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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) fick under 

våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva 

den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder (USA, Kanada, Brasilien, 

Ryssland, Indien, Kina, Japan och Sydkorea). Förutom den allmänna beskrivningen har 

ländernas arbete runt internationellt forsknings- och innovationssamarbete samt vilka 

implikationer detta har för Sverige varit i fokus. Av intresse har också varit hur några 

andra europeiska länder (Nederländerna och Storbritannien) policymässigt möter den 

ökande globaliseringen inom forskning och innovation. Uppdraget rapporterade till stor del 

genom ett seminarium under maj 2011. 

Tillväxtanalys har med utgångspunkt i det material som inhämtats författat rapporten 

Forskningspolitik och internationalisering i vilken denna landrapport över USA ingår som 

en del. Landrapporten beskriver landets forsknings- och innovationspolitiska situation, 

synen på internationellt samarbete, samt på Sverige. 

Landrapporten har författats av Sofie Björling, Lars Friberg och Carl-Arvid Dahlöf vid 

Tillväxtanalys kontor i Washington D.C.. Projektledare för det övergripande projektet har 

varit Martin Wikström vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm. 

Stockholm, november, 2011 

 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

USA går igenom en svår tid för närvarande, med stora politiska motsättningar och 

positionen som världens innovationsledare ifrågasatt. Landet står för ca en tredjedel av 

forskningssatsningarna i världen, men saknar både nationella och internationella 

forskningsstrategier. De områden som beforskas är i vissa fall politiskt initierade och 

detaljstyrning från politiker är inte ovanligt. Forskningen, och framförallt 

grundforskningen, har hittills varit relativt förskonad från budgetnedskärningar då båda 

partierna är överens om att forskning är basen till innovation och därmed arbetstillfällen. 

Det är dock inte troligt att presidentens ambitiösa forskningsäskanden kommer att 

realiseras till fullo när nu landet fokuserar på nedskärningar. En mängd olika initiativ för 

att öka innovationen sätts ändå igång genom satsningar på grund- och tillämpad forskning 

samt utbildning, vilka alla anses föda in i och relatera till varandra. Till skillnad från 

svenska forskningsfinansiärer arbetar de flesta amerikanska med hela kunskapstriangeln 

och ofta med nya angreppssätt såsom translationell forskning (hela kedjan från upptäckt till 

produkt), ‖disruptive‖ innovation (anammandet av helt nya tillvägagångssätt och 

samarbeten för att initiera nya idéer), public-private partnerships och STEM-utbildning 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Förutom federala myndigheter och 

departement finansierar delstater och en mängd privata organisationer forskning vid bland 

annat universiteten. Amerikanska universitet anses, i många fall, som i särklass bäst i 

världen och har höga förväntningar ställda på sig att skapa innovation, trots att de nu 

drabbas av stora budgetnedskärningar. Många universitet satsar internationellt med 

etablerandet av campus utomlands och internationella samarbeten. Universiteten har också 

mer aktivt börjat rekrytera utländska studenter, vilka bidrar mycket till den amerikanska 

ekonomin. På senare år har utländska studenter återvänt till sina hemländer efter examen i 

större utsträckning än tidigare. För att USA skall kunna behålla deras kompetens har 

regeringen gjort det lättare för dessa att stanna i landet. Regeringen använder ‖science 

diplomacy‖ som ett verktyg för att förbättra relationer till omvärlden och därmed minska 

terrorism. Den nya kongressen ser dock inte värdet av internationella 

forskningssamarbeten på samma sätt som tidigare, vilket kan komma att leda till minskad 

internationell aktivitet på forskningsfronten framöver. En stor mängd internationella 

samarbeten förekommer dock redan, vilket inkluderar ca 50 forskningsavtal med olika 

länder. Dessa har ingåtts främst av politiska skäl. Sveriges forskningsavtal med USA 

inkluderar ett antal specifika satsningar och svenska samarbetspartners är mycket 

uppskattade.  

 



FORSKNINGSPOLITIK OCH INTERNATIONALISERING - USA 

8 

1 Introduktion 

Ungefär en tredjedel av världens forskningssatsningar görs av USA, vilket gör det till det 

land som enskilt satsar mest på forskning. Federala medel finansierade ca 26 procent av 

detta under budgetåret 2008 (FY 2008), vilket främst gick till forskningsinstitut och 

laboratorier samt till universitet och högskolor. Företag stod för 67 procent av medlen och 

resten finansierades av olika forskningsfinansierande organisationer. Icke förvånande stod 

universiteten för största delen av grundforskningen, som uppgick till 17,4 procent av den 

totala forskningen. Drygt 60 procent av de federala medlen gick till utveckling, främst 

försvarsforskning (Bilaga 1). Investeringarna i forskning har dock ökat mindre under de 

senaste decennierna och periodvis till och med varit negativ. De federala satsningarna på 

forskning ökade med 4,9 procent per år under 1953-1987, om man justerar för inflation. 

Åren 1987-2008 var den siffran endast 0,3 procent. Denna trend skiljer sig markant från 

andra länder, där Sverige kan tas som exempel med 34 procent ökning under åren 1987-

2008. För Korea, Israel och Kina var siffrorna 91 procent, 110 procent och 110 procent för 

samma period1. President Obama har flera gånger åberopat den stora ökningen under kalla 

kriget, något han kallar USAs ‖Sputnik-moment‖. Presidenten vill att hela landet 

kraftsamlar inför de utmaningar som hotar landet; klimatförändringar, höga energipriser, 

hälsa och sjukvård och inte minst det faktum att USA halkat efter på många områden. USA 

är inte längre den självklara nr 1 och ett ‖Sputnik-moment‖ behövs för att återta 

ledarskapet. 

 

                                                 
1 Information Technology and Innovation Foundation, 110421 
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2 Övergripande och politisk nivå 

De federala forskningssatsningarna är utspridda över två dussin myndigheter och 

departement. Budgeten till de olika aktörerna allokeras av 11 av kongressens 12 

budgetutskott, vilket innebär att de olika myndigheternas forskningsbudgetar inte sätts i 

relation till varandra utan ‖tävlar‖ med helt andra budgetposter än forskning. Detta gör det 

svårt att få en enhetlig politik av satsningarna samt en överblick över dem. Individuella 

ledamöters intressen för specifika frågor kan vara avgörande för hur en allokering slutligen 

formuleras. Militärt relaterad forskning får störst andel av medlen samtidigt som den 

medicinska forskningen får den största andelen av den civila forskningsfinansieringen 

(Bilaga 1). 

I USA finns inte något som kan jämföras med en forskningsproposition. Olika presidenters 

forskningsrådgivare har hanterat bristen på policy på olika sätt2. Washington är full av 

tankesmedjor och andra organisationer som analyserar och ger råd till regering och 

kongress. Deras synpunkter tar politikerna ofta till sig. Både President Bush och Obama 

har satsat många miljarder dollar på forskning och utveckling, genom ‖the Competes Act 

2007‖ och the ‖American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009)‖ (Bilaga 2). 

President Obama presenterade sin innovationsstrategi3 hösten 2009 som uppdaterades 

20114. Det är en ambitiös strategi som med $100 miljarder av ARRA-medel skall stödja 

innovation, utbildning, infrastruktur m m. Enligt många är detta det närmaste man kan 

komma en nationell forskningspolicy (Bilaga 2). 

I sitt tal till nationen i januari 2011
5
 nämnde president Obama forskning eller innovation 12 

gånger, vilket är fler gånger än någon annan president tidigare gjort. I detta sammanhang 

sa han även att USA skall ‖out-educate, out-innovate and out-build‖ resten av världen för 

att skapa jobb. I en rapport där 16 olika parametrar mättes och som publicerades i juli 2011 

rankas USA fyra av 44 länder i innovation. Sverige återfinns på tredje plats efter Singapore 

och Finland6. Den starkaste politiska drivkraften för att satsa på utbildning, forskning och 

innovation är otvetydigt att skapa arbetstillfällen. Presidentens framtida mål är att 3 

procent av BNP skall gå till forskning och utveckling (denna siffra var 2,7 procent 20087) 

vilket han planerar att nå genom att bland annat dubblera budgeten för vissa 

forskningsfinansierande myndigheter (se nedan) över tio år. Det är relativt ovanligt i 

amerikansk forskningspolitik med sådan framförhållning. 

