella styrdokumentet The
4th Science and Technology Basic Plan.

Framtida strategiska forskningsområden
NISTEP fortsätter spela en central roll i formuleringen av prioriterade forskningsområden i
Japan. För detta ändamål använder sig NISTEP av produkterna The Science and Technology Foresight och The Science Map. NISTEP publicerar The Science and Technology
Foresight vart femte år, och har totalt publicerat sex upplagor av The Science Maps.116
Science and Technology Foresight
I samband med den nionde Science and Technology Foresight (2010) skapade NISTEP en
karta som visar forskningstrender och identifierade två olika grupper av forskningsområden inom dessa trender. För denna rapport togs en framsyn fram med tidshorisonten
30 år (2010–2040) med hjälp av en blandning av Delphi- och scenariebaserade undersökningar, och resultaten från workshoppar.

116

Tidigare har NISTEP publicerat: Science Map 2002 (1997–2002), Science Map 2004 (1999–2004), Science
Map 2006 (2001‐ 2006), Science Map 2008 (2003–2008), Science Map 2010 (2005–2010) och Science Map
2012 (2007–2012)
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En av de två inriktningar i kartläggningen är huvudtemat för grön innovation som täcker
områden inom energi, naturliga resurser och miljö. Denna grupp finns på den sammanfattande visualiseringens vänstra karthalva. Den andra gruppen är livsinnovation som
täcker hälsa och sjukvård. Denna grupp finns på den sammanfattande visualiseringens
högra karthalva. Forskningsområden relaterade till IKT, infrastruktur och management
samlas i den centrala delen av kartan, vilket visar deras status som gemensam, grundläggande infrastruktur för grön innovation och livsinnovation.
Dessa teman återspeglas i The 4th Science and Technology Basic Plan (2010–15) som har
två prioriterade forskningsområden: grön innovation och livsinnovation. Under dessa två
områden finns mer detaljerade delområden. Inom ramverket för att ”främja grön
innovation” finns tre delområden i den fjärde basplanen: i) förverkligandet av stabil
energiförsörjning och användningen av energikällor med låga koldioxidutsläpp, ii) förbättring av energianvändning genom effektiva och smarta lösningar, och iii) utvecklingen av
teknologier för lägre koldioxidutsläpp i social infrastruktur. Samtidigt, under ramverket for
att ”främja livsinnovation” definieras fyra delområden: i) utvecklingen av revolutionära
metoder för förebyggandet av sjukdomar, ii) utvecklingen av nya metoder för tidiga
diagnoser, iii) säkra och mycket effektiva medicinska behandlingar, och iv) förbättring av
livskvalitet för de sjuka, äldre och funktionshindrande.
Science Map
Science Map är analys presenterad i form av en karta som visar en översikt av internationella forskningstrender och populära forskningsområden. Denna kartläggning görs baserad
på kvantitativ analys av databaser av publicerade forskningrapporter och vetenskapliga
artiklar.
I den senaste kartläggning, från år 2012, identifierade NISTEP totalt 823 forskningsområden, med nyckelord som representerar egenskaper för vart och ett av dessa områden
baserat på textanalys av titlar och sammanfattningar. Därefter aggregerades en rad olika
forskningsområden som har gemensamma nyckelord (gruppering av forskningsområden)
vilka avbildades i grupper på kartan.
Den största bland dessa grupper är forskningsgruppen för livsvetenskaper. Denna grupp
inkluderar forskningsområden som är relaterade till klinisk forskning (särskilt forskning
kring cancer och hjärt- och kärlsjukdomar) och de som är relaterade till smittsamma
sjukdomar och immunologi, regenerativ medicin och växt- och mikrobiologisk forskning.
Dessutom positioneras forskning om hjärnan och neurologiska sjukdomar och forskning
om psykiska sjukdomar nära, men egentligen utanför, denna grupp.
Ett kännetecken för analysprodukten Science Map 2012 är den kraftiga ökningen av antalet
forskningsområden som är relaterade till nanovetenskap. Det är en grupp av forskningsområden mellan livsvetenskaper och nanovetenskap som visar skärningspunkten mellan
biologiska mekanismer och fenomen på nanonivå. Om man ser på ändringar i kartan över
tid sedan Science Map 2002 kan man se att kunskap skapad i denna skärningspunkt mellan
life och nano sprider sig både till livsvetenskaper och nanovetenskap.
Ett annat kännetecken för Science Map 2012 är att en grupp forskningsområden som är
relaterade till skapandet av energi genom biologiska och kemiska metoder, inklusive
forskningsområden som rör biomassa och mikrobiella bränsleceller, identifierades som
mellanliggande till tre forskningsområden: kemisk syntes, växt- och mikrobiologisk
forskning och miljö (forskning om ekologiska system och forskning om klimatförändringar). Förutom dessa upptäckter visar Science Map 2012 också att Japans andel i de
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publikationer och forskningsområden som anges på kartan sjunker,117 vilket har lett till en
hel del självrannsakan för japanska forskningsaktörer.

Framtidens stödinstrument för prioritering av forskningsområden
Processerna för formuleringen av NISTEP:s två viktigaste dokument, nämligen Science
and Technology Foresight och Science Map, förklaras nedan. Som en av Japans största
statliga forskningsfinansiärer har JST ackumulerat mycket rådata vad gäller nyttjande.
NISTEP är mindre gynnat än JST med data angående hur utfall av statligt finansierade
forskningsprojekt har använts eller kommer att användas för att lösa sociala frågor, då
NISTEP inte är en finansiär i sig.
Science and Technology Foresight
Som nämnt ovan formulerades The 9th Science and Technology Foresight som ett resultat
av integreringen av resultat av Delphi- och scenariebaserade enkäter samt resultat från
workshoppar. Framtagandet beskrivs ske i tre faser.
I fas ett skapas en vision för framtidens samhälle enligt resultaten av Delphi- och scenarieundersökningar. Delphi-undersökningen är en metodik som använder sig av upprepade
enkäter för att uppnå samförstånd bland experter gällande en framtidsbild, möjligheter med
olika teknikvetenskapliga områden att uppnå denna bild samt en långsiktig strategi. Till
skillnad från gamla metoder som använde ”pappersbaserade” enkäter för Delphi-undersökningen baserades The 9th Science and Technology Foresight på webbaserade enkäter,
vilket avsevärt förkortade tiden för datainsamling. Scenariearbetet baseras på intensiva,
tvärvetenskapliga diskussioner med grupper av experter, angående hur samhällets tillstånd
kommer att vara om 15–30 år, för att identifiera riktningar inom teknikvetenskap som kan
bidra till utvecklingen av en vision för framtiden, och skapa scenarier som visar önskvärda
vägar för att nå denna vision och prioriterade forskningsområden. I samband med The 9th
Science and Technology Foresight skapade 54 experter 12 scenarier.
I fas två jämförs och analyseras de nyckelord som fås genom Delphi- och scenarieundersökningarna för att hitta forskningsområden med stor potential för innovation.
Nyckelord hittas i varje scenarios text, och en lista med dessa nyckelord skapas för varie
scenario. De jämförs sedan med beskrivningen av Deplhi-ämnen, och poäng ges för att
visa hur lika de är. Höga poäng visar en hög nivå av likhet mellan ämne och scenario. Som
resultat skapas en tvådimensionell karta, baserat på dessa poäng och på en korrespondensanalys. De som ligger nära varandra grupperas och namnges för att visa forskningsområden med innovationspotential för samhället.
I fas tre hålls workshoppar för att diskutera sociala krav som är väsentliga för att främja de
prioriterade forskningsområden och de sociala effekter som de förväntas ha på samhället i
stort.
Den befintliga processen för formuleringen av Science and Technology Foresight är inte
fixerad, och den kan utvecklas snabbt parallellt med utvecklingen av NISTEP:s övriga
metodikutveckling (”science of science policy”). En utveckling som MEXT och NISTEP

117

I Science Map 2012 finns en indikator som visar volymen av artiklar som leder forskningstrender. Denna
indikator visar att Storbritannien (6,9 %) och Tyskland (7,2 %) hade större andel än Japan (4,1 %) i termer av
dess andel i de definierade forskningsområdena, och att Japans andel i detta avseende sjunker.
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nyligen uppmärksamhet är metoder för mätningen av SROI (”social return on investment”)
som nu utvecklas snabbt i USA.118
Science Map
NISTEP:s Science Map skapas för att få en omfattande och kvantitativ förståelse för
globala åsikter och trender inom teknikvetenskap samt för styrkor och svagheter inom
området i varje land. Analysen bygger mycket på bibliometri och består av följande tre
steg: 1) identifieringen av forskningsområden genom gruppering av de vetenskapliga
artiklar som hör till den procent som citeras allra mest, 2) visualisering av forskningsområden genom kartläggning, och 3) extrahering av nyckelord som är kopplade till
forskningsområden genom textanalys av titlar och sammanfattningar.
Till exempel, för att skapa Science Map 2012 användes ungefär de 70 000 mest citerade
artiklarna som publicerades mellan 2017 och 2012. Dessa grupperades i detaljerade
forskningsområden och 823 forskningsområden identifierades.
På samma sätt som Science and Technology Foresight utvecklas, utvecklas processerna
som används för att formulera Science Map i linje med utvecklingen av metoder för att
identifiera heta forskningsområden som uppmärksammas internationellt samt för att
identifiera styrkor och svagheter i varje land inom dessa områden.

Reflektion
De japanska aktörerna beskriver att statliga forskningsmedel i högre grad ska adressera
samhällsutmaningar. Japan har gjort stora forskningssatsningar och regeringen förväntas
nu visa hur statligt finansierad forskning kan bidra till att lösa sociala frågor. Detta har
medfört att traditionella sätt att stödja forskning behöver förnyas. Aktörerna i forskningsoch innovationssystemet samarbetar för att hitta nya och ofta tvärvetenskapliga
stödinstrument.
Den nya inriktningen är tydligast i de politiska forskningsprioriteringarna, i NISTEP:s
framsyner och till viss del i JST:s prioriteringsprocess när strategiska forskningsområden
ska ringas in. Däremot är det svårt att se hur de verktyg som används för att dela ut stöd,
det vill säga stödinstrumenten, utformats för att kunna implementera den nya inriktningen.
Med andra ord är analys och förberedelsearbete centralt men de aktiviteter där forskningsmedel delas ut verkar inte vara strategiskt integrerade.

4.4

Sydkorea

4.4.1

Sammanfattning

Sydkorea spenderar i relativa tal mest i världen på offentlig forskning och utveckling. Det
är inte bara FoU-investeringarna som ökat, utan sedan 1990-talet har även antalet departement och myndigheter som bedriver FoU stigit.
De två departement som mest sätter tonen, och som konkurrerar i budgetförhandlingar, vad
gäller inriktningen av Sydkoreas strategiska forskningsprogram är Ministry of Trade,
Industry and Energy (MOTIE) och Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP).
Varje departement har sin huvudsakliga forskningsfinansiär och två av dessa presenteras i
denna rapport – KEIT och NRF. Den sittande regering har fokuserat på att samla ihop
118

I National Science Foundation of the USA har två kriterier för meritgranskning (“Intellectual Merit” och
“Broader Impacts”) utvecklats. MEXT och NISTEP undersöker nu sådana system i utlandet.
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dessa två departements agendor till en mer sammanhållen bild av var den offentliga
sektorns begränsade medel gör störst nytta. Detta har resulterat i en lista med 19 framtida
tillväxtmotorer som kommer sätta ramverket för forskningsfinansiering under de närmaste
åren. De framtida tillväxtmotorerna inkluderar bland annat

•

IoT (sakernas internet)

•

intelligent robotik

•

kroppsburna smarta enheter

•

5G-mobilkommunikation

•

smarta bilar

•

intelligenta halvledare.

Även om urvalet av strategiska forskningsområden kan te sig centralstyrd är det värt att
notera att överanvändningen av externa experter från näringsliv och akademi är avsevärd i
flera delar av forskningsfinansieringsprocessen – strategisk inriktning, urval och utvärdering.
Det går dock inte att komma ifrån att den politiska realiteten med hög grad av koncentration till presidentämbetet motverkar långsiktig planering av strategisk forskningsfinansiering. Trots att den politiska ledningen oavsett läger respekterar strategiska framsynsprocesser bland expertmyndigheter och departement har regeringsskiften sett bakåt i tiden
ofta inneburit relativt stora förändringar i inriktningen av den offentliga forskningens
allokering – till exempel fokus på grön strukturomvandling under förra regeringen och den
sittande regeringens fokus på digitalisering som motor för att uppnå synergieffekter mellan
landets traditionella industrier. Detta gör att planeringen för allokering av framtida
forskningsområden i hög grad följer presidentvalscyklerna om fem år, och utrymmet för
forskningsfinansiärer såsom KEIT och NRF att sätta sin prägel på strategisk inriktning är
begränsat.
Innovationen vad gäller framtidens stödinstrument är påfallande låg, och har mer prägeln
av introduktion av effektivare förvaltningssystem baserade på IT-lösningar, än totalt
nytänkande eller ens förändringar vad gäller hur forskarutförare väljs ut eller tilldelas sina
medel.