Inför FY 2012 uppmanades berörda myndigheter och departement att i sina kommande 

budgetäskanden omprioritera så att sex ‖challenges‖ kan beforskas och stärkas: 

Jobbskapande; Sjukdomsbekämpning; Miljövänlig energi; Klimatförändringar; Hållbar 

utveckling och Säkerhet. I början av varje år lanserar regeringen, myndigheterna och 

departementen sina förslag på budgetar inför kommande budgetår. Många diskussioner och 

förhör mellan kongressen och OSTP, OMB, och de olika myndigheterna och 

                                                 
2 A History of Federal Science Policy from the New Deal to the Present William Blanpied and Neal 

Lane http://cnx.org/contect/col11210/1.2/ 
3 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation/ 
4 http://www.whitehouse.gov/innovation/strategy 
5 http://www.whitehouse.gov/blog/2011/01/26/state-union-address-winning-future 
6 The 2011 Atlantic Century, ITIF, July 2011. http://itif.org/publications/atlantic-century-ii-

benchmarking-eu-us-innovation-and-competitiveness 
7 Tal 101208 av John Holdren, President Obamas vetenskapliga rådgivare och chef för OSTP. 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation/
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departementen följer. Kongressledamöterna i representanthuset blir omvalda vartannat år 

och är därför måna om att tillfredsställa sin valkrets, ibland genom öronmärkning och 

ifrågasättande av enskilda forskningsprojekt8. Medicinsk forskning är ofta av speciellt 

intresse för politikerna. Ett exempel är anslaget ‖Congressionally Directed Medical 

Research Programs (CDMRP)‖, som årligen läggs till budgeten i och med att medlemmar i 

senaten eller representanthuset driver på efter påtryckningar från lobbygrupper. Även 

forskningsbudgeten för de 27 olika instituten vid ‖National Institutes of Health (NIH)‖ 

beslutas var för sig av politikerna, vilket innebär att en viss typ av medicinsk forskning kan 

få kraftigt ökade eller sänkta anslag som följd av politisk kohandel. Eftersom många 

nyvalda republikaner i kongressen säger sig misstro att människan är orsaken till de 

pågående klimatförändringarna bantades forskning om alternativa energikällor rejält i 

senaste budgetöverenskommelsen. Även domstolar påverkar vilken typ av forskning som 

får medel. I augusti 2010 beslutade en domare att forskning på embryonala stamceller inte 

får finansieras med federala medel (från exempelvis NIH). Detta ledde till protester från 

forskare och ett överklagande till regeringen. I slutet av juli 2011 kom, till forskarnas 

lättnad, en ny dom som möjliggör för en viss typ av forskning på embryonala stamceller. 

Processen har lett till stor osäkerhet om framtiden för denna typ av forskning. 

Efter att budgeten slutligen fastställs betalas medel ut till berörda myndigheter och 

departement. De senaste åren, inte minst 2011, har dock inte kongressen kommit överens 

om myndigheternas budgetar förrän långt in i budgetåret. Detta har lett till stora problem 

för både myndigheter och forskare. OSTP följer upp vissa nya program, ibland på så pass 

detaljerad nivå som hur en utlysning struktureras eller formuleras. 

I och med att utbildning, forskning och innovation anses vara grundstenar till nya 

arbetstillfällen förekommer inte diskussionen om nyfikenhetsbaserad eller tillämpad 

forskning i särskilt stor utsträckning. Att satsningar på grundforskning skapar innovation 

och därmed arbetstillfällen är man överens om, däremot har man olika uppfattning om hur 

mycket regeringen skall finansiera tillämpad forskning, som av många anses vara 

företagens ansvar. De flesta forskningsfinansiärer säger sig främja translationell forskning, 

d.v.s. forskning som driver en idé från upptäckt till ‖proof-of-concept‖ och tillbaka till nya 

idéer. I kongressen, där man sedan valet hösten 2010 primärt diskuterat hur man skall dra 

ner på statens utgifter, kom man i mitten av april till slut överens om 2011 års budget som 

innebar de största nedskärningar som någonsin har gjorts. Inom denna budget skars även 

forskningsfinansieringen ner, i första hand tillämpad forskning och då inom 

energieffektivisering och förnybara energikällor (-18,4 procent) samt försvarsforskning. 

Argumenten var att det främst är industrins uppgift att stödja tillämpad forskning och 

utveckling. Grundforskning, såsom stora delar av anslagen till NIH och National Science 

Foundation (NSF), fick neddragningar motsvarande endast ca 1 procent. Det är dock troligt 

att presidentens framtida budgetäskanden för forskning kommer att bantas ytterligare. 

Kongressens nya superkommitté, som bildades i augusti 2011 med uppdraget att föreslå 

besparingar på ytterligare $1 500 miljarder de kommande 10 åren, lär ha svårt att undgå att 

skära ner forskningsfinansieringen.  Detta trots att satsningar på forskning betalar sig enligt 

olika rapporter. Ett exempel är USAs federala satsningar på Humane Genome Project, 

HUGO, som uppgick till $3,8 miljarder 1988-2003. Enligt en studie har denna satsning 

resulterat i ekonomiskt genomslag för $796 miljarder och personliga inkomster för $244 

miljarder. Dessutom skapades 310 000 arbetstillfällen9.  

                                                 
8 http://www.usatoday.com/tech/science/columnist/vergano/2010-12-05-politics-science_N.htm 
9 http://www.battelle.org/SPOTLIGHT/5-11-11_genome.aspx 
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För att bättre länka forskning och innovation kan det pekas på ett antal trender10 inom 

forskning som tros kunna få USA att återta ledningen som världens bästa innovationsland: 

Konvergens, d.v.s. integration av en mängd olika forskningsdiscipliner för att lösa 

specifika problem11; Stora utmaningar, d.v.s. lösa samhällsproblem genom forskning och 

‖disruptive‖ innovation, d.v.s anammandet av helt nya tillvägagångssätt och samarbeten 

för att initiera nya idéer; Stordata, d.v.s. cyberlösningar för att hantera de stora mängder 

data som insamlas12; Verktyg för att möjliggöra translationell natur- och 

teknikvetenskaplig forskning, inkl nya internationella samarbeten13; Nya samarbeten 

mellan universitet och industrin, inklusive utbildningssatsningar14. Med dessa olika 

ansatser försöker myndigheter, universitet och företag få ny glöd i amerikansk innovation. 

Svenska intressenter bör noga följa dessa nya angreppssätt, särskilt försöken till 

‖disruptive‖ innovationer och integration av utbildning ner till förskolenivå i 

innovationsekosystemet. 

1.1 Satsningar beslutade på hög nivå 

Presidenten och kongressen kan ge direktiv om nationella strategiska satsningar vilka 

exempelvis kan ske inom olika vetenskaps- eller teknikområden som nanoteknologi, 

robotik, nya energislag eller IKT, vara avsedda att adressera globala eller nationella 

utmaningar (klimatförändringar, Technology Innovation Program mm), eller bidra till att 

stimulera forskning och innovation i små och medelstora företag (Small Business 

Innovation Research program mm.) Flera av de strategiska satsningarna är kortfattat 

beskrivna i bilaga 3.  

1.2 Kompetensförsörjning 

Båda presidenterna Bush och Obama har gjort satsningar för att förbättra den amerikanska 

skolutbildningen. Genom Competes-lagen 2007, stimulanspaketet, och innovations-

strategin (publicerad 2009) satsades medel på utbildning inom framförallt STEM-ämnena, 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics)15 genom exempelvis kampanjen 

‖Educate to Innovate‖ (Bilaga 2). Detta ser också ut att behövas. USA rankas i en ny 

rapport som nummer 39 av 44 länder och regioner när det gäller ökningen av antalet 

vetenskapsmän och forskare sedan 1999.16 National Defense Education Program (NDEP)17 

syftar till att fostra en ny generation av naturvetare, matematiker och ingenjörer till att 

utgöra framtida arbetskraft vid Department of Defense (DOD).  

Antalet utländska studenter vid amerikanska universitet och högskolor ökade under läsåret 

2009/10. Närmare 128 000 studenter kom från Kina, vilket utgjorde 18 procent av landets 

                                                 
10 Tal 110621 av Richard Johnson, senior councel, MIT, NAS,  presentation Joint Committee-möte,  
11 T ex  MITs nya Koch Institute for Integrative Cancer Research at MIT http://ki.mit.edu/ 
12 T ex Brown/NSF Institute for Computational and Experimental Research in Mathematics 

http://icerm.brown.edu/ 
13 T ex BIOFAB: International Open Facility Advancing Biotechnology http://www.biofab.org/about 
14T ex Stanford/NSF Engineering Innovation Center 

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=121178&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=cli

ck 
15 http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate 
16 The 2011 Atlantic Century, ITIF, July 2011. http://itif.org/publications/atlantic-century-ii-

benchmarking-eu-us-innovation-and-competitiveness 
17 www.ndep.us 

http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate
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internationella studenter. Indiska studenter utgjorde 15 procent18.  Eftersom man funnit att 

utländska studenter bidrar till USAs ekonomi med $18,8 miljarder/år är det givetvis av 

intresse att fortsätta uppmuntra utländska studenter att komma till USA. Handel inom 

utbildning är den sjätte största tjänsteexporten i landet19. Från att inte ha behövt anstränga 

sig så mycket för att locka till sig utländska studenter tas nu initiativ för att flera skall 

komma. President Obama och utrikesminister Clinton lanserade 2009/10 100 000-

initiativet, med syftet att öka antalet amerikanska studenter som studerar i Kina samt 

bredda mångfalden. Den kinesiska regeringen stödjer initiativet med 10 000 ‖bro-

stipendier‖ till amerikanska studenter som studerar i Kina. För närvarande finns det tio 

gånger fler kinesiska studenter i USA än amerikanska studenter i Kina, och det finns 600 

gånger fler kineser som studerar engelska än det finns amerikaner som studerar mandarin. 

Man räknar med att 100 000-initiativet finansieras helt genom företagsdonationer med en 

budget om $68 miljoner20. 

NSF har noterat att antalet disputerade inom natur- och teknikvetenskap i USA ökar på 

grund av att antalet kvinnor och utlänningar erhåller fler doktorsexamina än tidigare, 

antalet nydisputerade män har däremot minskat. Enligt Dr. Subra Suresh21, chef för NSF, 

är det problematiskt för USA att de utländska studenterna numera i allt större utsträckning 

återvänder till sina hemländer efter att de erhållit sin examen. Länder som Kina och Indien 

satsar för närvarande stora summor på forskning och kan erbjuda goda villkor för en 

forskarkarriär. Som i många andra områden är man mån om att uttrycka USAs glädje över 

andra länders stora forskningssatsningar, samtidigt som man oroar sig över sin framtid som 

ledande forskningsnation. Ett problem i USA, liksom i många andra länder, är att kvinnor 

lämnar sina forskarkarriärer i större utsträckning än män. Dr. Suresh berättade om hur NSF 

därför nu utvecklar program för att underlätta för kvinnliga forskare att fortsätta sin karriär 

inom forskningen. NSF har i uppdrag att stödja hela kunskapstriangeln och kräver i vissa 

av sina program att forskning och innovation integreras i utbildning ner på förskolenivå. 