Inledning
Enligt ”The Survey of R&D in Korea 2013” (2014) har Sydkoreas FoU-budget sedan 1964
i genomsnitt ökat med 19,7 procent per år. FoU-budgeten för 2015 är satt till 142 miljarder
kronor, vilket är en ökning på drygt 6 procent från år 2014. De totala FoU-investeringarna
från offentliga institutioner, privata företag och universitet uppgår till 444 miljarder kronor
eller 4,15 procent av Sydkoreas BNP (motsvarande siffra för Sverige är 3,41 procent).
Sydkorea är på sjätte plats bland OECD-länderna gällande absoluta investeringar och på
första plats i förhållande till BNP. Det är inte bara FoU-investeringarna som ökat, utan
även antalet departement och myndigheter som bedriver FoU har ökat från 8 stycken år
1992 till 19 stycken år 2012. Antalet större nationella FoU-program uppgick till 661
stycken år 2012.
Regeringen har sedan 1990-talet främjat FoU-projekt med uttalat fokus just på att stärka
den nationella konkurrenskraften. Till exempel sjösattes år 1992 G7-projektet med målet
att till år 2001 ha förbättrat Sydkoreas nivå på vetenskap och teknik till en som är jämför-
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bar med de sju ledande industriländerna. Likaså satte senare regeringar upp mål för
specifika tillväxtmotorer med syfte att skapa nya industrier, exempelvis ”10 Next
Generation Growth Engines” under president Rohs ledning (år 2003–08) samt ”17 New
Growth Engines” under president Lees ledning (år 2008–13).
Sydkoreas statliga tankesmedja Korea Institute of S&T Evalution and Planning (KISTEP)
använder en metodik för att försöka illustrera hur olika länders tekniska innovationskraft
skiljer sig över tiden, och den används ofta i Sydkorea för att visa hur bräckligt landets
upplevda teknikförsprång är gentemot konkurrentländer. Skillnaden mellan Sydkorea och
USA visar till exempel för år 2013 att Sydkorea hade knappat in eller gått förbi många
länder, men man låg fortfarande 1,4 år efter USA. På grund av främst Kinas snabba
upphämtning (klyftan mellan Sydkorea och Kina var år 2013 endast 1,1 år) har den
sydkoreanska regeringen ansett att nya tillväxtmotorer är kritiska för att möta osäkerheten i
den sydkoreanska industrin.
I mars 2015 tillkännagav Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) och Ministry of
Science, ICT and Future Planning (MSIP) översiktsplaner för framtida tillväxt- och
industrimotorer för att nå exportmålet på motsvarande 749 miljoner kronor (100 miljarder
KRW). Planerna är en sammansmältning av MSIP:s strategi ”13 Future Growth Engines”
och MOTIE:s strategi ”13 Industrial Engine Projects”. Departementen kommer att ha
investerat 7,5 miljarder kronor (1 biljon KRW) under 2015 och ska fördela en budget på 42
miljarder kronor (5,6 biljoner KRW) fram till år 2020. De 19 framtida tillväxtmotorerna
inkluderar bland annat:

•

IoT (Sakernas internet) – 581 miljoner kronor (77,2 miljarder KRW)

•

intelligent robotik – 528 miljoner kronor (70 miljarder KRW)

•

kroppsburna smarta enheter – 741 miljoner kronor (98,3 miljarder KRW)

•

5G-mobilkommunikation – 581 miljoner kronor (77,1 miljarder KRW)

•

smarta bilar – 213 miljoner kronor (28,2 miljarder)

•

intelligenta halvledare – 458 miljoner kronor (60,8 miljoner KRW).

Fördelningen av FoU-budget till de olika departementen beslutas genom en normal process
för budgetanslag, precis som alla andra budgetanslag i Sydkorea. Budgeten måste dock gå
igenom ett ytterligare specifikt steg, via National Science & Technology Council (NSTC).
The Overall Science and Technology Review Council grundades 1973 med syfte att samordna den övergripande vetenskaps- och teknologipolitiken i Sydkorea. Organisationen har
gått igenom många strukturella och funktionella förändringar och överfördes till NSTC
under MSIP år 2013, under den nya regeringen ledd av president Park. NSTC:s huvudsakliga uppgift är att förankra visionen för nationell vetenskaps- och teknikutveckling.
I rollen ingår även konsultation kring frågor såsom samordning av arbetsmarknadspolitiken, den regionala politiken för främjande av teknisk innovation, nationell politik
beträffande industrialisering samt distribution av publika FoU-medel till industrin. NSTC
består av ett plenum, en styrkommitté, sju expertkommittéer, två särskilda kommittéer och
två samrådskommittéer. I plenum träffas tretton statliga delegater och tio privata delegater.
Ordförandeskapet delas mellan premiärministern och en representant från den privata
sektorn. Plenum diskuterar ämnen som rör etablering och samordning av viktiga politikområden för vetenskap och teknik samt effektiv användning av den nationella budgeten för
FoU-verksamhet. Driftsutskottet är ansvarig för praktiska råd i frågor som rör vetenskapsoch teknologipolitik samt för förhandsgranskning av överläggningar och beslutsfrågor före
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plenum. Ett expertutskott granskar och samordnar FoU-budgeten inom varje fält och fattar
beslut kring inriktningar för investeringarna och relevansen för större FoU-företag.
Dessutom förmedlar det kontakter och samordnar kontakter mellan företag samt ansvarar
för distribution och samordning av FoU-budget.
Ytterligare ett närstående forskningsinstitut är tidigare nämnda Korea Institute of S & T
Evaluation and Planning (KISTEP), som har en avgörande roll i att stödja NSTC i beslutsfattande angående budgetanslag för offentlig FoU. Som ett regeringsanslutet forskningsinstitut under MSIP främjar KISTEP teknisk innovation genom att stödja hela cykeln inom
Sydkoreas nationella FoU-system, inklusive vetenskaps- och forskningsplanering, budgetanslag och samordning samt FoU-utvärdering.
Varje departement har sin huvudsakliga forskningsfinansiär, och dessutom vanligtvis ett
flertal forskningsutförande organisationer. Dessa forskningsfinansiärer bistår det departement de tillhör genom att hantera och distribuera finansiering. De har dock ofta fler rollen
än enbart finansiering, till exempel främjande, utbildning och expertenheter, vilket gör att
de klassas mer generellt som forskningsförvaltningsorgan inom staten. Både National
Research Foundation of Korea (NRF) och Korea Evaluation Institute of Industrial Technologies (KEIT) upptar denna roll som de viktigaste förvaltningsorganen för forskning
tillhörande MSIP och Ministry of Education (MOE) respektive MOTIE.
Generellt är de strategiska forskningsområdena inom förvaltningsorganen för forskning
baserade på de respektive departementens ansvarsområden. Därmed lägger KEIT tonvikten
på områden inom MOTIE:s ”13 Industrial Engine Projects” som tillkännagavs i 2013,
medan NRF följer MSIP:s ”13 Future Growth Engines”. Även om strukturen kan ses som
centralstyrd är det värt att notera att över 500 personer från näringsliv, universitet och
forskningsinstitutioner var involverade i framtagandet av strategin ”13 Industrial Engine
Projects” under en process som sträckte sig över sex månader.

4.4.2

Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT)

Framtida vägval som främjar strategisk forskning
KEIT är uteslutande finansierat av MOTIE och en av MOTIE:s tre största forskningsfinansiärer. KEIT:s budget för 2015 är 11,3 miljarder kronor (1,5 biljoner KRW), vilket
utgör 45 procent av MOTIE:s totala FoU-budget på 26 miljarder kronor, och drygt 8
procent av landets totala offentliga FoU-budget. KEIT grundades år 2009 för att stärka
Sydkoreas konkurrenskraft inom teknikutveckling genom tydlig och expertbaserad
planering, utvärdering och utveckling av industriell teknik. Sex olika organisationer (ITEP,
KOTEF, IITA, KIDP, KNCPC och KMAC) kombinerades till nuvarande KEIT, som svar
på efterfrågan av teknisk konvergens och effektivare FoU-förvaltning.
KEIT:s budget fördelas genom följande process; Varje departements FoU-avdelning äskar
årligen medel för den del av FoU-budget som har direkt anknytning till forskning av NSTC
och för den del av FoU-budgeten som rör till exempel löner och förvaltningsavgifter av
MOSF. KISTEP används därpå av NSTC som expertinstans för att bedöma departementens äskanden. När NSTC fattat sitt beslut skickas detta till MOSF för att kombineras
till den totala offentliga FoU-budgeten, och det granskas av MOSF inför nationalförsamlingens budgetbeslut. KISTEP stödjer också denna del av budgetprocessen. När alla FoUutgifter för varje departement är färdigställda allokerar MOTIE FoU-finansieringen som
rör KEIT.
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KEIT organiseras i fyra avdelningar: avdelningen för administration & planering, avdelningen för projektplanering, avdelningen för industriell teknik och avdelningen för SMFprogram och elektroteknik. Totalt är 280 personer anställda vid KEIT, inklusive
22 programdirektörer (PD)119. Rollen som PD kräver omfattande erfarenhet av FoU inom
respektive teknikområde, och man väljs för att ansvara för strategisk planering för de
nationella FoU-programmen. Ett viktigt urvalskriterium är en förmåga att kunna hantera
projekt som kan ge maximal inverkan på ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga
inom industrin. PD ska även bidra med råd kring policy, strategi och programförvaltning,
både inom KEIT och till andra statliga forskningsfinansiärer, med syfte att stödsystemen
för FoU blir mer robusta och processen för teknikutveckling mer effektiv. Sedan 2009 har
antalet områden PD ansvarar för vid KEIT utökats till 30, genom tillskott såsom robotik,
bioteknik och halvledarsystem. PD är i regel anställda med kontrakt på två till sju år men
målet är att få fler PD som fast anställda för att öka deras känsla av ägandeskap av
projekten.

Framtidens forskningsområden
Nedan beskrivna strategiska forskningsområden är de områden som KEIT jobbar med fram
till 2018. Den nuvarande administrationen ledd av president Park verkar under perioden
februari 2013 till februari 2018. Efter 2018 kan dessa områden ändras eller modifieras om
MOTIE ändrar inriktning, vilket vanligtvis sker vid regeringsbyten. Med detta sagt är
områdena delvis framtagna i en symbiotisk process mellan stat, näringsliv och akademi
med syfte att försvara och förstärka landets konkurrenskraft under de närmaste decennierna. Trots att den politiska ledningen oavsett läger respekterar denna process har regeringsskiften bakåt i tiden ofta inneburit relativt stora förändringar i inriktningen av den offentliga forskningens allokering – till exempel fokus på grön strukturomvandling under förra
regeringen, och den sittande regeringens fokus på digitalisering som motor för att uppnå
synergieffekter mellan landets traditionella industrier.
Som det centrala organet för forskningsförvaltning under MOTIE följer KEIT nära
MOTIE:s strategi ”13 Industrial Engine Projects”. KEIT använder sig av en intern ansvarsfördelning med PD för olika områden som ordnas i fyra huvudgrupper beroende på de
ämnen de är ansvariga för, liknande MOTIE:s kategorisering i ovan nämnda strategi:
(a) systemindustri (miljövänliga och smarta bilar, industrimaskiner, anläggningskonstruktion, produktionsutrustning, robotik, varvsindustrin)
(b) material- och komponentindustri (kemikalier och kemiska processer, textil och fibrer,
infrastruktur för tillverkning, metalliska material)
(c) kreativ industri (bioteknik, design, kunskapsrelaterade tjänster, nanoteknik, patent,
policy för standarder)
(d) elektroteknisk industri (displayer, inbäddade programvaror, industrikonvergens, LED,
apparater för smarta hem, fotonik, medicinsk utrustning, processer och utrustning
relaterade till halvledare).120

Framtidens stödinstrument
I detta avsnitt förklaras detaljer kring den nuvarande processen, med trolig extrapolering
inför framtidens regeringsskiften. KEIT kommer med viss sannolikhet att fortsätta att
119
120

KEIT:s webbplats 2015 Tillgänglig: http://www.keit.re.kr/eng/index.do
KEIT:s webbplats 2015 Tillgänglig: http://www.keit.re.kr/eng/contents.do?gbn=04_01