Syftet med detta är att bereda nästa generation forskare och bör studeras av svenska 

aktörer22. 

I mitten av maj 2011 utökades programmet ‖Optional Practical Training (OPT)‖23 initierat 

av president Bush. OPT erbjuder utländska studenter verksamma inom specifika 

ämnesområden intressanta för USA, främst inom STEM, möjligheten att stanna i USA 29 

månader efter examen. President Obama ansåg det ohållbart att landet utbildar studenter 

från hela världen för att sedan skicka hem dem till USAs konkurrenter. De som anställer 

studenterna slipper betala en del arbetsgivaravgifterna. 

The American Association of the Advancement of Science (AAAS)24 driver Science and 

Technology Policy Fellowship-programmet25 med syftet är att möjliggöra för disputerade 

forskare att delta i och bidra till den federala beslutsprocessen. Ca 150 fellows placeras 

                                                 
18 http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2010/2010-

11-15-Open-Doors-International-Students-In-The-US  
19 http://yourcampus360.com/wordpress/?p=149 
20 http://www.state.gov/p/eap/regional/100000_strong/index.htm 
21 Seminariun med Dr. Subra Suresh, NSF, 101204 
22 Beskrivs i rapporten: ”Hur hanteras frågorna kring kunskapstriangeln i Indien, Japan, Kina och 

USA?-fyra korta exempel i en begynnande debatt.” Tillväxtanalys, januari 2011. 
23 http://www.ice.gov/news/releases/1105/110512washingtondc2.htm 
24 http://www.aaas.org 
25 http://fellowships.aaas.org/index.shtml 

https://mail.tillvaxtanalys.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://mail.tillvaxtanalys.se/borderpost/imp/wm-switch.php/www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2010/2010-11-15-Open-Doors-International-Students-In-The-US
https://mail.tillvaxtanalys.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://mail.tillvaxtanalys.se/borderpost/imp/wm-switch.php/www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2010/2010-11-15-Open-Doors-International-Students-In-The-US


FORSKNINGSPOLITIK OCH INTERNATIONALISERING - USA 

13 

årligen i kongressen, olika departement och myndigheter. Denna typ av fellowships bör 

vara av intresse för Sverige och EU att studera. 
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3 Internationalisering av forskning 

3.1 Internationell “strategi” och politiska strömningar 

Det finns ingen politiskt beslutad internationaliseringsstrategi för forskning och innovation 

i USA26 27, istället hålls tal av presidenten m.fl. om att USA måste samarbeta med olika 

länder för att gemensamt möta världens stora utmaningar. I presidentens prioriteringar till 

forskningsmyndigheterna brukar internationella prioriteringar inkluderas, men så var inte 

fallet i 2012 års budget. Förmodligen är detta en indikation på de ‖anti-internationella‖ 

vindar som blåser i den nya kongressen. Fram till 2010 var ordföranden i 

representanthusets utrikesutskott, demokraten Howard Berman, mycket positiv till 

internationellt forskningssamarbete. Han förespråkade inrättandet av en internationell 

forskningsfond som amerikanska utrikesdepartementet skulle kunna använda för att 

finansiera vissa samarbeten inom ramen för forskningsavtalen. Sedan 2011 har dock 

republikanerna majoritet i representanthuset och deras främsta mål är att dra ner på 

budgetunderskottet. Det innebär att förslaget om en internationell forskningsfond troligen 

inte kommer att få gehör. Många kongressledamöter har svårt att se hur internationellt 

forskningssamarbete kan gagna USA28. Ett exempel på detta är när den republikanske 

ordföranden för utskottet som beviljar bidrag till bland annat NSF och NASA, Frank Wolf, 

lyckades lägga in två meningar i 2011 års budgetkompromiss vilka förbjuder samarbete 

mellan OSTP i Vita Huset samt NASA och dess kinesiska motparter29. Frank Wolf är en 

stark motståndare till Kina på grund av dess hantering av mänskliga rättigheter och 

immaterialrätt. Att detta sker är intressant med tanke på att forskningssamarbete av många 

ansetts och anses vara en effektiv metod för att få Kina att öppna upp, dela med sig av 

information och anamma västerländsk standard när det gäller bland annat immaterialrätt 

och matsäkerhet. Kongressman Wolf har som mål att begränsningen för samarbete med 

Kina skall inkludera många fler myndigheter än NASA och OSTP, vilket skulle ge stort 

genomslag om det lyckas. En mängd myndigheter och departement har kontor och 

samarbeten med Kina som i så fall skulle vara i farozonen. 

USAs primära mekanismer för internationella forskningssamarbeten är: bistånd, 

investeringar, handel, samarbeten på myndighetsnivå, joint ventures, samarbeten mellan 

universitet eller forskargrupper, och storskaliga forskningssamarbeten, ofta 

multinationella30. Presidenten har dessutom ambitionen att med ‖science diplomacy‖ bidra 

till en säkrare värld. Eftersom fattigdom ofta är anledningen till terrorism försöker USA 

bidra till att minska fattigdomen med hjälp av forskningssamarbeten och i den nationella 

säkerhetsstrategin ingår internationella forsknings- och utbildningssamarbeten som 

ingredienser. I juni 2009 gav President Obama ett tal i Kairo31, som i USA omnämns som 

en nystart av USAs relationer till den muslimska världen. Talet innehöll initiativ till 

forskningssamarbeten och vid 12 olika amerikanska ambassader, främst i muslimska 

                                                 
26 Telefonintervju 110406 med Anita Eisenstadt, Foreign Affairs Officer vid Bureau of Oceans, and 

International Environmental and Scientific Affairs, Office of Science and Technology Cooperation, 

State Department,med ansvar för bl a Sverige och västeuropa 
27 Intervju110329 med Kei Koizum, Assistant Director, Federal Research and Development vid 

OSTP, Vita Husets Office of Science and Technology Policy 
28 Tal 110506 av John Holdren, President Obamas vetenskapliga rådgivare och chef för OSTP 
29 http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/04/spending-bill-prohibits-us-china.html 
30 Tal 101208 av John Holdren, President Obamas vetenskapliga rådgivare och chef för OSTP 
31 http://www.whitehouse.gov/blog/NewBeginning 
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länder, kommer nya vetenskapsattachéer/science envoys att tillsättas32. 

Vetenskapskompetensen vid USAs biståndsorganisation USAID kommer att öka, så att fler 

internationella forskningssamarbeten kan skapas. USA investerar $63 miljarder under de 

närmaste sex åren för att förbättra hälsosituationen i världen inom Vita Husets ‖Global 

Health Initiative‖.  

Programmet ”STEM Education at U.S. Women’s Colleges: A Global Engagement 

Partnership Initiative” är under utveckling av OSTP. Programmet planerar att bjuda in 

kvinnor från muslimska länder att studera STEM-ämnen vid amerikanska högskolor för 

kvinnor. Målet med programmet är att förstärka kvinnors möjligheter, ett av 

utrikesminister Hillary Rodham Clintons mål för utrikespolitiken och att öka 

vetenskapssamarbeten globalt, ett av President Obamas mål för utrikespolitiken, samt att 

förmedla amerikanska värden och dess kultur till muslimer.  

3.2 Forskningsavtal 

Det finns ingen särskild process eller strategi för att besluta om vilka forskningsavtal som 

skall ingås. Det amerikanska utrikesdepartementet, State Department, ansvarar för 

forskningsavtalen, vilket innebär att de hittills inrättats främst av politiska skäl. Exempel 

på detta är forskningsavtalet mellan USA och Kina, som var det första avtal som tecknades 

mellan de två länderna av presidenterna Carter och Deng Xiaoping efter att relationerna 

normaliserats 1979. De senaste åren har ett antal forskningsavtal mellan USA och 

muslimska länder skrivits, en uppenbar ändring av prioriteringarna för USA. Det är upp till 

myndigheter eller departement att komma överens om verktygen för samarbete efter att 

State Department skrivit ett generellt avtal. Ett avtal är dock inte nödvändigt för samarbete.  

USA har forskningsavtal med ca 50 länder. Det är uppenbart att regeringen numera har 

blicken riktad mot Asien, och i vissa fall åt söder. USA har nyligen haft högnivå-möten 

med Kina, Ryssland, Indien, Brasilien, Japan och Sydkorea angående samarbetsavtal inom 

forskning33. Samarbetet med EU och dess medlemsländer anses löpa på och fungera 

mycket bra, men är inte högst på agendan. Med vissa EU-länder (inklusive Sverige) har 

man också samarbetsavtal och möten34, men dessa sköts, från den amerikanska sidan, på 

relativt sett låg nivå.  

De flesta forskningsavtal är ospecifika och lämnar åt forskningsfinansierande myndigheter 

och departement att skriva tilläggsavtal inom specifika områden. Exempel på det senare är 

Department of Homeland Security:s och Myndigheten för samhällsberedskaps samarbete 

inom säkerhetsforskning, NSFs och Vetenskapsrådets fellowships för doktorander samt 

överenskommelsen mellan NSF, Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet inom 

polarforskning. I bilaga 5 nämns verktygen för samarbetet mellan USA och EU-länderna.  

I slutet av mars 2010 fanns 16 avtal skrivna mellan USA och EU-länderna, däribland med 

Sverige, Danmark och Finland35. Av de större europeiska länderna har Tyskland och 

Italien avtal, men inte Storbritannien eller Spanien. Norge, Makedonien och Slovenien är 

exempel på små länder med avtal. På frågan om vad som styr vilka länder USA har avtal 

                                                 
32 http://www.tvworldwide.com/events/pcast/100716/default.cfm 
33 Tal 101208 av John Holdren, President Obamas vetenskaplige rådgivare och chef för OSTP 
34 Det senaste mötet var 110620-21 i Stockholm 
35 U.S. Science and Technology cooperation agreements with Europe; Survey and Analysis, S. Pals 

and T. Wang, Link2US, AAAS.100331 
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med verkar det inte finnas ett entydigt svar. Enligt Tom Wang36 på AAAS kommer 

eventuellt avtal tecknas med länder som Storbritannien i framtiden, mest som en gest av 

‖goodwill‖. State Department håller just nu på att ta fram en strategi för forskningsavtal 

och hur man skall få mest utbyte av dem. Nya avtal tecknas numera utan slutdatum, eller 

med automatisk förlängning.  

Det finns stora möjligheter för Sverige att samarbeta med USA i tredje land, exempelvis 

inom ett forskningssamarbete och/eller Global Health-initiativet. Tillväxtanalys har 

tillfrågats av både NIH och NSF om det finns intresse i Sverige för att samarbeta i tredje 

land37. Enligt Anita Eisenstadt på State Department ser man mycket positivt på Sverige 

som samarbetspartner därför att man kulturellt fungerar lika, samt att båda länderna har 

mycket lite ‖top-down‖ strategier när det gäller forskning. Liksom i Sverige öronmärker 

USAs forskningsråd och myndigheter inte gärna forskningsmedel till vissa geografiska 

områden, även om det förekommer. Det finns exempelvis en israelisk forskningsfond med 

medel till gemensamma forskningsprojekt mellan amerikanska och israeliska forskare. 

Denna fond finns trots att USA och Israel inte har ett gemensamt forskningsavtal. Även 

med Indien finns särskilda forskningsmedel vikta. Den s.k. Rupee-fonden skapades innan 

forskningsavtalet länderna emellan undertecknades. Ett antal gemensamma 

forskningsprojekt mellan amerikanska och pakistanska forskare finansieras av pakistanska 

forskningsmyndigheter samt USAID, USAs biståndsorgan38. Detta initiativ ingår i USAs 

‖Science Diplomacy‖ initiativ i Pakistan. 

3.3 Motivationen för samarbete med Brasilien, Ryssland, 
Indien, Kina och Japan 

USAs motivation för att samarbeta med Brasilien är både politisk och ekonomisk.39 Det är 

ett stort land med stabil ekonomisk tillväxt och mycket investeringar, inte minst i 

forskning. Avtalet skrevs under 1984 utan mycket aktivitet de första åren. På senare år har 

det ansetts viktigt att signalera att det är ett prioriterat land och därför har en hel del 

samarbeten initierats.  

Samarbetet med Ryssland började för att uppmuntra ett demokratiskt Ryssland. USA 

önskade att de före detta sovjetiska kärnvapenforskarna skulle se ett värde i att samarbeta 

med USA istället för att bli lockade att arbeta med organisationer med koppling till 

terrorism, som skulle kunna ha nytta av deras kunskap. 

Avtalet med Indien är endast fem år gammalt och är förmodligen också politiskt motiverat. 

Det pågick många samarbeten mellan indiska och amerikanska forskare redan innan det 

formaliserades i ett avtal, exempelvis genom Rupee-fonden beskriven ovan. Indien är ett 

snabbt växande land som satsar mycket på forskning, vilket USA vill uppmuntra. 

Som redan nämnts undertecknades avtalet med Kina 1979 enbart av politiska skäl. Inom 

ramen för detta avtal pågår samarbete inom framförallt energiforskning. En anledning till 

samarbetet med Kina är att USA försöker uppmuntra kineserna att dela med sig av data 

samt att öka säkerheten på de produkter Kina exporterar till USA, bl. a. mat. Det har 

tidigare varit svårt att få tillgång till data från Kina. Kina är dessutom en stor investerare i 

                                                 
36 Telefonintervju 110328 med Tom Wang, Director for International Cooperation vid American 

Association for the Advancement of Sciences, AAAS 
37 Förfrågan har vidarebefodrats till relevant aktör.c 
38 http://sites.nationalacademies.org/PGA/dsc/pakistan/index.htm 
39 Intervjuer med Anita Eisenstandt, State Department och Tom Wang, AAAS 
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forskning vilket USA vill uppmuntra. Department of Energy (DOE) driver 10-15 

laboratorier i Kina40. DOE har som departement med forskningsbudget möjlighet att ‖peka 

med hela handen‖ om det anses att ett specifikt samarbete med ett visst land är högt 

prioriterat. 

Mycket samarbete pågår mellan japanska och amerikanska forskare och forskningsavtalet 

mellan länderna påminner om de som skrivits med europeiska länder. 

                                                 
40 Telefonintervju 110309 med Casey Delhotel, chef för Östasienavdelningen vid DOE 
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4 Myndighetsnivå 

I bilaga 4 listas de för Sverige mest relevanta forskningsfinansierande myndigheterna i 

USA. De viktigaste forskningsfinansierande myndigheterna är i vår mening de största 

d.v.s. Department of Defense (DOD), som finansierar och bedriver försvarsforskning inom 

samtliga vetenskapsområden, både militär och civil sådan, National Institutes of Health 

(NIH), som finansierar och bedriver forskning inom medicin och livsvetenskaper, 

Department of Energy (DOE), som finansierar och bedriver energi-relaterad forskning, 

National Science Foundation (NSF), som finansierar grundforskning och innovation inom 

samtliga vetenskapsområden förutom det medicinska samt National Institutes of Standards 

and Technology (NIST) som arbetar inom mätteknik och standarder. DOE, NSF och NIST 

pekas ut av regeringen som nyckelmyndigheter när det gäller att driva innovation. 

President Obama har som mål att dubblera budgeterna för dessa myndigheter i framtiden 

för att få fart på innovation och jobbskapande. En liknande fördubbling har tidigare skett 

för NIH. Grundforskning och innovation finansieras av samtliga ovanstående myndigheter 

och flera av dem poängterar det centrala i att stödja translationell forskning. Nedanstående 

fördjupning berör de största forskningsfinansierande myndigheterna och regeringens 

nyckelmyndigheter inom innovation. 

4.1 Department of Defense (DOD) 

Med ca hälften av forskningsmedlen är DOD den enskilt största finansiären av forskning, 

innovation och utveckling bland de forskningsfinansierande myndigheterna i USA. DOD 

finansierar främst forskning med militär koppling som främjar myndighetens övergripande 

mål. Framförallt finansieras forskning inom ingenjörsvetenskap, data/IT och fysik. En 

mindre del går till samhällsvetenskap, medicin och life sciences. 

DOD finansierar grundforskning, tillämpad forskning och avancerad teknikutveckling. 

Universiteten agerar utförare inom samtliga tre kategorier men främst inom 

grundforskning. Merparten av DODs universitetsanslag går till enskilda forskare. 

Ansökningar bedöms genom ‖peer review‖-granskning, men programansvariga inom DOD 

har större handlingsfrihet än vad som finns inom exempelvis NSF.  

En annan viktig och välkänd forskningsfinansiär är ‖Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA)‖. DARPA är en oberoende instans som rapporterar direkt till ledningen 

för DOD. DARPAs roll är att leda mer omvälvande innovation och förutse och ta fram 

lösningar för behov som ligger långt in i framtiden. DARPA jobbar på alla nivåer av 

forsknings- och utvecklingsprocessen, från grundforskning till fullskaliga 

teknikdemonstrationer.  Myndigheten är bland annat känd för att många av deras 

inflytelserika programansvariga är väletablerade forskare som under ett antal år arbetar för 

myndigheten (rotationssystem). 

Mycket av arbetet inom DOD är decentraliserat, exempelvis har de olika försvarsgrenarna 

alla egna program för tekniköverföring; stödprogram till unga forskare och stöd till STEM-

utbildning på grundskolenivå. Tekniköverföring och innovationsupphandling räknas som 

en viktig del av DODs uppdrag och ges hög prioritet inom olika upphandlingsprogram av 

nya vapensystem och vid DODs egna laboratorier.  

Den internationella avdelningen vid ‖Office of Naval Research‖ (ONR), ONR Global, har 

kontor i London, Prag, Tokyo, Singapore och Santiago. ‖Air Force Office of Scientific 

Research‖ har utlandskontor i London, Tokyo och Santiago. Kontoren skall främja 
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samarbete med internationella forskare och hålla sig uppdaterade om den globala tekniska 

utvecklingen. Alla vapengrenar har även egna underrättelsetjänster som bland annat har till 

uppgift att följa forskningsfronten. Forskningssamarbete sker främst med andra NATO-

medlemmar, t ex i utvecklingen av nya flygvapensystem. Givet USAs enorma 

försvarsbudget är detta inte ett samarbete mellan jämlika parter.  

4.2 National Institutes of Health (NIH) 

NIH är USAs medicinska forskningsråd som bedriver och finansierar både intra- och 

extramural forskning. Den intramurala forskningen uppgår till 11 procent av NIHs budget. 