98

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

arbeta som forskningsförvaltande organ under ett framtida MOTIE eller motsvarande
departement, och den framtida finansieringsprocessen för FoU kommer med liknande grad
av säkerhet att ha en struktur som dagens under de kommande tio åren.
Planeringen för exakt vilka projekt som ska utlysas och finansieras sker i en nära
planeringsdialog mellan KEIT och MOTIE. Efter att MOTIE kommunicerar den övergripande politiska inriktningen inom KEIT:s ansvarsområden används ett nätverk av
externa experter för att skapa en road map. En ny road map skapas för KEIT vart tredje år,
och allokeringen av resurser till projekt uppdateras årligen. MOTIE granskar både denna
road map och varje årlig allokering, ger feedback och ber om eventuella justeringar.
Gällande nätverket med externa experter, som organiseras i olika kommittéer, tar KEIT
fram en lista på kommittémedlemmar med cirka 30 procents deltagande från företag och
resten från forskningsinstitut och universitet. Det finns ett mål uppsatt att försöka rekrytera
fler kommittémedlemmar från näringslivet (upp till 50 procent), då framgångsrik
kommersialisering av forskningsresultat ingår som ett viktigt uppdrag för KEIT.
KEIT lägger nu även stor vikt vid att skapa ett internationellt samarbetsteam med egna
utlandskontor. För närvarande har KEIT kontor i USA och Tyskland med syfte att skicka
spaningar till huvudkontoret i Sydkorea. Även dessa utlandskontor ska framöver kunna
vara behjälpliga i att stödja processen att ge finansiering till relevanta och för Sydkorea
strategiska projekt.
KEIT tar emot ansökningar om finansiering av forskningsprojekt från universitet,
forskningsinstitut och företag. För närvarande är cirka 60 procent av finansieringen
tilldelad forskare som ansökt om de förutbestämda projekt som utannonserats och 40
procent av forskningsmedlen är öppna att ansöka om för vem som helst med ett intressant
ämne. KEIT planerar dock att justera detta till 50 procent vardera för att främja mer
varierade idéer och innovativa forskare. De sökande behöver fylla i ett omfattande
formulär som KEIT tillhandahåller. KEIT informerar om ansökningstillfällen för de olika
programmen via sin webbplats och sänder ut riktad e-post till de forskningsaktörer som
anmält intresse för att löpande få information från KEIT. Cirka 3 000 ansökningar om
forskningsfinansiering inkommer varje år inom KEIT:s olika områden. Även i utvärdering
av ansökningar har externa experter, nominerade av varje områdes PD och organiserade i
kommittéer om cirka tio personer, en viktig roll. Efter att varje kommitté valt ut lovande
ansökningar registreras dessa i en databas (”Task bank”) som i regel innehåller cirka två
till tre gånger fler projekt än vad den faktiska budgeten klarar av att täcka, i fall alternativ
skulle komma att krävas efter den slutliga dialogen med forskaraktörerna.
Utvärderings- och förvaltningsprocessen är separat från programplaneringen, med extern
bedömning efter avslutade projekt för att säkerhetsställa en rättvis och tydlig process kring
utvärderingen. KEIT ser även över projekten efter deras genomförande, genom att analysera projektresultaten baserat på de ansökningshandlingar som skickats in av bidragssökarna.121 De ansökanden som tilldelats finansiering måste lämna in en resultatrapport
fem år efter slutförandet av sitt projekt.
Förebyggande av att forskningsanslag utbetalade från KEIT används i fel syften är ett högt
prioriterat ämne för KEIT. Därför har KEIT implementerat ett internetbaserad system
kallat Real Cash Management System (RCMS) och hävdar att approachen är världsunik.
Systemet agerar som en övervakare och ett mellanskikt i alla transaktioner mellan KEIT
121

Från intervjuer och KEIT:s webbplats, http://www.keit.re.kr/eng/contents.do?gbn=04_01
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och forskningsaktörerna, och ser bland annat till att alla utlägg automatiskt matchas av
kvitton och att utlägg ligger i linje med överenskomna kostnader. Systemet skapar
dessutom en ökad transparens för alla parter. Systemets effektivitet och transparens har
uppmärksammats även av andra departement i Sydkorea, och flertalet ministerier,
inklusive finansdepartementet, planerar därför att implementera RCMS från 2016.

4.4.3

National Research Foundation of Korea (NRF)

Framtida vägval som främjar strategisk forskning
National Research Foundation of Korea (NRF) grundades år 2009 för att bidra nationellt
till att gynna kreativ forskning och främja forskare. Tre olika organisationer (KOSEF, KRF
och KICOS) kombinerades, till stor del med samma motiv som vid skapandet av KEIT,
genom ökande intresse för att finansiera forskning av teknisk konvergens och krav på mer
effektiv FoU-förvaltning. NRF har 76 utländska partnerorganisationer i 47 länder med
vilka de kan samarbeta om gemensamma forskningsutlysningar och finansiering.122
NRF är ett av de viktigaste förvaltningsorganen för forskning för MSIP och MOE
(Ministry of Education) och 97 procent av NRF:s budget kommer från dessa två departement. År 2015 kom 55 procent av NRF:s budget från MSIP, 42 procent från MOE och
resterande direkt från MOSF (Ministry of Strategy and Finance). Samma process som
beskrivits för tilldelningen av FoU-budget för KEIT sker även för NRF, med enda
skillnaden att NRF:s budget kommer från MSIP och MOE i stället för från MOTIE.
NRF består av fem direktorat och ett centrum: Direktoratet för grundforskning inom
naturvetenskap och teknik, Direktoratet för humaniora och samhällsvetenskap, Direktoratet
för de nationella vetenskaps- & ingenjörsprogrammen, Direktoratet för akademiskt
främjande, Direktoratet för strategi & resursförvaltning samt Centrum för internationella
ärenden. De tre första direktoraten drivs som programorganisationer för forskningsfinansiering och NRF har infört programsystemet för ökad professionalism och objektivitet
samt för att främja effektiva stödprogram för forskning.
Programledningen består av flera nivåer av programdirektörer och ”program managers”
som till sin hjälp har programhandläggare. Dessutom används granskningsnämnder för att
nominera projekt som ska få finansiering. Det finns ett utstuderat system där ansökningar
skickas mellan granskningsnämnder och programhandläggare enligt ett slumpvist
statistiskt urval för att minimera risken för jäv. År 2015 är uppställningen 20 heltidsanställda (3 programdirektörer och 17 academic managers) samt 575 deltidsanställda
experter i granskningsnämnder (42 i Chief Review Board och 533 i Review Boards).

Framtidens forskningsområden
Som departementets huvudsakliga agent för strategisk grundforskning följer NRF nära
MSIP:s strategi för vilka områden som är strategiska för Sydkorea. Diskussionen om
NRF:s möjligheter att planera utanför dessa områden följer diskussionen i fallet KEIT
ovan och kan sammanfattas som mycket begränsade.

122

Europa (42 organisationer i 24 länder), Afrika (6 organisationer i 5 länder), Asien (18 organisationer i 10
länder), Nord- Sydamerika (6 organisationer i 6 länder), Oceanien (4 organisationer i 2 länder).
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MSIP fokuserar på 13 framtida tillväxtmotorer:

•

smarta bilar

•

5G-mobilkommunikation

•

havsbaserade fabriker och anläggningar

•

individanpassad hälso- och sjukvård

•

kroppsburen smart utrustning

•

intelligenta robotar

•

säkerhetssystem för katastrofberedskap

•

digitalt innehåll

•

ny och förnybar energiteknik i form av hybrida system

•

intelligenta halvledare

•

stora data

•

konvergensmaterial

•

sakernas internet.

NRF:s program kategoriseras genom ”6T”: IT (informationsteknik), BT (bioteknik),
NT (nanoteknik), ET (energi- och miljöteknik), ST (rymdteknik), och CT (kulturell
teknik). Bland ”6T”-områdena tilldelades den största andelen av bidragsbeloppet till BTprogrammen (35 procent), följt av ST-programmen (19 procent) och ET-programmen (13
procent). Ser vi till NRFs FoU-finansieringsstatistik baserat på forskningsutförare för år
2013 svarade universitet (92procent) och offentliga forskningsinstitut (4 procent)
tillsammans för i princip hela FoU-budgeten. Det är också värt att notera att NRF ökade
sitt budgetanslag till enskilda forskare för 2013 med 25 procent jämfört med 2010, för att
främja innovativa enskilda forskare. Även budgeten för kvinnliga forskare och regionala
universitet har ökat markant (med 68 procent) sedan 2010.

Framtidens stödinstrument
Som tidigare nämnts drivs följande direktorat som projektorganisationer med inriktning på
forskningsfinansiering: Direktoratet för grundforskning inom naturvetenskap och teknik,
Direktoratet för humaniora och samhällsvetenskap och Direktoratet för de nationella
vetenskaps- & ingenjörsprogrammen,
Mer än 95 procent av arbetet inom Direktoratet för humaniora och samhällsvetenskap och
Direktoratet för de nationella vetenskaps- & ingenjörsprogrammen finansieras
genom ”nedifrån och upp”-processer. Finansieringsprocessen vid Direktoratet för de
nationella vetenskaps- & ingenjörsprogrammen skiljer sig från de andra två då den har mer
tydlig karaktär av ”uppifrån och ner”-processer (enligt regeringens policy). År 2015
tilldelades Direktoratet för de nationella vetenskaps- & ingenjörsprogrammen 9,8 miljarder
kronor (1,3 biljoner KRW) av den totala budgeten för NRF på 31,7 miljarder kronor (4,22
biljoner KRW). Av dessa gick 3,8 miljarder kronor (0,5 biljoner) direkt till rymdforskningsinstitutet KARI (Korea Aerospace Research Institute) och forskningsinstitutet för
atomenergi, KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute).
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NRF öppnar upp utlysningsmöjligheter via det webbaserade ansökningsformuläret en gång
per år, och vem som helst kan ansöka. Likt KEIT:s process för finansiering sorteras
ansökningarna efter relevanta ämnesområden och utvärderas av en panel på tio personer.
De flesta paneldeltagarna är från offentliga institut och forskningsinstitut. Till skillnad från
KEIT, där kommersialisering och engagemang från företag är centralt, inkluderas sällan
paneldeltagare från företag i NRF:s utvärderingsprocess.
NRF har tills nyligen i stor utsträckning använt manuella och delvis pappersbaserade
system (så kallade research cards eller ”Shinhan cards”) för utbetalningar till och
avrapportering från forskningsutförare. Övervakning i realtid är därför inte möjligt med det
nuvarande systemet som till stor del har varit utformat för att förenkla processerna med
finansiella institutioner snarare än forskare. Ett effektivare system har blivit alltmer
nödvändigt för att hantera den snabba ökningen i förvaltning av FoU.
Därför har NRF beslutat att implementera ett nytt administrativt system i gränsytan mot
forskningsutförare, kallat Ezbaro. Systemet ska kunna minimera felaktig användning av
finansieringsanslag och samtidigt ge mer ansvar och självständighet till varje finansierad
forskningsutförare. Detta system kopplas i realtid till bankernas system, och har många
likheter med KEIT:s RCMS (se ovan). Exempelvis betonar båda vikten av effektivitet och
transparens genom övervakning och behandling av de flesta processer för finansiering via
internet i stället för genom användning av papperskopior. NRF såg dock behovet av ett
eget system då RCMS är alltför orienterat kring företagstransaktioner som endast tillåter
återbetalning för kostnader med kvitton. Ytterligare detaljer om vad detta innebär för
forskarutförare kommer att klargöras i slutet av 2015.

Reflektion
I relativa tal spenderar Sydkorea mest i världen på offentlig forskning och utveckling. Den
strategiska forskningen i Sydkorea har en dubbelhet. Å ena sidan finns klara politiska
forskningsprioriteringar. De två departement som mest sätter tonen, och som konkurrerar i
budgetförhandlingar, vad gäller inriktningen av Sydkoreas strategiska forskningsprogram
är Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) och Ministry of Science, ICT and
Future Planning (MSIP). Den sittande regering har fokuserat på att samla ihop dessa två
departements agendor till en mer sammanhållen bild av var den offentliga sektorns
begränsade medel gör störst nytta. Detta har resulterat i en lista med 19 framtida tillväxtmotorer som kommer sätta ramverket för forskningsfinansiering under de närmaste åren.
De framtida tillväxtmotorerna inkluderar bland annat

•

IoT (sakernas internet)

•

intelligent robotik

•

kroppsburna smarta enheter

•

5G-mobilkommunikation

•

smarta bilar

•

intelligenta halvledare.

Å andra sidan finns det stora möjligheter för experter från näringsliv och akademi att vara
med och ringa in strategiska satsningar. Även om urvalet av strategiska forskningsområden
kan te sig centralstyrd är det värt att notera att överanvändningen av externa experter från
näringsliv och akademi är stor i flera delar av forskningsfinansieringsprocessen – strategisk
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inriktning, urval och utvärdering. Det finn också tydliga inslag av forskningsfinansiering
som sker ”bottom-up”.

4.5

Indien

Det indiska forsknings- och innovationssystemet är under utveckling. Politiker och
opinionsbildare vill se en större effekt från systemet på Indiens stora samhällsutmaningar.
Det har funnits kritik mot att en stor del av forskningen varit för akademisk, med få
praktiska tillämpningar av forskningsresultaten som det indiska samhället kan ha nytta av.
Den indiska BJP-ledda regeringen, som tillträdde i maj 2014, har gjort många utspel för att
försöka stärka innovationskraften i landet, men varit ganska tyst om forskningsfrågor, tills
helt nyligen då premiärminister Modi kallade till sig forskningsledare för att just fråga dem
hur forskning i större utsträckning kan medverka till lösningar på Indiens samhällsutmaningar.123
Den offentligfinansierade delen av FoU i Indien utgör omkring 70 procent, medan näringslivets andel enbart uppgår till 30 procent av utläggen. Det indiska FoU-landskapet skiljer
sig från det svenska, främst genom att indiska offentliga finansiärer styr och prioriterar
insatser hårdare och genom den stora andel forskning som bedrivs vid forskningsinstitut
utanför universiteten. Vidare är det i Indien ibland långt mellan intentioner och publicerade
strategier å ena sidan och operationell implementering å andra sidan.
Även om Indien idag gör ett begränsat avtryck i det globala forskningssystemet så är det
viktigt att notera vad som sker i Indien för att få en mer fullständig bild av framtidens
forskningsutmaningar. Det ska också beaktas att de samhällsutmaningar som Indien står
inför berör 1,3 miljarder människor. Kort, är det alltså viktigt att ta intryck av de Indiska
samhällsutmaningarna och de prioriteringar som görs inom det Indiska forskningssystemet,
om man vill förstå globala utmaningar och möjliga lösningar, som till del kan komma ur
forskning.