NIH består av 27 forskningsinstitut och centra som beviljar medel och bedriver forskning 

inom exempelvis cancerområdet (National Cancer Institute, NCI) och HIV/AIDS 

(National Institute of Allergies and Infectious Diseases, NIAID). Under 2009 erhöll NIH 

en stor ökning i sin budget tack vare stimulanspaketet. Dessa pengar håller nu på att ta slut 

vilket kan leda till ett stort antal ofinansierade forskare framöver. Detta illustrerar ett av 

problemen med en stor och tillfällig budgetförändring. 

NIH ingår i en mängd olika flermyndighetsinitiativ för att kraftsamla och hitta synergier 

inom olika forskningsområden. NIH samarbetar i vissa fall även med andra organisationer 

än myndigheter och departement, exempelvis Gates Foundation, 

Världshälsoorganisationen (WHO), Världsbanken och Karolinska Institutet. 

Erfarenheterna från dessa samarbeten verkar i de flesta fall vara positiva41. 

NIH har i flera år arbetat för att forskningen skall komma samhället till nytta genom att 

stödja translationell medicinsk forskning. Kongressen har godkänt skapandet av ett nytt 

centra där ‖pipelinen‖, som förmedlar laboratorieupptäckter till behandlingar, skall 

förbättras och effektiviseras. ‖National Center for Advancing Translational Science 

(NCATS)‖ planeras starta i oktober 2011 med en budget på $1,1 miljard/år. På NCATS, 

som torde vara av stort intresse att bevaka framgent, skall man utveckla hur man går från 

idé till succé på ett systematiskt sätt. 

NIH kan bevilja medel till forskare verksamma utanför USA om forskningen är av högsta 

kvalité.  Under 2010 finansierade NIH 133 bidrag till svenska universitet och högskolor, 

varav 14 gavs direkt till det svenska lärosätet42. Karolinska Institutet är ett av de universitet 

som erhåller mest medel från NIH utanför USA. Enligt James Herrington och Stefano 

Bertuzzi43 vid NIH skickas ett fåtal procent av NIHs medel utomlands med argumentet att 

medicinsk forskning gynnar hela världen oavsett var den sker. ‖National Center and 

Research Resources (NCRR)‖ är NIHs särskilda institut som beviljar infrastruktur till 

amerikanska forskningsorganisationer.  

”Fogarty International Center‖ är det internationella institutet vid NIH som skapades för 

att stödja och underlätta global hälsoforskning i USA och utomlands genom att bygga 

partnerskap mellan amerikanska och utländska forskare och institutioner. Det finns en 

mängd program för att stimulera till ökat samarbete mellan forskare i olika länder, ofta 

med målet att bygga upp kompetensen i utvecklingsländer. Fogarty har samarbetsavtal 

med ca 50 utvecklingsländer men driver forsknings- och utbildningsprojekt i över 100 

länder. Verksamheten påminner delvis om SIDAs forskningsavdelning. Fogarty har 

                                                 
41 Intervju 110609 med James Herrington, chef för International Relations, Fogarty International 

Center, NIH 
42 George Herrfurth 110620, Fogarty International Center, NIH, presentation Joint Committee-

möte 
43 Intervjuer med James Herrington 110609, NIH, och Stefano Bertuzzi, 110327, NINDS, NIH 
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samarbete med USAID, USAs biståndsorganisation, och planerar att fördjupa det 

samarbetet i framtiden. Fogarty har frågat Tillväxtanalys om det finns svenskt intresse av 

att samarbeta inom ett projekt som utbildar medicinsk personal i utvecklingsländer. Frågan 

har gått vidare till relevant svensk aktör. NIH har påtalat att man ser mycket positivt på 

samarbete med Sverige och att man gärna ser mer samarbete framöver.44 

NIH har en utsänd representant vardera i Kina och Indien som är involverade i HIV/AIDS-

bevakning. Utöver dessa finns en mängd forskare och annan personal inom specifika 

projekt eller studier runtom i världen. Ingen utvärdering verkar finnas av verksamheten.45 

4.3 Department of Energy (DOE) 

USAs energidepartement, DOE, är det federala departement som ansvarar för energifrågor, 

energiforskning samt landets kärnvapenprogram. DOE är regeringens enskilt största 

finansiär av grundforskning inom fysik med över 40 procent av finansieringen. 

Forskningen utförs framförallt inom det nätverk av nationella laboratorier som DOE 

ansvarar för (se bilaga 6). DOEs nationella laboratorier drivs, på uppdrag av DOE, av 

privata organisationer och storföretag som Battelle och Bachtel, ofta i samarbete med 

universitet. Samarbetet mellan DOE och universitetsvärlden är starkt och myndigheten 

finansierar forskning vid 540 högskolor och universitet, inklusive 5800 forskare och 

postdocs samt 3600 studenter på grundnivå.  

DOEs huvudfokus har traditionellt legat inom kärnfysik, fossil energi och på landets 

kärnvapenprogram. Efter att President Obama utsåg Nobelpristagaren Dr. Steven Chu till 

att leda DOE har en tydlig omsvängning skett. Fokus har skiftat mot de energi- och 

klimatutmaningar landet står inför med stora satsningar på energieffektivitet samt 

förnybara och alternativa energikällor. Detta sammanfattas i en strategisk plan från maj 

201146. Ett flertal initiativ och nya satsningar sker nu inom dessa områden. ‖Energy 

Frontier Research Centers‖ jobbar över institutionsgränser med att lösa prioriterade 

vetenskapliga flaskhalsar inom energiområdet och ‖Energy Innovation Hubs‖ försöker 

etablera nya innovationskluster som skall ta sig an större problemkomplex som exempelvis 

utvinning av fordonsbränsle från solenergi. Man strävar efter att koppla ihop forskare och 

företag samt stödja translationell forskning genom att ta resultat från grundforskning till 

kommersialiserbara innovationer.  ARPA-E, ‖Advanced Research Project Agency – 

Energy”, skapades med försvarsmaktens DARPA som förebild, och finansierar 

högriskforskningsprojekt med potential att revolutionera energiområdet. Under ARPA-Es 

första år delades $363 miljoner av stimulanspengar ut till 121 projekt47.  

DOE är engagerat i ett flertal internationella forskningssamarbeten; fusionsforskning vid 

ITER; partikelfysik i CERN; the ‖Clean Energy Ministerial; Energy and Climate 

Partnership of the Americas‖ samt i ett stort antal bilaterala samarbeten med exempelvis 

Storbritannien, Kanada, Australien, Kina och Indien. Fokus för forskningssamarbetet 

ligger framförallt på olika aspekter av energieffektivitet; förnybar energi; renare fossil 

energi inkl. koldioxidlagring. I Indien satsar man $25 miljoner på ett gemensamt 

forskningscentrum, och i Kina skapas ‖U.S.-China Clean Energy Research Center 

                                                 
44 George Herrfurth 110620, Fogarty International Center, NIH, presentation Joint Committee-

möte 
45 Intervju med James Herrington 110609, NIH 
46 DOE Strategic Plan, maj 2011. http://www.energy.gov/media/DOE_StrategicPlan.pdf 
47 ARPA-E pressrelease. http://arpa-e.energy.gov/media/news/tabid/83/vw/1/itemid/33/secretary-

chu-announces-%24130-million-for-advanced-research-projects.aspx  

http://www.energy.gov/media/DOE_StrategicPlan.pdf
http://arpa-e.energy.gov/media/news/tabid/83/vw/1/itemid/33/secretary-chu-announces-%24130-million-for-advanced-research-projects.aspx
http://arpa-e.energy.gov/media/news/tabid/83/vw/1/itemid/33/secretary-chu-announces-%24130-million-for-advanced-research-projects.aspx
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(CERC)‖ för $150 miljoner varav $37,5 miljoner från DOE som matchas med finansiering 

från amerikanska universitet.  

4.4 National Science Foundation (NSF) 

NSF stödjer forskning inom alla vetenskapsområden, förutom medicinska vetenskaper och 

kan liknas vid en kombination av Vetenskapsrådet (minus VR-M) och VINNOVA, plus 

stöd till integration av utbildning i forskning. NSF finansierar ca 20 procent av all federal 

forskning vid amerikanska universitet och bedriver ingen intramural forskning. Regeringen 

anser att NSF är en nyckelmyndighet. Erhålls den finansiering för 2012 som äskas så har 

myndighetens budget ökat med 40 procent sedan 2006. Uppdraget är att stödja traditionell 

forskning, men även högrisk/chans forskning, nydanande samarbeten och innovation i 

olika former, bland annat i företag48. NSF har även uppdraget att verka för att forskning 

vid universiteten är integrerad med utbildning och utlyser medel för detta syfte, både på 

universitets-, gymnasie- och grundskolenivå.  

På NSF arbetar bland annat 200 tillfälligt anställda forskningssekreterare som är forskare 

från USA och andra länder, s.k. roterare. Även vissa högre chefer är roterare. Roterarna 

utgör en viktig länk mellan kansliet och den aktiva forskarvärlden ute i landet. Vissa 

utlysningar identifieras genom en iterativ process där forskningssekreterarna tar fram idéer 

på olika ämnesområden för utlysning efter kontakter med forskarvärlden och kollegor. 

Divisionens rådgivande grupp diskuterar de föreslagna utlysningarna som sedan beslutas 

av divisionschefen.  

NSF deltar i ett antal flermyndighetsinitiativ för att kraftsamla, koordinera och undvika 

duplicering, se bilaga 3. Myndigheten prövar även nya typer av samarbeten, exempelvis 

med IBM, Google och Microsoft inom olika typer av public-private partnerships. Enligt 

Dr. Suresh, NSFs högste chef, är utvecklingen av nya samarbeten och samarbetsformer för 

att möta framtidens utmaningar ett av NSFs mål49. NSF spenderar ca 15 procent av sin 

budget på olika infrastrukturprojekt, såväl nationella som internationella. Inom hela NSF 

prioriteras numera forskning inom SEES: ―Science, Engineering, and Education for 

Sustainability‖.  

Myndigheten erbjuder en mängd program för att stödja translationell forskning, dvs. 

forskning där forskningsresultaten skall komma samhället till nytta. Flera av dessa 

beskrevs i en tidigare rapport av Tillväxtanalys50. STAR METRICS51 mäter värdet av 

forskningsinvesteringar, se bilaga 7. NSF har även påbörjat en utvärdering av FoU/I52-

politikens investeringar och och program med ICT (Investment Comparison Tool)53. 

NSF har ett internationellt kontor i Washington; ‖Office of International Science and 

Engineering (OISE)‖. OISE fungerar som koordinator för internationella NSF-aktiviteter, 

men allt internationellt samarbete sker inte via OISE. I NSFs nya strategiska plan54 

återfinns ökat internationellt samarbete som ett mål, vilket återspeglas i myndighetens 

                                                 
48 http://www.nsf.gov/funding/pgm_list.jsp?org=ENG 
49 Tal av NSF:s chef, Dr. Subra Suresh, 110505 
50 Hur hanteras Kunskapstriangeln i USA, Kina, Japan och Indien.Tillväxtanalys, januari 2011 
51 http://sites.nationalacademies.org/PGA/fdp/PGA_057189 
52 Då definitionerna av begreppen FoU och FoI inte är väl skilda åt används en blandform, FoU/I, 

där inte annat är specifikt befogat. 
53 http://surface.syr.edu/eecs/174/ 
54 NSF Strategic Plan for Fiscal Years (FY) 2011-2016 

http://www.nsf.gov/news/strategicplan/nsfstrategicplan_2011_2016.pdf?WT.mc_id=USNSF_124 

http://www.nsf.gov/funding/pgm_list.jsp?org=ENG
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=bWFpbGluZ2lkPTEzMzg4OTUmbWVzc2FnZWlkPVBSRC1CVUwtMTMzODg5NSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTEyNzY2MTg1MDMmZW1haWxpZD1zb2ZpZS5iam9ybGluZ0Bncm93dGhhbmFseXNpcy5zZSZ1c2VyaWQ9c29maWUuYmpvcmxpbmdAZ3Jvd3RoYW5hbHlzaXMuc2UmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.nsf.gov/news/strategicplan/nsfstrategicplan_2011_2016.pdf?WT.mc_id=USNSF_124
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budgetäskande för 2012 där OISE får 21,3 procent ökning jämfört med tidigare år medan 

myndigheten totalt äskar en ökning med 13 procent55. NSF beviljar inte forskningsmedel 

till forskare aktiva utanför USA, däremot pågår mycket samarbete mellan NSF-

finansierade forskare och forskare i andra länder. Det finns flertalet initiativ för att 

stimulera till ökat internationellt samarbete och mobilitet, både inom forskning och inom 

utbildning56. Forskare som erhållit medel från NSF för ett projekt genom ‖merit-review‖ 

kan söka och på ett relativt enkelt sätt erhålla ytterligare medel för internationellt 

samarbete. Ett intressant program är PIRE, ‖Partnership for International Research and 

Education‖, där medel för internationellt, innovativt och multidisciplinärt samarbete inom 

både forskning och utbildning utlyses57. Våren 2011 inbjöds flera amerikanska och några 

utländska myndigheter av NSF för att delta i utformningen av utlysningen ArcSEES: 

”Arctic Science, Engineering, and Education for Sustainability‖. Tillväxtanalys var 

närvarande som observatör och vidarebefodrade förfrågan om eventuellt deltagande till 

relevanta svenska aktörer. NSF har också närmat sig Tillväxtanalys angående Sveriges 

intresse för samarbete vid finansiering av forskning som gynnar tredje land58. 

Gemensamma utlysningar med utländska myndigheter är dock relativt ovanliga på NSF59. I 

‖Nordic Research Opportunities‖60 med Vetenskapsrådet som svensk partner, erbjuds 

doktorander stödda av NSF möjligheten att under 3-12 månader forska i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. 

OISE driver NSFs kontor i Beijing, Tokyo och Paris med vardera 2-5 personer anställda. 

Kontorens uppgifter är att bevaka och rapportera om utvecklingen av forskning; främja 

samarbete mellan USA och den berörda regionen samt representera NSF vid kontakter 

med forskare, myndigheter och andra organisationer. 

4.5 National Institute of Standards and Technology (NIST) 

NIST är USAs äldsta federala laboratorium vars övergripande uppdrag är att gynna 

amerikansk innovation och industriell konkurrenskraft genom att förbättra mätteknik och 

ta fram standarder. Forskningsresultaten sprids i form av etablering av standarder, 

publicering av handböcker och referensmaterial, men också genom de tjänster NIST 

erbjuder företag, såsom ackreditering av laboratorier och olika typer av 

mätning/kalibrering. Som en följd av att den amerikanska ekonomin omfattar en stor 

teknologisk bredd verkar NIST inom många tekniska områden. Ett led i arbetet är att man 

jobbar utifrån en planeringsprocess som sträcker sig över flera år och förlitar sig på 

programplaner med tydliga mål och prestationsmått61.  

NIST deltar i ett flertal initiativ och konsortier mellan federala laboratorier, amerikanska 

företag, universitet och andra organisationer inom ämnesområden som är av intresse för 

flera organisationer och industrisektorer, exempelvis kring IT-säkerhet för elnät och kring 

kolcykeln62 63.  Initiativen styrs upp av ‖Cooperative Research and Development 

                                                 
55 http://www.nsf.gov/about/budget/fy2012/toc.jsp 
56 http://www.nsf.gov/div/index.jsp?div=oise 
57 http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=12819 
58 Förfrågan har vidraefodrats till relevant aktör.  
59 Intervju , 110610 med Bonnie Thompson, forskningssekreterare, OISE, NSF 
60 http://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsf10073 
61 http://www.nist.gov/director/planning/upload/nist_three_year_plan_march2010.pdf  
62 http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/02-1-_OE_Press_Release_Risk_Management.pdf 
63 http://globalchange.gov/about/program-structure/program-history/interagency-wgs/global-

carbon-cycle 

http://www.nist.gov/director/planning/upload/nist_three_year_plan_march2010.pdf
http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/02-1-_OE_Press_Release_Risk_Management.pdf
http://globalchange.gov/about/program-structure/program-history/interagency-wgs/global-carbon-cycle
http://globalchange.gov/about/program-structure/program-history/interagency-wgs/global-carbon-cycle
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Agreements (CRADAs)‖ som reglerar fördelning av ansvar, immaterialrättigheter och 

forskningsresultat. NIST delar normalt inte ut bidrag utan istället belönas företag med 

vinnande förslag med ett kontrakt med myndigheten. NIST ‖Technology Innovation 

Program‖ (TIP) initierades 2007 av kongressen, som en del av ‖The Competes Act‖, för att 

adressera nationella utmaningar genom att stödja innovativ högrisk-forskning med 

potentiellt hög avkastning.  Hittills har $280 miljoner beviljats till små- och medelstora 

företag, samt ‖joint-ventures‖ med universitet, non-profits, och federala labb för FoU/I-

projekt inom civil infrastruktur och tillverkning. NIST licensierar även ut patent och 

patentansökningar till intressenter som vill forska vidare eller kommersialisera 

innovationer som NIST skapat.  

NISTs ‖International and Academic Affairs Office (IAAO)‖ sköter samarbetet med 

akademin och internationella partners. IAAO har två program för gästforskare, ett för 

amerikanska och ett för utländska gästforskare, som kan komma från universitet, företag 

eller andra organisationer. I samarbete med National Academy of Sciences/National 

Research Council driver NIST även ett program där särskilt lovande forskare och 

ingenjörer ges möjlighet att bedriva avancerad forskning som intresserar myndigheten. 

NIST har ingått ett flertal internationella samarbetsavtal, dels där enskilda avdelningar 

ingått avtal med sina motsvarigheter i andra länder, och bredare avtal för hela 

myndigheten64.  

                                                 
64 http://www.nist.gov/iaao/intragre.cfm 

http://www.nist.gov/iaao/intragre.cfm
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5 Andra aktörer och utförare 

5.1 Privata finansiärer 

I USA finns förutom de forskningsfinansierande departementen och myndigheterna en 

mängd privata finansiärer varav de största listas i bilaga 8. Hälsa och utbildning är de 

ämnesområden som erhåller mest i bidrag från dessa organisationer. Filantropi har blivit en 

uppmärksammad sysselsättning för flera av USAs miljardärer, med Bill Gates i täten med 

sin stiftelse för global hälsa. Privata finansiärer lyder inte under samma restriktioner som 

de federala myndigheterna och exempelvis kan all typ av embryonal stamcellsforskning 

finansieras privat. Denna forskning är begränsad om den finansieras med federala medel, 

även efter det senaste domslutet sommaren 2011. 