123

”How PM Narendra Modi wants science to fuel development”, 10 september 2015 i The Economic Times,
tillgänglig på: http://economictimes.indiatimes.com/news/science/how-pm-narendra-modi-wants-science-tofuel-development/articleshow/48892070.cms

103

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

Figur 8 Indiens offentliga forskningssystem. TIFAC och SERB beskrivs mer ingående nedan.

Det har inte varit möjligt att identifiera en enskild forskningsorganisation i Indien som
liknar SSF. Istället har vi valt att fokusera på processen för att identifiera strategiska
områden och har därför studerat Indiens största forskningsfinansierande organisation,
Department of Science & Technology (DST) – en avdelning i Ministry of Science &
Technology. Huvudsakligen har vi studerat två autonoma organisationer under DST.
Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC), är en policynära
aktör som har arbetad med framsynsstudier i ett brett samhällsperspektiv. Studierna
fokuserar på teknologibehovet Indien eller indierna tros behöva. I vissa delar skulle
resultaten från TIFAC:s framsynsstudier kunna användas för att prioritera forskningsområden. Men eftersom TIFAC inte själva delar ut några forskningsmedel, blir frågan om
andra aktörer i det Indiska systemet tar vara på resultaten från TIFAC:s framsynsstudier
vid prioritering av forskningsfält.
En andra autonom organisation under DST är Science and Engineering Research Board
(SERB), som är Indiens enskilt största forskningsfinansiär (för kompetititva projektanslag).
Eftersom TIFAC och SERB båda ligger under DST-paraplyet ställer vi frågan om det finns
ett systematiskt arbete att utnyttja resultaten från TIFAC:s framsynsstudier för att sätta
prioriteringar för vilka forskningsområden som SERB ska finansiera.
Som komplement (organisatoriskt och ämnesmässigt) har vi valt att studera Indian Council
of Medical Research (ICMR), som fokuserar på forskning inom biomedicin och livsvetenskap och som organisatoriskt ligger under ett annat ministerium, Ministry of Health and
Family Welfare.
Det övergripande styrdokumentet för alla offentliga verksamheter har sedan 1951 varit den
indiska femårsplanen. Den nu gällande är den 12:e femårsplanen, som sträcker sig från
räkenskapsåret 2012–13 till 2016–17.124 Femårsplanen prioriterar samhällsområden och
beskriver nödvändiga insatser och fördelar statens budget baserat på identifierade behov.
124

http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/welcome.html
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Vetenskap och teknologi beskrivs i ett eget kapitel, där även de enskilda organisationernas
åtaganden finns beskrivna.
Sedan 2014, då den nya regeringen tillträdde, har planeringskommissionen lagts ner och
ersatts av en ny organisation benämnd NITI Aayog, som beskrivs som en tankesmedja
snarare än en planeringsenhet. NITI Aayog har inget direkt inflytande på statsbudgeten,
istället tar finansministeriet huvudansvaret för budgetfördelningen. Regeringen har även
signalerat att femårsplanerna kanske skrotas helt i framtiden.125
Inom FoU-systemet kommer regelbundet nya initiativ. Det kan röra sig om nya
finansieringsprogram (som det nya forskningsfinansieringsprogrammet IMPRINT, som
lanserades i november 2015 och kort beskrivs nedan)126, nya institut eller nya sätt som
aktörerna ska samverka. Dock är det svårt att bedöma vilka av initiativen som kommer att
bli varaktiga och göra signifikanta avtryck i implementeringen av politiken.


IMPacting Research INnovation and Technology (IMPRINT) syftar till att finansiera FoU inom
de statliga elituniversiteten IIT och IISc som ska leda till produkter inom områden där Indien
idag är beroende av import.



En enkel ”single-window”-ansökningsprocess utlovas.



10 miljarder Rs (1,3 miljarder SEK) sätts av till programmet.



10 prioriterade områden: hälsa, datorer och informationsteknologi, energi, hållbart boende,
nanoteknologi, vattenresurser och flodsystem, avancerade material, tillverkning, försvar, miljö &
klimatförändring.

Department of Science and Technology
Department of Science and Technology (DST) är den centrala avdelningen på Ministry of
Science and Technology. Stödjer alla vetenskapsområden från grundforskning till
tillämpad forskning, stödjer utveckling av nya institutioner, är ansvariga för stora
forsknings-infrastrukturprojekt, främjande av vetenskap och teknologi, arbetar med
vidareutveckling och stärkande av kompetensen hos Indiens forskare och teknisk personal
inom det nationella FoI-systemet, är nod för internationella samarbeten och den huvudsakliga partnern vid utvecklande av politiken på området.

4.5.1

Technology Information Forecasting and Assessment Council

Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) är en autonom
organisation under DST som skapades 1988 för att förutse teknologisk utveckling och
stödja innovation inom nationellt prioriterade områden genom att samverka med andra
aktörer.

125

“Government may eventually scrap five-year plans”, 14 januari 2015 i The Economic Times, tillgänglig på:
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-14/news/58066232_1_policy-paralysis-union-ministers12th-plan
126
“PM Narendra Modi, President Pranab Mukherjee to launch one stop research funding mechanism
'IMPRINT'”, 19 oktober 2015 i The Economic Times, tillgänglig på:
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-narendra-modi-president-pranab-mukherjeeto-launch-one-stop-research-funding-mechanism-imprint/articleshow/49445531.cms och pressrelease,
tillgänglig på: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=130257
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TIFAC genomförde redan 1996 sin första framsynsstudie som skulle beskriva teknologinivån i Indien 2020 och ge vägledning för vetenskaplig och teknisk utveckling som skulle
understödja Indiens utveckling mot ett utvecklat samhälle. Nyligen har TIFAC avslutat sin
andra stora framsynsstudie som har målet inriktat på 2035. Technology Vision 2035 är en
kartläggning av vilka behov (som på något sätt kan lösas med teknologi) indier förväntas
ha 2035.127 Till skillnad mot den första studien, som fokuserade på nationens (Indiens)
behov, så har man valt att lägga ett mer individ-orienterat perspektiv då man fokuserar på
indiernas behov i ett (som man förutsätter) utvecklat samhälle 2035. TIFAC har i studien
också identifierat tio ”grand challenges” som landet måste konfrontera för att utveckla
teknologi som behövs för att förbättra alla socio-ekonomiska index.
Framsynsstudien som lett fram till Technology Vision 2035 har varit en blandning av
”nerifrån-upp” och ”uppifrån-ner” ansatser. Människor med olika expertis har konsulterats
på olika sätt för att förankra visionen, exempelvis genom regional brainstorming-möten,
tematiska interaktiva sessioner med studenter, forskare och tekniska experter, öppna
online-undersökningar, etc. Å andra sidan konsulterades ett stort antal experter för att få
djupare insikter i och perspektiv på teknologi. Insikter från båda metoderna syntetiserades
för att utveckla teknologivisionen.
”Horizon scanning” tillämpas kontinuerligt av TIFAC för att skapa beredskap för nya
teknologier som dyker upp på horisonten. Förutom de stora och breda framsynstudierna
genomför TIFAC också mindre sektorspecifika framsynsstudier, varav de senaste handlar
om; elektrisk mobilitet, säkerhetsteknologier och solcellsteknologi.
I samband med att TIFAC genomförde den första framsynsstudien, Technology Vision
2020 tillförde regeringen medel som TIFAC skulle använda för att förmedla projektanslag
baserade på studien. Erfarenheten var att organisationen helt förlorade fokus på grund av
de nya arbetsuppgifterna. Från att ha varit en tankesmedja blev TIFAC en finansieringsorganisation.
I samband med den senare studien, Technology Vision 2035, är tanken att TIFAC ska
fortsätta hålla fokus på framtidsstudier och istället låta andra organisationer genomföra de
föreslagna aktiviteterna i Technology Vision 2035. För att underlätta genomförandefasen
har TIFAC åtagit sig att skriva mottagarspecifika rapportutdrag, där resultat och föreslagna
aktiviteter sorteras efter den mottagande organisationens uppdragsområde. Mottagande
organisationer kan vara forskningsfinansiärer, som DST/SERB, men även departement(savdelningar) eller andra offentliga organisationer. Man räknar med att skriva 200–300
skräddarsydda rapporter.

Framtidens forskningsområden enligt TIFAC
I Technology Vision 2035 utgår författarna från 12 basala behov som alla människor ska
ha rätt till:

127

TIFAC:s Technology Vision 2035 finns tillgänglig på: http://www.tifac.org.in/images/pdf/TV2035Final180615.pdf
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Tabell 4 Basala behov för Indiens medborgare, som utgör utgångspunkten för Technology Vision 2035.
Ren luft och dricksvatten

Mat- och näringssäkerhet

Allomfattande sjuk- och hälsovård

Kontinuerlig tillgång till el (24 x 7 x 365)

Tillräckligt bra boende

Kvalitetsutbildning, försörjningsmöjligheter och
möjlighet att vara kreativ

Säker och snabb mobilitet

Trygghet och nationell säkerhet

Kulturell diversitet och vitalitet

Transparent och effektiv samhällsstyrning

Motståndskraft mot naturkatastrofer och
klimatförändringar

Miljövänligt bevarande av naturresurser

Kritiska teknologier som kan vara till hjälp för att uppnå dessa basala behov identifieras
och placeras på en tidsaxel med fyra punkter: 1.) teknologi som redan existerar och är redo
för spridning, 2.) teknologier som finns i pilotskala och måste skalas upp innan den kan bli
användbar, 3.) teknologi i FoU-stadiet som behöver genomgå ytterligare FoU-insatser och
slutligen 4.) teknologi som fortfarande bara finns på fantasistadiet, men skulle kunna
utvecklas genom nyfikenhetsdriven forskning, ”blue sky”-forskning. Teknologierna i de
två senare kategorierna kan tolkas som områden där insatser behöver prioriteras. Eftersom
TIFAC inte själv ansvarar för forskningsfinansiering bör dessa utpekade områden ses som
förslag till prioriterade områden för de forskningsfinansierande organisationerna i Indien.
Dock ska det noteras att det sammanlagt över de 12 behovsområdena är 138 områden som
pekas ut i de två forskningskategorierna. TIFAC:s företrädare säger att särskilda riktade
rapporter ska förberedas till olika mottagare. Det är dock för tidigt att säga om TIFAC
kommer att ta fram särskilda rapporter riktade till Indiens forskningsfinansiärer där de
prioriterade områdena pekas ut mer specifikt.
Sammanlagt presentera 12 tabeller där nödvändiga teknologier presenteras, en för vart och
ett av de 12 basala behoven. Metodiken illustreras med den första av tabellerna (Figur 9).
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Figur 9 Tabell 1 av 12 som illustrerar teknologibehov för att uppnå medborgarnas basala behov 2035. I det
här fallet är behovsområdet ”1. Ren luft och dricksvatten”. Tidsaxeln visas med de tre kolumnerna i olika
nyanser av blått, där den första och mörkaste nyansen av blått innebär att teknologin redan finns
tillgänglig, medan nästa blåa nyans visar att teknologin behöver translateras/skalas-upp från labbet till
samhället. Den tredje kolumnen indikerar att det kvarstår behov att investera i riktad forskning. Slutligen,
den ljusaste nyansen av blått, i kolumnen längst till höger symboliserar att teknologin ännu bara finns på
fantasistadiet och möjligen kan förverkligas genom nyfikenhetsdriven forskning.

Förutom de utvalda teknologiområdena under de 12 behovskategorierna presenterar
Technology Vision 2035 även 10 ”Grand Challenges” (Tabell 5 De 10 ”grand challenges”
som pekas ut i Technology Vision 2035.). Dessa beskrivs närmare på sidorna 100–102 i
Technology Vision 2035.
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Tabell 5 De 10 ”grand challenges” som pekas ut i Technology Vision 2035.
Garantera medborgarna näringsriktig mat och
utrota anemi hos kvinnor och barn

Säkerställa volym och kvalitet av vatten i alla
vattendrag och sjöar

Säkerställa kritiska råvaruresurser i rimlig mängd i
proportion till Indiens storlek

Förse alla med student-centrerad, språkneutral och
holistisk utbildning

Förstå nationella klimatmönster och anpassa sig till
dem

Gör Indien oberoende av fossila bränslen

Dra järnväg till Leh och Tawang (avlägset belägna
orter, strategiskt belägna nära gränsen mot Kina,
Tawang ligger i ett område som Kina gör anspråk
på)

Använd teknologi för att bemyndiga medborgarna
politiskt och finansiellt oavsett var de bor

Säkerställa ekonomiskt bärkraftig strömförsörjning i
hela landet, genom att komplettera centraliserad
energiproduktion och nationell distribution med
decentraliserad och distribuerad energi (förnybar
energi, mikronät, smarta nät, energieffektiva
apparater)

Säkerställa universell miljövänlig sophantering

4.5.2

Science and Engineering Research Board

Science and Engineering Research Board (SERB), är en annan autonom organisation under
DST och tillika en av Indiens enskilt största forskningsfinansiär när det gäller kompetitiva
projektanslag och stipendier/forskartjänster. Eftersom TIFAC och SERB båda ligger under
DST-paraplyet ställer vi frågan om det finns ett systematiskt arbete att utnyttja resultaten
från TIFAC:s framsynsstudier för att sätta prioriteringar för vilka forskningsområden som
SERB ska finansiera.
Science and Engineering Research Board (SERB) bildades efter ett parlamentsbeslut 2008
för att lyfta ut den del av DSTs forskningsfinansierande verksamhet, som huvudsakligen
arbetar med kompetitiva utlysningar och tidigare kallades Science and Engineering
Research Council (SERC), från DST. Det ansågs att verksamheten skulle kunna förenklas
och effektiviseras om den isolerades från den tidvis politiskt styrda agendan i DST, som
gjorde hanteringen onödigt byråkratisk och tidsödande.
SERB har en budget för utlysningar under räkenskapsåret 1 april 2015–31 mars 2016 på
6,6 miljarder rupies (858 miljoner kr). För nästkommande budgetår planerar de äska
10 miljarder rupies (1,3 miljarder kr).128
Det första initiativet att prioritera strategiska områden löpte fram till 2014 under namnet
Intensification of Research in High Priority Area (IRHPA). Därefter genomfördes en ny
process för att identifiera strategiska forskningsområden. Processen var förhållandevis
enkel och rättfram. Samtliga medlemmar i SERBS:s 21 expertkommittéer (sammanlagt
över 200 personer, alla professorer) träffades i Hyderabad 2014 för att enas om vilka
områden som skulle ges högst prioritet i SERB:s kommande utlysningar.

128

För att jämföra köpkraft kan det vara lämpligt att multiplicera med en faktor 4 (ungefärligt köpkraftsindex
mellan indisk valuta och köpkraftsnivån i USA, som är jämförbar med den i Sverige). Dvs. 858 miljoner kr i
realvaluta motsvarar omkring 3,4 miljarder kr i köpkraft.
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Framtidens forskningsområden enligt SERB
Efter konsultationerna under Hyderabad-mötet enades man om följande prioriterade
områden:
Materials, Energy, Sustainable Chemistry, Quantum Computing and Spintronics, Complex
Systems, Theoretical Mathematical Science, Big Data, Mechanobiology/Physical Biology,
Bio-Energy, Genetic to Physiology, Mental Health, High Performance Computation in
Physics, Chemistry, Biology and Mathemathics, Humanoid Robotics, Cognitive Science,
Mechnotronics, Advanced Manufacturing, Cyber Security, Encryptation and Decryptation,
Petroleum and Petro-Chemical Engineering, Science of Climate Change, Glaciology,
Modeling, Imaging, Algorithms and Combitorial Optimizations.
Efter en diskussion med SERB:s företrädare framkommer det att de inte tagit intryck av
TIFAC:s första framsynsstudie (Technology Vision 2020) och inte har några planer för att
systematiskt ta emot rekommendationerna i TIFAC:s andra framsynsstudie (Technology
Vision 2035).

SERB:s stödinstrument
I SERB:s process att identifiera strategiska forskningsområden har ingen revision av stödinstrument skett. Däremot har nya program införts de senaste åren, dock inte kopplat till
processen att utveckla nya prioriteringar. SERB försöker styra över ansökningar, framför
allt de från yngre forskare, till de nya områdena genom att prioritera dessa i urvalsprocessen i kompetetiva utlysningar. Etablerade forskare inom andra (icke-prioriterade)
forskningsområden kan dock fortsatt få stöd. För de flesta programmen gäller att nyttiggörande av forskningen starkt uppmuntras.
SERB:s palett av stödinstrument inkluderar följande:
Core Research Grant
Individcentrerade kompetitiva anslag. Stöd ges inom livsvetenskap, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap, jord- och atmosfärvetenskaper och matematik. Anslagen får täcka arbetskraft,
utrustning, förbrukningsvaror, inrikes resor, oförutsedda utgifter och overhead.
Start-Up Grant for Young Scientists
För unga forskare (under 35 år, kan förlängas med 5 år för underrepresenterade grupper
(särskilda kaster) och kvinnor). Anslagen får täcka arbetskraft, mindre utrustning,
förbrukningsvaror, inrikes resor, oförutsedda utgifter och overhead.
Intensification of Research in High Priority Areas
Stöd till ansökningar inom högprioriterade forskningsområden där multidisciplinär och
multiinstitutionell expertis är nödvändig. Projekten som beviljas förväntas stärka Indiens
anseende i den globala forskningsvärlden. Expertkommittéerna identifierar prioriterade
områden dynamiskt och nya utlysningar kommer varje år. Detta program är under översyn,
i och med att nya prioriterade områden valts ut under Hyderabad-mötet.
Empowerment and Equity Opportunities for Excellence in Science
Särskilt program för att stödja underrepresenterade grupper inom forskning och utveckling.
Ges till redan aktiva forskare från särskilda kaster.
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Track Based Research Funding
Program som syftar till att stödja särskilt framstående forskare med ett långvarigt stöd,
initialt för fem år, men möjlighet finns att förlänga stödet ytterligare fem år.
Dessutom ger SERB individuella stöd, ”fellowships”, enligt:
J C Bose Fellowship
Selektivt stöd till framstående indiska forskare aktiva i Indien.
Ramanujan Fellowship
Selektivt stöd till framstående forskare globalt för att sätta upp forskning vid valfritt
universitet/institut i Indien. (Används för att ”locka tillbaka” duktiga indiska forskare
verksamma utomlands till Indien)
Prime Minister’s Doctoral Fellowship
För industridoktorander. Hälften av stipendiet kommer från SERB och den andra halvan
från ett sponsrande företag. Arbetet utförs vid företaget, men med handledning från
professor vid universitet. Förutom utbildningsperspektivet syftar stipendiet till att hjälpa
företag att avancera med hjälp av forskningssamarbete med universitet och att uppmärksamma universiteten på företagens behov.
Overseas Doctoral Fellowship
Stöd till Indier med indisk examen som genomför doktorandutbildning vid ett framstående
utländskt lärosäte. Ges bara inom de prioriterade strategiska forskningsområdena och
syftar explicit till att bygga kapacitet inom de prioriterade områdena.
Overseas Post-Doctoral Fellowship
Stöd till Indier med doktorsexamen för att ge internationella forskningserfarenheter och
bygga upp långsiktigt internationellt nätverk. Ska genomföras vid framstående utländskt
lärosäte. Ges bara inom de prioriterade strategiska forskningsområdena och syftar explicit
till att bygga kapacitet inom de prioriterade områdena.
Ansökningarna till de olika programmen avgörs av en av 21 expertkommittéer.

4.5.3

Indian Council of Medical Research

Indian Council of Medical Research (ICMR) har sitt ursprung i Indian Research Fund
Association som bildades i det då brittiska Indien 1911. Efter självständigheten gjordes
omfattande förändringar och ansvarsområdet utökades och ICMR bildades 1949. ICMR
ligger under avdelningen för hälsoforskning (Department of Health Research) i hälsoministeriet (Ministry of Health & Family Welfare) – se Figur 8.

Framtidens forskningsområden enligt ICMR
ICMR:s prioriterade forskningsområden överensstämmer med nationella hälsoprioriteringar som kontroll och hantering av smittsamma sjukdomar, familjeplanering, mödra- och
barnhälsa, kontroll av näringssjukdomar, utveckla alternativa sätt att leverera sjuk- och
hälsovård, hantera miljö- och arbetsmiljöproblem, omfattande icke-smittbara sjukdomar
såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar, blindhet, diabetes och andra metaboliska och
hematologiska sjukdomar; psykisk hälsa, läkemedelsutveckling (inklusive traditionella
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läkemedel). Dessa forskningsinsatser syftar till att minska den totala bördan av sjukdomar
och att främja hälsa och välmående för befolkningen.
Inför övergången från den 11:e femårsplanen till den 12:e femårsplanen (2012–17)
formerade ministeriet en högnivåkommittee som hade till uppgift att se över prioriteringarna från 11:e femårsplanen och dess relevans för den 12:e planen. Med undantag av ICMR:s
chef var de övriga medlemmarna i kommitteen institutionsledare eller professorer i
medicin, men inte anställda i något av ICMR:s institut. Förutom prioriteringarna vid övergången till den nya planen så formulerade även kommitteen ett antal stora utmaningar
(Grand Challenges/Broad Goals) som kan sägas vara ICMR:s strategiska forskningsområden.129
Grand Challenges/Broad Goals
1. Stärkta ansträngningar att eliminera sjukdomar som lymfatisk filariasis, leishmaniasis
och lepra
2. Utrota polio (vilket uppnåddes i mars 2014)
3. Kontroll/hantering av malaria, dengue, chikungunya, lung fluke (Paragonimus) och
HIV
4. Stödja utvecklingen av vacciner mot kolera, tyfoid, chikungunya, japansk encefalit,
tuberkulos etc.
5. Utöka systemet för övervakning av sjukdomsspridning och sjukdomsbörda.
6. Stärka biomedicinsk forskning vid institutioner för medicinsk utbildning & forskning
(Medical Colleges)
7. Skapa/stärka sjukdomsregister/databaser
8. Skapa/stärka mikrob-, virus- och biobanker
Detta sätt att utveckla prioriterade område kännetecknar det indiska systemet i allmänhet
och ICMR i synnerhet. Expertgrupper inom systemet konsulterar med experter inom olika
fält för att ta fram prioriterade områden. Dessa förankras politiskt i styrdokument, som
femårsplanen och operationaliseras i de statliga forskningsorganisationerna.
Även hos ICMR fanns det inte några planer för att ta emot rekommendationerna i TIFAC:s
andra framsynsstudie (Technology Vision 2035). Detta är mindre förvånande än att SERB
inte har detta, då TIFAC organisatoriskt ligger längre bort (under ett annat ministerium)
och att hälsofrågorna är så omedelbara och politiskt laddade. Hela det offentliga hälsovårdssystemet gravt underfinansierat och forskning kan då ses som ett redskap för att få
mer ut av befintliga resurser som satsas i hälsovårdssystemet. Därmed engagerar sig
politiker och högre tjänstemän under hälsoministeriet starkare i forskningsprioriteringarna
vid ICMR, som kan ses som ministeriets egen forskningsarm.

129

Report of the High Power Committee on Evaluation of the Ongoing Research Activities of Indian Council
of Medical Research, tillgänglig på: http://www.icmr.nic.in/Publications/hpc/Index.htm
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ICMR:s stödinstrument
ICMR:s stödjer biomedicinsk forskning genom två huvudsakliga vägar.
1. Genom sina egna forskningsinstitut, varav det finns 32 i landet (intramural
research).130
a. 21 sjukdomsspecifika institut som finns på olika platser i landet och
fokuserar på ett särskilt sjukdomsområde, så som tuberkulos, lepra eller
kolera, etc.
b. 6 regionala institut som fokuserar på regionala hälsoproblem och dessutom
försöker stärka forskningskapaciteten i olika delar av landet.
c. 5 centrumbildningar som fokuserar på livsmedels- och
läkemedelstoxikologi, virussjukdomar, hantering av farliga
mikroorganismer, prenatal diagnos och djurmodeller.
2. Genom att stödja forskare vid andra institut (extramural research).
a. genom att sätta upp centrumbildningar för avancerad forskning inom olika
forskningsområden runt befintlig expertis och infrastruktur vid universitet
eller andra institut som inte tillhör ICMR.
b. specialgrupper som gör särskilda tidsbegränsade och målorienterade
studier
c. generell forskning, baserat på kompetitiva anslag åt forskare vid
universitet eller andra institut som inte tillhör ICMR.
d. Forskartjänster/stipendier (ett flertal av olika längd för studenter och
forskare på olika nivåer).

Nyttiggörande
Från den politiska retoriken till den praktiska genomförandenivån inom ICMR framhålls
nyttiggörandet som centralt för ICMR:s verksamhet. Symptomatiskt för detta är att flera av
rekommendationerna i högnivåkommitteens rapport handlar om sätt att hitta synergivinster
genom att dela information eller samarbeta i större utsträckning mellan olika ICMR-institut
eller med externa aktörer i Indien och därmed skapa mervärde av kunskap som redan finns
tillgänglig på ett ställe. Vidare framhålls också att forskningsresultat måste translateras till
förbättringar i sjuk- och hälsovårdssystemet, särskilt när det gäller vårdgivning i avlägset
belägna områden och till marginaliserade grupper i samhället.