5.2 Nationella laboratorier 

De nationella laboratorierna är tänkta att utföra forskning och utveckling som av olika skäl 

inte passar universitet eller privata utförare, exempelvis på grund av säkerhetsskäl, 

strategisk betydelse eller nationellt intresse. DOE är inblandat i olika hög grad i samtliga 

laboratorier, varav tio sköts direkt av myndighetens ‖Office of Science‖. Dessa tio 

anläggningar beskrivs som ‖kronjuvelerna‖ i den nationella infrastrukturen för forskning 

(bilaga 6).  

5.3 Universitet 

Av världens 20 bästa universitet är 15 amerikanska
65

. Höga förväntningar ställs nu på 

dessa att utföra mer tvärvetenskaplig forskning i samarbete med industrin för att överföra 

grundforskning till nya produkter, processer och företag. Universiteten har också kravet på 

sig att utbilda människor som inte bara är kunniga inom sina respektive discipliner utan 

också inom entreprenörskap. Universiteten drivs antingen av den aktuella delstaten, som 

University of California eller Michigan State University, eller är privata som Stanford 

University eller Harvard University. Inga federala universitet finns. Många av landets 

universitet drabbas nu av stora nedskärningar. Kaliforniens 23 delstatliga universitet (inom 

University of California System och California State University System) skall dra ner $650 

miljoner var under 2012. Detta har lett till stora protester, inte minst eftersom Kalifornien 

fr.o.m. 2012/13 kommer spendera mer pengar på sina fängelser än på sina universitet och 

högskolor – detta har blivit en symbolfråga i debatten. Kalifornien planerar också 

nedskärningar i grundskolornas budgetar, vilket även det har lett till protester. I Arizona 

reduceras universitetens budgetar med 20 procent och i Pennsylvania med 19 procent66. 

Många universitet diskuterar nu hur de simultant med dessa neddragningar skall kunna 

uppfylla de höga förväntningarna som ställs på dem.  

Forskningsresultat ägs av universiteten och de flesta universitet har kontor för 

teknologiöverföring och kommersialisering. Intressant är att det ofta finns en skyldighet 

för forskaren att rapportera ‖kommersialiserbara innovationer‖, vilka självklart ofta är 

svåra att identifiera. USA kommer med stor sannolikhet att förändra sin patentlagstiftning 

inom kort. Den nya lagen innebär att den som lämnar in en patentansökan först antas vara 

                                                 
65 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html 
66 Science, 333, 140, (2011). 
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själva uppfinnaren och därmed har rätt till patentet67. USAs patentlagstiftning kommer i 

och med detta att överensstämma med resten av världen. Tidigare kunde uppfinnaren dyka 

upp efter en patentansökan inskickats, vilket kunde leda till många överklaganden och 

därmed mycket långa handläggningstider. 

Internationellt samarbete ger ofta hög prestige för universitet. Det internationella 

engagemanget varierar starkt och är helt beroende på universitets ledning. Svenskar är ofta 

mycket uppskattade som samarbetspartners i och med svenskarnas språkkunskaper, höga 

utbildningsnivå och starka forskningstradition genom utomordentliga universitet. Många 

amerikanska universitet ser dock problem med att medverka i EUs ramprogram. EU-

reglerna och i synnerhet de för patent anses komplicerade. Massachussetts Institute of 

Technology (MIT) har gått så långt som att förbjuda sina forskare att ingå i EU-

samarbeten68. Ett exempel på internationellt samarbete är the ‖International Alliance of 

Research Universities (IARU)‖. IARU är ett samarbete mellan tio universitet över hela 

världen: Australian National University, ETH Zurich, National University of Singapore, 

Pekings Universitet, University of California at Berkeley, University of Cambridge, 

Köpenhamns Universitet, University of Oxford, Tokyos Universitet och Yale University. 

Man samarbetar inom forskning och utbildning med målet att tackla de globala 

utmaningarna 69.  

Traditionellt sett har universitetens internationaliseringsarbete bestått av utbytesstudier, 

forskarsamarbete, personalutbyten och gemensam examen som erbjuds i samarbete med 

utländska universitet. Med början på 00-talets andra hälft har flera amerikanska universitet 

istället satsat på att etablera hela campus utomlands och då särskilt i Mellanöstern.  I Doha, 

Qatar, finns ―Education City‖, ett område där Virginia Commonwealth University, Weill 

Cornell Medical College, Texas A&M University, Carnegie Mellon University, 

Georgetown University School of Foreign Service och Northwestern University alla har 

öppnat satellitcampus under de senaste åren. I Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten finns 

New York University representerat och i Dubai har Rochester Institute of Technology ett 

campus. På samma plats har Michigan State University både hunnit öppna och tvingats 

stänga på grund av vikande studentunderlag. New York Institute of Technology är inget av 

de mer namnkunniga universiteten i USA men ligger i framkant när det gäller 

globaliseringen med campus i Bahrain, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kanada och 

Kina. 

Jämfört med sina amerikanska motsvarigheter erbjuder de flesta satellitcampus ett 

begränsat utbud med ett eller ett par olika studieområden. I flera fall är antalet studenter 

också jämförelsevis mycket litet. Motivet för de intensifierade satsningarna beskrivs till 

viss del i termer av prestige - det blir ett sätt att höja sitt internationella anseende. 

Samtidigt är det ett logiskt steg i utvecklingen av ‖globala universitet‖ där universitet över 

hela världen konkurrerar om forskare, anslag och betalande studenter. Koncentrationen av 

etableringar i Mellanöstern förklaras av att där finns ett begränsat utbud av högre 

utbildning, en positiv syn på amerikansk universitetsutbildning och finansiella resurser 

                                                 
67 http://www.patentlyo.com/patent/2011/08/patent-reform-2011-compromise-bill-coming-to-the-

senate-in-september.html 
68 Intervju  110624 med Kathie L. Olsen, internationell och strategisk konsult till universitet genom 

ScienceWorks, f d Deputy Director, NSF, Deputy for Science, OSTP, NASA Chief Scientist samt VP 

for International Programs at Assoc. of Public and Land-grant Universities 
69 http://www.iaruni.org/about-us/about-iaru 
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tack vare oljan70. Det finns också en ekonomisk aspekt på universitetens internationella 

satsningar; de kan undervisa fler utländska studenter till ett lägre pris än om det skulle 

undervisas i USA. Universiteten kan då kontrollera studieplaner, standarder och 

examinationer, medan själva undervisningen läggs ut på entreprenad71. 

5.4 Delstater 

Som i så mycket annat i USA skiljer sig delstaterna markant åt vad gäller forsknings- och 

innovationssatsningar, liksom dessas utfall. I bilaga 9 kan man se att mer än hälften av all 

FoU/I utförs av en handfull delstater. De tio delstater som spenderade mest på FoU/I under 

2007 stod för 64 procent av den totala summan kopplad till delstatsnivån. Kalifornien stod 

för hela 22 procent, mer än tre gånger så mycket som tvåan Massachusetts. Tittar man 

istället på stor andel av delstatens ‖BNP‖ som spenderas på FoU/I så är placeringarna 

något annorlunda. En bidragande orsak till att New Mexico hamnar i topp är att ett flertal 

statliga laboratorier är lokaliserade i delstaten; samma sak gäller för Maryland som 

dessutom har växande forskningsuniversitet samt NIH. I rapporten ‖The Atlantic Century 

II‖ rankas 44 olika länders samt USAs delstaters innovationskraft72. Högre än samtliga 

länder rankas delstaterna Massachusetts, Kalifornien, Connecticut, New Jersey, 

Washington, Delaware, Maryland, Colorado och New Hampshire. 

Enskilda delstater gör självklart egna forskningssatsningar. Exempelvis Massachussetts 

satsar under 2008-18 $1 miljard på life science-forskning73. New York City’s borgmästare 

utlyste nyligen en satsning för att locka till sig ett forsknings- och ingenjörscampus, eller 

expandera redan existerande. Staden erbjuder det vinnande universitetet fastigheter och 

$100 miljoner för att uppgradera dem mot att universitetet satsar på att bygga eller 

expandera ett forsknings- och ingenjörscampus av världsklass74. 

5.5 Howard Hughes Medical Institute (HHMI)  

HHMI75 grundades 1956 av miljardären Howard Hughes. HHMI är en ideell 

forskningsorganisation inom medicin och en stor strategisk spelare när det gäller att 

avancera biomedicinsk forskning och utbildning. HHMI spenderade $776 miljoner på 

forskning och beviljade $1,6 miljoner till utbildning inom biologi och närliggande ämnen 

under 2010. På HHMIs ‖Janelia Farm Research Campus‖ i Virginia sker tvärvetenskaplig 

forskning med samarbete som fokus. Genom det nya programmet ‖Collaborative 

Innovation program‖ samarbetar HHMI forskare med andra forskare i att tackla breda 

problem.  

HHMI ger bidrag till forskare på olika universitet och institut över hela USA. Forskarna får 

relativt fria händer i sin forskning, och har möjlighet att ändra inriktning eftersom det är 

forskarna och inte deras projekt som stöttas. Under sex års tid stöds exempelvis 50 unga 

forskare i att beforska det de själva vill. 