Reflektion
Diskussion med TIFAC:s företrädare och genomgång av den helt nyligen färdigställda
framsynsstudien Technology Vision 2035 ger en bild av en mycket bred studie, djupt
förankrad i de indiska samhällsutmaningarna. Under 12 behovsområden listas teknologier
som skulle kunna hjälpa landet och medborgarna att uppnå de identifierade behoven.
Teknologierna delas in i olika mognadsgrader, där två kategorier kan ses som förslag till
framtida prioriterade forskningsområden. 138 områden specificeras inom forskningskategorierna och det är fortfarande oklart hur TIFAC avser föra vidare dessa områden till
specifika forskningsfinansierande organisationer i Indien.
130

Lista på ICMR:s forskningsinstitut finns här: http://www.icmr.nic.in/institute_page.htm
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Samtal med SERB visar att det inte finns någon beredskap att systematiskt ta sig an
resultatet av TIFAC:s framsynsstudie. Istället genomförde SERB en relativt enkel och
rättfram prioriteringsövning med samtliga nationella experter knutna till de 21 expertkommittéerna 2014. Ur denna övning, Hyderabad-mötet, kom en lista på 26 prioriterade
strategiska områden fram. Dessa områden kommer att starkt prioriteras i de flesta av
SERB:s nationella och internationella program.
Trots att TIFAC och SERB båda är autonoma organisationer under DST verkar sammankopplingen dem emellan vara i det närmaste obefintlig. Det väcker frågan hur TIFAC ska
kunna nå fram även till andra organisationer, organisatoriskt mycket längre bort. Om de
implementerande organisationerna inte nås av resultaten av framsynsstudien kan värdet av
studien starkt ifrågasättas.
ICMR:s arbete styrs starkt av nyttiggörande av forskning på det medicinska området,
särskilt att nå ut med en kostnadseffektiv sjuk- och hälsovård i hela landet, särskilt till
avlägset belägna områden och till marginaliserade grupper i samhället. Prioriteringarna kan
härledas från femårsplanen och andra högnivådokument. Åtta ”Grand Challenges/Broad
Goals” kan anses vara de högst prioriterade områdena som ICMR vill stödja. Någon
beredskap för att ta in resultaten från TIFAC:s framsynsstudie finns överhuvudtaget inte.
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5

Ett nytt samtal? – den strategiska forskningens
nästa årtionde

Syftet med omvärldspaningen har varit att ge en bred och översiktlig bild av hur
forskningsfinansiärer i olika länder tänker kring den strategiska forskningens möjligheter,
organisation och instrument för att förena vetenskaplig excellens och samhällelig relevans.
I detta sista kapitel diskuteras ett antal tankespår som omvärldsanalysen reser för att verka
strategiskt under de kommande åren. Kapitlet skall inte läsas som ett antal rekommendationer som härletts från de olika fallen utan som några övergripande reflektioner på vilka
designideal, organisationsformer och instrument som verkar dominera de internationella
strategiska diskussionerna och vilka implikationer detta kan få för det svenska samtalet
kring den strategiska forskningens innehåll och organisation.
I boken ”I den absoluta frontlinjen” beskrivs de olika stiftelsernas formativa år och
utveckling fram till millennieskiftet. En av grundtankarna var att stiftelserna skulle bidra
till förnyelse och målen blev inledningsvis många som att förstärka vetenskaplig kvalitet,
fördjupa kopplingar till samhälle och näringsliv, skapa nya bryggor mellan ämnesområden
och vidga de internationella nätverken. Stiftelsernas historia kan ses som en serie strategier
och åtgärder i sökandet efter nya sätt att reglera skapandet, användningen och spridningen
av kunskap i samhället och som påverkades av tidens forskningspolitiska strömningar.
Historien visar att SSF och andra stiftelser experimenterade med organisations- och
arbetsformerna allt efter det nationella och internationella forskningssystemet förändrades
och de interna läroprocesserna utvärderats.
Vad är det då för designideal, organisationsformer och instrument som skönjs i den
”strategiska forskningens frontlinjer” och vilka framtida frågor och val innebär det för den
strategiska forskningen?

Designideal
Strategisk forskning var en av de specialmodeller som kom till redan i början 80-talet inom
OECD-området för att främja forskningens ekonomiska avkastning. Det strategiska var
forskning på lång sikt men helst knuten till någorlunda operativa samhälleliga eller
industriella mål samt forskning som huvudsakligen länkade till nationella intressen. SSF,
liksom många av internationella strategiska forskningsfinansiärerna, valde att placera sig
någonstans mellan ”blue skies research” och en mer problemorienterad tillämpad forskning
- mellan VR och Vinnova som SSF brukar beskriva rolltagningen i det svenska
forskningssystemet. Det var huvudsakligen det långa perspektivet och det vetenskapligt
excellenta som dominerade, åtminstone inledningsvis. Det taktiska, som det tillfälliga eller
kortsiktiga, var inte prioriterat.
En fråga som dyker upp i de olika fallen är därför om balanspunkten mellan ”blue skies”
och det problemorienterade och mellan det strategiska och taktiska förskjuts i någon
riktning. Vi menar att trenderna som beskrivs i kapitel två skulle möjligen kunna tolkas
som att aktörerna inte väljer en enskild punkt i skalan mellan det båda ytterligheterna ovan,
utan tvingas inse att excellent strategisk forskning och nyttiggörande måste gå ännu mer
hand i hand för att klara de samhällsutmaningar som politiken sätter högt på den
kommande dagordningen. Måhända kan även den ökade betoningen vi ser hos flera av
forskningsfinansiärerna på flexibilitet och avsaknad av långsiktiga strategiplaner tolkas
som att valet inte är mellan strategiska och taktiska synsätt – båda ser ut att behövas för att

115

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

verka strategiskt i den forskningspolitiska omvärld som de olika aktörerna ser framför sig.
Designutmaningen, eller designidealet, verkar således vara att i än högre grad kunna klara
av både excellent strategisk forskning och ta ett större steg närmare nyttiggörande (eller
relevans) samt att finna organisationsformer för att både hantera den långa sikten och den
korta sikten. Detta är det designideal som ses som ”the new normal” i de olika länderna.
Sannolikt kommer det att kräva nya program- och arbetsformer även om vi inte riktigt kan
se några tydliga trender på vilka som kan komma att dominera.

Organisationsmodeller
Ser man till SSF:s utveckling så har organisationsmodellerna varierat. Under de formativa
åren organiserades den strategiska forskningen i stora program, koncentrerade satsningar
gärna i form av centers of excellence i skärningspunkten mellan grundvetenskapliga
områden och tillämpningar. Sedan 2005 har SSF:s former för att dela ut stöden förändrats
och satsningar på stora strategiska centra skalats ned och ersatts med så kallade rambidrag
och individuella bidrag (SSF Verksamhetsberättelse 2014). Antalet bidragsformer har
även blivit något färre. Hur väl anpassade är dessa policymodeller, när designidealet är att
klara av både det strategiska och taktiska samt både forskning och ett nyttiggörande som är
närmare en konkret lösning? Strävan efter strategiska forskningsinitiativ som klarar av att
skapa bryggor mot konkreta lösningar ter sig som en avgörande organisatorisk utmaning.
Inte minst när utvärderingar av SSF pekar på att de projekt som fått medel inte i tillräcklig
utsträckning lyckats stärka banden mellan akademisk och industriell
forskningsverksamhet.
I den forskningspolitiska litteraturen och i organisationsforskning, när man jämfört hur
olika vetenskapsområden klarat av att både bedriva grundläggande forskning och
accelerera innovation, nämns smarta FoU-program som en viktig förutsättning (dock inte
en tillräcklig förutsättning). Inspirationerna kommer främst från stora amerikanska
forskningsprogram som exempelvis olika årgångar av Darpa och omfattar följande
policyingredienser: 1) viktigt att utveckla en stor stock av humankapital under en längre tid
inom området snarare än att accelerera flödet, 2) skapa tydliga nätverk till en mängd
aktörer, 3) låta en del av forskningsprogrammen omfattas av ”skunk works” eller ”wild
ducks”, 4) accelerera de mång- och tvärvetenskapliga inslagen samt 5) lägga betydande
resurser på att involvera olika aktörer i alla faser av forskningsprocessen. Fallet DARPA i
kapitel 2 är den finansiär som vi menar kanske ligger närmast dessa smarta arbets-och
organisationsmodeller. Framförallt lägger man stora resurser och ansträngningar på att
engagera aktörer i alla faser av forskningsprogrammet, inte minst med syftet att skapa en
hög framtida mottagningskapacitet och beredskap när väl forskningen kommit närmare
fram mot ett nyttiggörande i form av en produkt eller tjänst.
En annan trend som observerats är att accelerera forskningen mot användning genom att
skapa okonventionella forsknings- och innovationsmiljöer. En viss renässans för institutsformen kan skönjas, dock inom ramen eller i mycket nära samarbete med de etablerade
lärosätena, vilket är något som Tillväxtanalys uppmärksammat tidigare och där flera nya
brittiska initiativ etablerats framförallt inom livsvetenskaperna. Satsningarna har utvecklats
för att kunna hantera ett alltmer komplext vetenskapligt och industriellt landskap och
organisationsmodellerna syftar till att förbättra samverkan och integration över teknologiska, organisatoriska och geografiska gränser. Vi noterar i de olika fallen att flera av de
strategiska forskningsfinansiärerna upprättar stora konsortier för att klara av utmaningarna.
Men man bygger konsortierna kring de bästa forskarna internationellt och från olika

116

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

discipliner snarare än att sätta upp stora program och sedan rekrytera forskare. Man är
också snabba med att göra en exit om det skulle behövas.
Sammanfattningsvis ser det ut som att det övergripande designidealet favoriserar mer
komplexa organisationsformer ofta med en större internationell komponent än tidigare
samt att få olika externa aktörer som företag av olika storlek att snabbare ta vid när
forskningsprojekten slutar. Den fråga som avslutningsvis ställs är vad detta betyder för
strategiska forskningsfinansiärer vad gäller organisation och instrument.

Instrumenten
De mer komplexa strategiska designidealen och konsortiesatsningarna förväntade vi oss
skulle generera nya bidragsformer och stödinstrument, men här noterar vi att det snarare
pågår en livlig diskussion om vilka dessa är än en introduktion av nya innovativa
instrument – dock ser vi övergripande trend mot färre instrument. I litteraturen noteras
behovet av öppna och stora kollaborativa samverkansprogram (större än 10 millioner Euro
per år). Man kan i fallstudierna notera att de instrument som diskuteras i strategierna, men
som ännu inte implementeras i någon nämnvärd utsträckning, är en ökad andel PPPsamarbeten med såväl små som stora företag och där forskningsfrågorna definieras
tillsammans med medborgare, patienter, användare och företag. Intervjuerna i de olika
länderna antyder emellertid att det kan finnas en spänning mellan den existerande
organisationslogiken, att bedriva strategisk forskning och en logik där det strategiska
designidealet är att skapa strategiska forskningsinitiativ som klarar av att skapa bryggor
mot nyttiggörande i högre utsträckning än tidigare. En möjlig utveckling är därför att såväl
den internationella som den svenska spelplanen för strategisk forskning kommer att
befolkas av betydligt fler aktörer än tidigare vilket reser frågor kring rolltagningen i den
strategiska forskningens frontlinjer.
Om nu utvecklingen ovan innebär att de strategiska forskningsfinansiärerna eller
forskningsorganisationerna i företag inte kommer att kunna bedriva ”business as usual”
måste frågor kring nya instrument och bidragsformer komma upp i framtidssamtalen.
Några exempel som noteras i de olika fallbeskrivningarna och i litteraturen är: behovet av
att engagera olika aktörer i alla delsteg i forskningsprocesserna men också som i
Darpafallet rekrytera programledare med stor frihet att sätta sin prägel på det område och
program som de äger, att effektivisera forskningsansökningsprocessen genom dialoger och
förstudier för att snabba på ansökningsförfarande och fånga nya spännande projekt som
kommer upp, att aktivt skapa ”communities” och ett utåtriktat arbetssätt – allt i syfte att
kunna förnya den strategiska forskningens frontlinjer.
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Bilaga 1 Återkommande reformer lägger grunden för
strategisk forskning 2.0
Strategisk forskning har blivit ett allt viktigare område. Länder såsom Kina131 och
Sydkorea gör kraftiga satsningar på att bygga ut sina forskningssystem. Nationer i kris
använder också forskningspolitik som ett offensivt instrument. Till exempel har EU
kontinuerligt höjt sin forskningspolitiska profil. En ännu större förnyelse finns utanför det
rena forskningspolitiska området, i gränsytorna mot andra områden132. Forskningspolitiken
tvinnas samman med näringspolitik för att stimulera tillväxt och jobbskapande, med
miljöpolitik för att skapa grön tillväxt, och med utvecklingen av den offentliga sektorn för
att adressera samhällsutmaningar såsom skiftande demografi. Den strategiska forskningen
har därmed till viss del vuxit ur sina traditionella strategier, styrformer och stödinstrument.
Internationellt finns en tydlig inriktning mot att forskningen blir alltmer strategisk och
därmed också mot sökandet efter nya stödinstrument, det vill säga lämpliga sätt att designa
hur medel delas ut till stödmottagare. Förhoppningen är att är att koppla samman grundforskning och nyttiggörande och minska den tid det tar för, till exempel, en ny produkt att
nå marknaden. Det handlar om att balansera olika prioriteringar såsom politiska
forskningsprioriteringar i form av generella teman eller samhällsutmaningar, särskilt
sådana som spänner över flera politikområden. Det handlar också om att hitta områden där
finansiärerna har förutsättning att stödja nydanande och internationell konkurrenskraftig
strategisk forskning – en forskning som blir alltmer tvärdisciplinär. Samtidigt blir kraven
på att bidra till tillväxt och samhällsnytta allt tydligare.
Det handlar också om nya typer av stöd som för samman olika typer av aktörer. Det finns
olika modeller för hur strategisk forskning styrs och implementeras i framtiden. Idealt sett
handlar det om att balansera politiska prioriteringar med näringslivets och samhällets
behov samt att hitta former för behovsidentifiering inom olika former av rådgivande organ.
Det handlar om att finansiärer kopplar upp sig till nätverk som omfattar såväl stora som
små företag samt myndigheter, universitet och institut. Behoven hos företag, medborgare,
patienter och användare vävs i högre grad in i designen av stödinstrumenten. Ansökningarna öppnas också upp och ger i högre grad utrymme för företag, medborgare, patienter och
användare att delta i själva forskning- och utvecklingsprocessen.
Under åren lopp har forskningen blivit alltmer strategisk. Figur 10 illustrerar att tonvikten
från början låg mer på grundforskning. Därefter kan en viktig del av den internationella
utvecklingen beskrivas som ett närmande mellan grundforskning och behovsmotiverad mer
tillämpad forskning. Sedan blir uppgiften att utveckla samhällets och näringslivets
konkurrenskraft mer framträdande i forskningspolitiken. En bred kunskapsuppbyggnad
kombineras med insatser inom områden där forskningen, samhället och näringslivet har
förutsättningar att nå framgångar. Det sker kraftsamlingar inom strategiskt viktiga
områden. I den strategiska forskningen 2.0 belyser vi var och hur aktörer i vår omvärld
kommer att göra dessa kraftsamlingar i framtiden. Slutligen visar samhällsutmaningar
vilka nya krav som finns på forskningen för att möta stora utmaningar. Forskningssystemet
förväntas i framtiden leverera lösningar på många av de samhällsutmaningar vi står inför.

131
132

(Benner, Liu, & Serger, 2015; Serger, Benner, & Liu, 2015)
(Benner, 2005)
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Sammanfattningsvis behöver framtidens högkvalitativa forskningssystem riktade
satsningar. Sådana satsningar föregås av avvägningar där strategisk betydelse väger tungt.
Det kan till exempel handla om ett tydligt behov av ny kunskap för att komma till rätta
med viktiga samhällsutmaningar eller om kunskap som skapar förutsättningar för
jobbskapande och näringslivets utveckling.

Figur 10 Sediment som formar den strategiska forskningen 2.0

Forskningspolitiken präglas av återkommande och omfattande reformer: utbyggnad av
forskningsresurserna, ökad koppling mellan grundforskning och nyttiggörande samt en
breddning av uppdraget så att det även omfattar jobbskapande, tillväxt och förmåga att
adressera samhällsutmaningar. Forskning- och innovationssystem förnyas och blir alltmer
transparanta, vilket innebär färre aktörer som i högre grad har kompletterande roller, för att
bara nämna några.
Mot bakgrund av att den statliga forskningen blir alltmer strategisk samtidigt som stora
förändringar i vår omvärld gjort att traditionella strategier och stödinstrument förlorar i
bärkraft uppmärksammar denna rapport hur finansiärer i vår omvärld planerar att styra och
implementera framtidens strategiska forskning.
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Bilaga 2 Trender i framsynslitteraturen
Europeisk forskning 2030
Sverige är medlem i Europeiska Unionen och ingår i EU:s nya ramprogram Horisont 2020,
världens största forsknings- och innovationsprogram med knappa 80 miljarder euro i
budget. För att diskutera vilken inriktning den strategiska forskningen i Sverige bör ha i
framtiden är det intressant att beskriva vilken roll den europeiska forskningen kommer att
ha. Tillväxtanalys har tidigare visat att andra europeiska länder såsom Nederländerna har
tagit ett strategiskt beslut där den riktigt banbrytande forskningen förväntas ske på
europeisk nivå eftersom den kräver en kritisk massa som inte forskningssystemet i ett
enskilt land kan leverera. Detta ställer frågor såsom dessa: Hur kan Sverige på bästa sätt
använda de europeiska forskningssatsningarna som en hävstång? Ska den strategiska
forskningen i Sverige komplettera den europeiska?
Ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft är och förblir viktiga drivkrafter för att investera i
strategisk forskning. Framsynslitteraturen visar att det finns en samstämmighet i vilka
vägval som kommer att bli viktig för den europeiska forskningen år 2030.133
Några av vägvalen som är viktiga för EU fram till år 2030 är:

•

förväntningar på att spetsforskning ska adressera samhällsutmaningar

•

ökade förväntningar på att forskningen ska möta behov i till exempel näringslivet

•

huvudsyftet med statliga satsningar på forskning och innovation är att skapa jobb och
tillväxt.

För att stärka det strategiska arbetet med det europeiska forsknings- och innovationssystemet används fyra framtidsscenarier som på olika sätt beskriver utvecklingen fram till
2030.134 De scenarier som beskrivs i faktarutan nedan ger fyra möjliga bilder av framtiden.

133
134

(Capello, Caragliu, & Fratesi, 2015; Martin, 2013; Robinson et al., 2014; Weber & Stephanie, 2014)
(Robinson et al., 2014)
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Forskningen i Europa 2030
Scenario 1: Privat kunskap – globala marknader
Det europeiska forskningsområdet (ERA) utvecklas gradvis mot ett globalt innovationsområde där
motiven till forskningssatsningar kommer från bidraget till innovation, konkurrenskraft och tillväxt.
Begränsade offentliga medel, ökade klyftor mellan olika länder och kamp för politiskt inflytande har
medfört att privata aktörer, huvudsakligen företag, dominerar forskningsfinansieringen och sätter
prioriteringarna. Koordinering och integration av internationell forskning, innovation och teknisk
utveckling styrs av globala nätverk och globala värdekedjor.
Scenario 2: Sociala utmaningar – gemensamt agerande
ERA har utvecklat sin forsknings- och innovationskapacitet för att möta samhällsutmaningar. Det
betyder att ekonomisk tillväxt och jobbskapande har fått ännu större genomslag och frågor såsom
klimatomställning och hälsa är centrala. För styrning av forskning och innovation betyder det att
nationella regeringar spelar en stor roll och att även regioner utvecklats till kraftfulla politiska aktörer.
Forsknings- och innovationssystemet omformas så att det gemensamma agerandet följer teman som
ser olika ut för olika delar av Europa. Detta leder till minskad europeisk integration och ökad
heterogenitet mellan olika regioner i Europa vad det gäller ekonomisk utveckling och
innovationskapacitet.
Scenario 3: Skilda lösningar – det lokala i fokus
Detta scenario fångar en vision som är mer individcentrerad och där lycka och livskvalitet är i fokus,
vilket för med sig att forskningen och blir mer transparent och öppnar upp för medborgarnas behov
inom områden såsom hälsa, gemensamt boende och datasäkerhet. I styrningen av forskningen
medför detta ett ökat fokus på samskapande där forskare och medborgare jobbar tillsammans. I den
öppna forskningen knyts nära band mellan forskare, det omgivande samhället och regionala
aktiviteter.
Scenario 4: Tider av kris – experter i förarsätet
Scenariot fångar en vision där ekonomiska drivkrafter förvandlats till ett tillvägagångssätt där hållbar
utveckling utgör grunden för de europeiska forskningssatsningarna. Europeisk koordinering har en
stark roll och leder forskningen mot det övergripande hållbarhetsmålet samt styr internationella
samarbeten. Forskningen finansieras av en rad olika aktörer som designar program för att de ska
leverera hållbar tillväxt. Ut ett globalt perspektiv kompletteras både privat och offentligt finansierad
forskning av ”Citizens science”, vilket medför att expertrollen breder ut sig.

Källa: (Robinson et al., 2014)(Robinson et al., 2014)

Ökat fokus på två samhällsutmaningar
Förväntningarna ökar på att den europeiska forskningen ska finansiera olika slags aktörer
som kan bidra med lösningar på de samhällsutmaningar som EU och resten av världen står
inför. I dag täcker de samhällsutmaningar som EU identifierat sju stora områden:
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•

hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

•

livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning
samt bioekonomi

•

säker, ren och effektiv energi

•

smarta, gröna och integrerade transporter

•

klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

•

Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

•

säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Nya studier visar att en period med global ekonomisk instabilitet för med sig att medlemsländernas och EU:s uthålliga forskningsengagemang avtar. Minskad budget tvingar
regeringar och EU att spela en allt mindre roll när det gäller att välja forskningsområden
och sätta prioriteringar. Minskad budget betyder också färre prioriterade områden. De
samhällsutmaningar som prioriteras i EU:s forskningsagenda år 2030 är hälsa och energikonsumtion. När det bara blir två områden som definieras som samhällsutmaningar finns
det en förväntan på att dessa områden kan förändras över tid.

Framväxande forskningsområden
I den internationella litteraturen diskuteras inte bara vilken inriktning forskningen kommer
att ha i framtiden utan också hur möjliga framtidsinriktningarna implementeras, och då blir
framtidens forskningsområden intressanta.
Vad utmärker framväxande forskningsområden?
I litteraturen finns en samsyn kring två egenskaper som utmärker framväxande forskningsområden:
1.

Området ska vara nytt.

2.

Området ska växa.

Källa: (Small, Boyack, & Klavans, 2014)(Small, Boyack, & Klavans, 2014)

En ny citeringsanalys135 identifierar 71 framväxande forskningsområden som delas upp i
tre discipliner. Den största disciplinen är medicin och livsvetenskap med 29 framväxande
områden. Den näst största är data- och ingenjörsvetenskap med 24 områden. Slutligen har
fysik och kemi 18 framväxande områden. Tabell 6 beskriver de områden som växer fram
inom respektive disciplin.

135

(Small et al., 2014)

122

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

Tabell 6 Framväxande forskningsområden
Medicin och livsvetenskap
–
–
–
–
–

Genetik kopplat till sjukdomar såsom
diabetes, övervikt och cancer
Infektionssjukdomar såsom influensa
Negativa effekter av läkemedel
Medicinsk utrusning
Stamceller

Data- och ingenjörsvetenskap
–
–
–
–
–
–

Nätverkskommunikation
Kognitiv radio
Sensornätverk
Fordonsnätverk
Informationsflöden
Videostreaming och RDID

Fysik och kemi
–
–
–
–

Graphene
Nanoblad och
komposit
Nanoelektronik
Kvantumtransport

Källa: (Small et al., 2014) (Small et al., 2014)

Även om citeringsanalysen ger en bild av vilka områden som växter fram inom naturvetenskap är det intressant att notera att områden inom samhällsvetenskap inte omfattas.
Thomson Reuters beskriver däremot heta forskningsområden inom samhällsvetenskap, och
bland de 10 hetaste finns till exempel mobil hälsoteknik, entreprenörskap och innovation i
små och medelstora företag.136

Framtidens produktion enligt OECD
Industrier, företag och institutioner utmanas av en intensiv teknikutveckling där digitalisering har en huvudroll. Digitaliseringen påverkar processer och värdeskapande, och
omsätter andra tekniska framsteg till ekonomisk nytta.
OECD har uppmärksammat vad som utmärker framtidens produktion.137 Nedan översikt
beskriver de potentiellt deskriptiva produktionsteknologier som tornar upp sig i horisonten
eller redan har börjat påverka produktionen:

•

Analyser av stora data gör att datorkraften utmanar de arbetsuppgifter som tidigare
bara kunnat utföras av människor.

•

Robotar används i ökande grad i både tillverkning och tjänsteleveranser och har blivit
allt intelligentare och autonoma. Mänsklig interaktion med automatiserade system
förväntas öka när sensorer och intuitiva gränssnitt utvecklas och datorer svarar på
dagligt tal.

•

Allt fler saker blir uppkopplade mot nätet och ny teknik kan användas för att öka
produktiviteten.

•

3D-skrivare bli billigare och alltmer sofistikerade. I en möjlig framtid kan 3Dutskrifter utföras med programmerbar materia, vilket kan göra tillverkning i små
kvantiteter lönsam och även mer hållbar.

•

Nanoteknologi handlar om att utforska och använda saker på atomstorlek för att
designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya
egenskaper. Till exempel kan material på detta sätt elektrifieras, göras starkare och
lättare.

•

”Bottom-up”-intelligent systemkonstruktion och självmontering av enheter, som
bygger på samma principer som biologisk självmontering, kan i framtiden bli rutin.

136
137

(Thomson, 2014)
(OECD, 2015a)

123

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

•

Molnet genererar redan i dag nya affärsmodeller och möjliggör en snabb ökning av
internetbaserade tjänster.

Uppdraget för statligt stöd breddas
Statligt finansierad forskning utförs till stor del av forskningsuniversitet som finansieras av
offentliga medel. Lite förenklat har den forskning som bedrivs på universiteten längre
tidshorisont och högre risk, och den kompletterar den företagsfinansierade forskningen
som har lägre risk och kortare tid till marknaden. Staten är den största finansiären av
forskning vid universitet och högskolor. I Sverige står till exempel de offentliga
finansieringskällorna för 79 procent av forskningsintäkterna,138 där ramanslagen utgör en
stor andel.
Av Figur 11 framgår att de statliga anslagen till forskning och innovation ökade i Sverige
mellan åren 2011 och 2013. Under denna tid låg andelen konkurrensutsatta medel relativt
konstant på cirka 50 procent.139 Det finns exempel där andra europeiska länder skiftar från
direkta statsanslag till konkurrensutsatta medel som fördelas baserat på kvalitet och
effekt140.
I detta sammanhang är det intressant att notera att preliminära resultat från OECD:s nya
genomlysning av det svenska forskning- och innovationssystemet framhåller att Sverige
sedan forskningspropositionen 2008 ökat anslagen till forskning men att resultaten hittills
inte gått att spåra141. En möjlig förklaring till detta anses vara en lös koppling mellan de
politiska målen och de stödinstrument som används i implementationen.

FoU efter finansieringskälla i mnkr
Direkta statsanslag

Statliga konkurrensutsatta medel
14 409

13 928

8 059

7 272

2011

2013

Figur 11 Svensk FoU 2011 och 2013 efter finansieringskälla i mnkr

Källa: SCB, Bearbetning av statistiskt meddelande UF13SM1401.

138

(FoI-prop, 2012/13)
Aktörer som delar ut konkurrensutsatta medel omfattar Vetenskapsrådet, Forte, Formas, universitet och
högskolor, Vinnova, offentliga forskningsstiftelser och EU.
140
(OECD, 2014)
141
(OECD, 2015g)
139

124

DEN STRATEGISKA FORSKNINGENS FRONTLINJER

Den statliga finansieringen av universitet och högskolor är en viktig kanal för att
implementera och förnya forskningspolitiken. OECD:s nya framsynsprojekt framhåller att
de flesta OECD-länder kombinerar olika typer av anslag såsom basanslag och
konkurrensutsatta medel. Att hitta rätt balans mellan basanslag och konkurrensutsatta
medel är ett tema som återkommer i den internationella forskningspolitiken. Detta är de
trender som OECD ser i framtiden:142

•

Utvecklingen av de offentliga forskningsanslagen har stagnerat och har till och med
börjat minska i vissa länder.

•

Nya sätt att leda universiteten framträder, med exempelvis ökad autonomi,
ansvarsskyldighet och verksamhetsmodeller som likar företagsstyrning.

•

Den statliga forskningens uppdrag har breddats och omfattar i högre grad områden
såsom grön tillväxt och samhällsutmaningar.

•

Den nyfikenhetsbaserade grundforskningen ses inte längre som avskärmad från
kommersialisering och nyttiggörande.

•

Universitet och forskningsinstitut förväntas bidra till den så kallade tredje uppgiften
och sprida kunskap till näringsliv och samhälle, vilket också skapar behov av nya
incitamentsstrukturer och ett nytt sätt att leda den statliga forskningen.

•

Indikatorer på kommersialisering såsom patentering visar en nedgång, vilket medför
att politiker och praktiker börjar ifrågasätta hur effektiva existerande sätt att sprida
kunskap och kommersialisera egentligen är.

•

I likhet med den ekonomiska globaliseringen har även forskningen globaliserats med
flera internationella samarbeten och akademisk mobilitet för såväl forskare som
studenter.

•

Slutligen har forskningen blivit öppnare och mer datadriven, vilket benämns ”open
science”.

142

(OECD, 2015c)
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Bilaga 3 Metod
Figur 12 illustrerar att Tillväxtanalys rapport i enlighet med rådande praxis,143 omfattar tre
delar. Den första delen, diagnostik, beskriver internationella trender i framsynslitteraturen.
Det inledande kapitlet beskriver kort var SSF befinner sig i dag i det svenska forskningsoch innovationssystemet. Tidigare forskning visar att det blir lättare att använda en
framsyn om det finns en del som beskriver den kontext där resultaten ska användas.144 Den
andra delen, omvärldsanalysen, beskriver vilka forskningsområden och stödinstrument
som finansiärer i omvärlden kommer att prioritera i framtiden. Baserat på en samlad
bedömning av den evidens som framkommit i omvärldsspaningen presenteras i kapitel 2
en syntes av resultaten kring framtida forskningsområden och stödinstrument.

Figur 12 Framsynens tre delar

Val av land och finansiär
Tyngdpunkten har lagts på europeiska länder eftersom litteraturen145 visar att geografisk
närheten gör det enklare att använda internationella erfarenheter. Den senaste statistiken
visar att de relevanta europeiska jämförelseländerna är Nederländerna, Danmark, Tyskland
och Storbritannien146 (Tillväxtanalys, 2014c)(Tillväxtanalys, 2014c). Då forskningen i
grunden är global omfattas även Tillväxtanalys bevakningsländer utanför Europa med
USA, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. I respektive land har Tillväxtanalys valt
finansiärer som har en liknande roll som SSF. Återigen är tanken att SSF har enklare att
lära av internationella finansiärer som har en likande position i forsknings- och innovationssystemet.

Intervjumall
Datainsamlingen var kvalitativ och skedde via semistrukturerade intervjuer med
informanter hos valda finansiärer. För att underlätta jämförelser mellan länderna ställdes
färre och bredare frågor. Intervjuerna utgick från nedan nedanstående frågeställningar.

143

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/0_home/index.htm
(Andersen & Borup, 2009)
145
(Jandhyala & Phene, 2015; Keller, 2012)
146
(Tillväxtanalys, 2014a, 2015)
144
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Tabell 7 Förslag på frågor – semistrukturerad intervjumall

Område

Fråga

Policy

På vilket sätt kopplar de forskningsområden som
aktören pekat ut som strategiska till de områden
som är strategiska för nationen?

Strategi

Vad är strategiskt för aktören att satsa på i
framtiden?
Be aktören motivera den framtida inriktningen?

Taktik

Vilka ämnesområden vill aktören prioritera under
de kommande 5–10 åren?
Varför har aktören valt just dessa ämnesområden?
Be aktören motivera valen?
Har aktören tagit nyttiggörande i beaktande?

Operationell

Vilka stödinstrument kommer aktören att använda
under de kommande 5–10 åren?
Varför har aktören valt just dessa stödinstrument?
Har de tagit nyttiggörande i beaktande?
Be aktören ge exempel på hur
aktörskonstellationer, urvalsprocesser och
stödinstrumentdesign kommer att se ut i
framtiden?
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Bilaga 4 Motivering till val av finansiär
Tabell 8 Motivering till val av aktör i utomeuropeiska länder

Land

Val av aktör

Motivering

USA

DARPA

DARPA har ett intressant strategiarbete och är en aktör som tänkt utanför
”boxen” många gånger och fått fram enastående strategiska resultat
samtidigt som det är ett svårt studieobjekt efter DARPA har en
astronomisk budget (cirka 25 miljarder SEK) och dessutom har möjlighet
att mörka allt ”o-strategiskt” eftersom de sorteras under amerikanska
försvarsdepartementet.

USA

National
Institutes of
Health (NIH)

NIH har en årsbudget på drygt 30 miljarder USD, och majoriteten (cirka
85 %) delas ut i personliga forskningsbidrag till forskare. NIH har även en
”NIH Common Fund” som har möjlighet att vara strategisk. Syftet med
NIH Common Fund är just att vara strategisk och röja hinder inom
biomedicinsk forskning — samt att katalysera strategiska områden. Vi
ämnar utforska hur NIH väljer strategiska områden, och intervjua
personer på NIH om just det. Med tanke på NIHs enorma biomedicinska
makt de har i världen så kan det vara klokt att lyssna till hur de gör sin
framsyn och hur de identifierar områden som de anser vara strategiska.

Japan

Japan Science
and Technology
Agency (JST)

This is one of the key funding agencies with the purpose to implement the
Japanese STI strategy, and thus in a proactive fashion has to develop
methods and tools for strategic research planning and policy. In
particular, the Centre for Research and Development Strategy (CRDS) ,
which can be described as a think tank within the JST, overviews and
analyzes the S&T landscape around the world, e.g. based on
scientometrics, and makes proposals to MEXT on research areas and
subjects that should be addressed as input for the research funding
strategy and programs. JST is also active in promoting
utilization/commercialization of research fruits from university-oriented
projects (described in Japan’s governmental intermediary patent platforms
for open innovation, Tillväxtanalys short report, published 2015-06-23)

Japan

National Institute
for Science and
Technology
Policy (NISTEP)

NISTEP is a national research organization under the MEXT, and carries
out research both in the area of scientometrics (to map trends and
current states) and scenario planning (using backcasting) as input for
science forsights. The former is so called "evidence-based" quantitative
data, while the latter is based on the Delphi-method, utilised in Japan
since 1971. Although NISTEP is not a funding organization, we
recommend a study of their methodology from both quantitative
(objective) and qualitative (subjective) aspects, involving an extensive
external network from academia, society and industry.

Kina

National Natural
Science
Foundation of
China (NSFC)

Kina

Chinese academy
of sciences (CAS)

Forskningssystemet i Kina står inför stora förändringar. Genomgripande
reformer initierats som förväntas leda till effektivare styrning och
uppföljning av de aktörer som ansvarar för forskningsfinansiering. Arbetet
har påbörjats i full skala men riktlinjerna för dess genomförande är få och
svårtolkade. Enligt ansvariga tjänstemän och forskare är det oklart vad
reformerna egentligen innebär och komplexiteten ökar då varje provins
bär ett stort ansvar för att genomföra de centrala myndigheternas beslut.
Tillväxtanalys har valt att fokusera på NSFC och CAS eftersom dessa två
aktörer förväntas bli viktiga aktörer i Kinas framtida forskningssystem.

Indien

Technology
Information
Forecasting and
Assessment
(TIFAC)

Tillväxtanalys har valt TIFAC eftersom organisationen sorterar under
Ministeriet för Vetenskap och Teknik och gör teknologiska framsyner.
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Land

Val av aktör

Motivering

Indien

Indian council of
medical research
(ICMR)

Tillväxtanalys har valt ICMR eftersom det är en av de viktiga finansiärerna
i Indien.

Sydkorea

National
Research
Foundation of
Korea (NRF)

NRF blev genom en sammanslagning år 2009 Sydkoreas största
forskningsfinansiär. Fokus ligger på strategisk grundforskning inom
naturvetenskap, teknik och livsvetenskaper. Budgeten 2015 är ca 31
miljarder kronor, med livsvetenskaper som det enskilt största
forskningsområdet. NRF har, förutom rollen som forskningsfinansiär, även
en central roll i framtagandet av regeringens nationella
forskningsstrategier. Dessutom ingår i NRFs ansvar bland annat att främja
intresset för naturvetenskap och teknik i det sydkoreanska samhället och
verka för att säkra kompetensförsörjningen inom dessa områden är
fortsatt god.

Sydkorea

Korea Evaluation
Institute of
Industrial
Technology
(KEIT)

KEIT bildades 2009 genom en sammanslagning av sex myndigheter och
statliga institut. Fokus ligger på industriteknik och materialteknik, där KEIT
har blivit en huvudaktör vad gäller finansiering av strategisk
forskningsfinansiering av universitet, forskningsinstitut och (mindre)
företag. Idag representerar KEIT drygt 10 procent av Sydkoreas totala
offentliga investeringar inom FoU med en total budget (år 2014) på drygt
13 miljarder SEK. KEITs roll i det sydkoreanska innovationssystemet går
utanför den traditionella forskningsfinansiären, i det att KEIT bidrar med
kunskap och processer inom framsyn vad gäller nya tekniska trender med
strategisk betydelse för Sydkorea.

Tabell 9 Motivering till val av aktör i europeiska länder

Land

Val av aktör

Motivering

Nederländerna

Nederländernas
organisation
för vetenskaplig forskning
(NWO)

NWO är Nederländernas nationella forskningsråd och
landets i princip enda offentliga finansiär av strategisk
forskning. NWOs verksamhet är bred och täcker samtliga
SSFs områden. Ett flertal progressiva satsningar har gjorts
under senare år

Nederländerna

Nederländska
cancerstiftelsen (KWF)

KWF syftar till att bekämpa cancer och donerar varje år
stora belopp till forskning. Man anses progressiva i sin
finansiering och genomför bl.a. ett gemensamt
forskningsprogram med American Association for Cancer
Research.

Danmark

Innovationsfonden

Innovationsfonden är Danmarks i princip enda offentliga
finansiär av strategisk forskning. Fonden inrättades 2014
genom sammanslagning av tre tidigare finansiärer.
Verksamheten kännetecknas av flera nyskapande grepp och
stora ambitioner.

Danmark

Danmarks
grundforskningsfond

Grundforskningsfonden är en politiskt inrättad fristående
fond som främst finansierar Centres of Excellences och
internationalisering av dansk forskning.

Tyskland

DLR

DLR är en forskningsfinansiär som verkställer
programrelaterad forskning på uppdrag av flera federala
ministerier, däribland Ministeriet för forskning och utbildning
(BMBF). Strategiskt arbete är en viktig del i DLRs
verksamhet. Man finansierar bl.a. IT-forskning.

Tyskland

Delstatsprogrammet
LOEWE

LOEWE är delstaten Hessens program för att främja
vetenskaplig och ekonomisk excellens. Programmet inriktas
mot samarbeten mellan universitet, forskningsinstitut och
företag. LOEWE anses progressivt och ambitiöst.
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Land

Val av aktör

Motivering

Storbritannien

Forskningsrådet för
teknikvetenskaper och
fysik (EPSRC)

EPSRC är landets viktigaste finansiär av strategisk forskning
inom sitt område. Även om EPSRC är ett forskningsråd är
man relativt lyhörda för politiska önskemål om strategiska
inriktningar.

Storbritannien

Wellcome trust

Wellcome Trust är en stiftelse som utdelar mycket stora
belopp till strategisk forskning inom det medicinska
området. Stiftelsen arbetar med en tydlig strategi.

Storbritannien

The Medical Research
Council (MRC)

MRC är landets viktigaste finansiär av strategisk forskning
inom sitt område.
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