                                                 
70 http://www.nytimes.com/2008/02/10/education/10global.html?pagewanted=1, 

http://www.nyit.edu/nyit_worldwide/ 
71 http://www.economist.com/node/3690585?story_id=3690585 
72 The 2011 Atlantic Century II, ITIF, July 2011. http://itif.org/publications/atlantic-century-ii-

benchmarking-eu-us-innovation-and-competitiveness 
73ttp://www.mass.gov/?pageID=gov3terminal&L=3&L0=Home&L1=Media+Center&L2=Speeche

s&sid=Agov3&b=terminalcontent&f=text_2008-06-16_life&csid=Agov3 
74 Michael R. Bloomberg, Scientific American, September 2011 pp 16. 
75 http://www.hhmi.org/index.html 
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HHMI samarbetar med forskare i Sydafrika och ger bidrag till internationella forskare i 

många länder. Genom sitt nya program ‖International Early Career Scientist Program‖ 

kommer bidrag beviljas till forskare i 18 olika länder, som har forskning av god kvalité 

men begränsade resurser.  

5.6 National Academies of Sciences (NAS) 

Den nationella vetenskapsakademin grundades 1863, mitt under USAs inbördeskrig. Under 

den senare delen av 1900-talet skapades även National Academy of Engineering och 

Institute of Medicine som undergrupperingar till NAS. NAS har ca 2100 medlemmar samt 

380 utländska associerade medlemmar. National Research Council (NRC) är den 

operationella armen av akademin, med ansvar för vetenskapspolicy och praktiskt arbete. 

NAS används som ett rådgivande organ av bland annat regeringen och kongressen. 2005 

blev NAS ombedd av ett antal kongressledamöter att föreslå åtgärder som regeringen och 

kongressen borde initiera för att förbättra den naturvetenskapliga och tekniska framåtandan 

i landet, så att USA kan ‖tävla, utvecklas och vara trygg‖ i 2000-talet globala gemenskap. 

Resultaten blev rapporten ‖Rising Above the Gathering Storm‖76, som innehåller 

rekommendationer för att högt kvalificerade jobb skapas inom natur- och teknikvetenskap 

för att möta landets behov. Rapporten uppdaterades 201077 där det konstaterades att det 

fortfarande återstod mycket att göra. Rapporterna har gett inspiration till en mängd federala 

aktiviteter och initiativ varav vissa beskrivits ovan.  

                                                 
76 National Academies 2005: Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing 

America for a Brighter Economic Future. http://books.nap.edu/catalog/11463.html 
77 National Academies 2010:Rapidly Approaching Category Five. 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12999 

http://www.nae.edu/
http://www.iom.edu/
http://books.nap.edu/catalog/11463.html
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6 Avslutande diskussion 

USA kämpar nu med att behålla positionen som ledande nation inom forskning och 

innovation. Presidentens recept för detta är att göra betydande satsningar på forskning, 

utbildning och åtgärder som skall öka innovationen, och därmed förhoppningsvis antalet 

jobb. Under rådande ekonomiska och politiska kris kommer dock troligtvis inte förslag om 

ökad forskningsbudget att kunna realiseras. På många områden skapas nya samarbeten, 

ofta public-private-partnership i olika varianter. Man börjar också mer och mer satsa på 

‖disruptive innovation‖ d.v.s. helt nya tillvägagångssätt och samarbeten för att initiera nya 

idéer. Dessa innovativa samarbeten och störande ansatser borde svenska aktörer studera för 

att undersöka vilka som skulle kunna fungera som inspiration till nya svenska grepp. I 

USA debatteras inte grundforskning vs tillämpad forskning i speciellt hög grad utan istället 

försöker NSF, NIH och andra finansiärer stödja translationell forskning, d.v.s. hela kedjan 

från upptäckt till produkt. Ett exempel på detta är inrättandet av det nya NCATS vid NIH. 

När innovation uppmuntras, görs det genom satsningar både på grund- och tillämpad 

forskning, liksom på utbildning och till skillnad från svenska forskningsfinansiärer arbetar 

de flesta amerikanska sådana med hela kunskapstriangeln. Detta görs genom att integration 

av utbildning, ibland t.o.m. på förskolenivå, i vissa forskningsprojekt kan finansieras via 

stöd från forskningsfinansiärerna. Dessa ansatser bör vara av intresse i Sverige där 

utbildning, grundforskning och innovation ibland bara är svagt relaterade till varandra. 

Tillväxtanalys i Washington har det senaste året tillfrågats om svenska finansiärers intresse 

av att samarbeta med NSF och NIH vid utlysningar inom polarforskning och global hälsa. 

Tillväxtanalys har vidarebefordrat frågan till berörda forskningsfinansierande myndigheter 

och SIDA. Många svenska myndigheter låser sina budgetar på ett tidigt stadium, vilket är 

nödvändigt för planering. Samtidigt skulle en större flexibilitet kunna förenkla när förslag 

på samarbeten uppkommer. En viss försiktighet kan också skönjas från de svenska 

myndigheterna, en inställning som är långt ifrån ‖disruptive‖. Man skulle kunna tänka sig 

att myndigheterna avsätter en viss summa för internationellt samarbete och ‖disruptive‖ 

innovation, som kan komma att initieras med relativt kort framförhållning.  

NSFs (och även DARPAs) system att rotera viss personal är ett sätt att förankra 

myndighetens arbete samt öka mobiliteten mellan akademin och myndigheten. Ett liknande 

syfte har AAAS fellows beskrivet ovan. Sverige bör fundera över om dessa initiativ skulle 

kunna bidra till svenska myndigheters och departements utveckling. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Utgifter för R&D 
Utgifter för R&D 2008, med utförare och finansiär (miljoner USD) 78 

 Finansiär 

Utförare 

Total Business 
Federal 

government 
U&C 

Other 
nonprofit 

Business 289 105 263 310 25 795 - - 

Federal government 

 Federal intramural 

 FFRDCs 

41 741 

27 000 

14 741 

- 

- 

- 

41 741 

27 000 

14 741 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Universities & Colleges 51 163 2 908 30 177 14 053 4 024 

Other nonprofit org. 15 606 1 629 5 982 - 7 995 

Total R&D 397 616 267 847 103 696 14 053 12 020 

FFRDC – federally funded research and development center. 

 

R&D fördelat på huvudområden (”budget authority” i miljoner USD)79 

 
FY 2010 

FY 
2011 

Förändring FY 10-11 
% av total 

 FY 2011 
Uppskattning Budget Belopp Procent 

Militär* 86 319 82 195 -4 124 -4,8% 55,5% 

Civil 
 Rymd 
 Hälsa 
 Energi 
 General Science 
 Miljö** 
 Jordbruk 
 Transport 
 Handel 
 Internationell 
 Rättsväsende 
 Övrigt 

62 181 
8 889 

32 292 
2 373 

10 395 
2 504 
2 226 
1 450 

691 
255 
346 
760 

65 875 
9 911 

33 283 
2 528 

11 055 
2 690 
2 096 
2 073 

810 
255 
236 
938 

3 694 
1 022 

991 
155 
660 
186 

-130 
623 
119 

0 
-110 
178 

5,9% 
11,5% 
301% 
6,5% 
6,3% 
7,4% 

-5,8% 
43,0% 
17,3% 
0,0% 

-31,8% 
23,4% 

44,5% 
6,7% 

22,5% 
1,7% 
7,5% 
1,8% 
1,4% 
1,4% 
0,5% 
0,2% 
0,2% 
0,6% 

Total R&D 148 500 148 071 -429 -0,3% 100,0% 

 

                                                 
78 http://www.nsf.gov/statistics/seind10/tables.htm#c4 
79 http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011/tbli04.pdf 

http://www.nsf.gov/statistics/seind10/tables.htm#c4
http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011/tbli04.pdf
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Olika aktörers fördelning av R&D-utförande/finansiering 200880 

  Utförare  

 
Basic 

research 
Applied 

research 
Development 

Universities & Colleges 75,9% 20,6% 3,5% 

FFRDCs 37,0% 27,3% 35,7% 

Federal intramural 17,5% 28,0% 54,4% 

Business 4,1% 21,3% 74,6% 

  Finansiär  

 Basic 
research 

Applied 
research 

Development 

Universities & Colleges 72,5% 22,6% 5,0% 

Federal government 38,0% 27,6% 34,4% 

Business 4,6% 20,1% 75,3% 

FFRDC – federally funded research and development center 

 

 
Fördelning av olika sorters R&D, samt andelen “basic research” fördelat på 

utförande/finansierande aktörer.
81

 

Typ av R&D, andel av total mängd 

Basic research 17,4% 

Applied research 22,3% 

Development 60,3% 

Basic research, fördelat på utförare 

Business 17,2% 

Federal government 14,7% 

Universities and colleges 56,1% 

Other nonprofit organizations 11,9% 

Basic research, fördelat på finansiär 

Business 17,7% 

Federal government 57,0% 

Universities and colleges 14,7% 

Other nonprofit organizations 10,6% 

 

                                                 
80 http://nsf.gov/statistics/seind10/bilaga.htm#c4 
81 http://nsf.gov/statistics/seind10/bilaga.htm#c4 

http://nsf.gov/statistics/seind10/appendix.htm#c4
http://nsf.gov/statistics/seind10/appendix.htm#c4
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Bilaga 2: Satsningar på forskning, innovation och utbildning 

The COMPETES Act
82

 från 2007 innebär satsningar på $33,6 miljarder för att investera i 

innovation genom forskning och utveckling, och därmed förbättra USAs konkurrenskraft. 

Lagen innehåller en mängd uppdrag till federala myndigheter, såsom NSF och NASA och 

fokuserar på fyra områden: undervisning, främst inom matematik- och naturvetenskap, 

forskning och utveckling, energioberoende och småföretagande. NSF fick bland annat i 

uppdrag att stödja matematik- och naturvetenskapsundervisning för samtliga årskurser 

samt att utveckla program för att uppmana amerikanska studenter att välja en karriär inom 

någon av STEM-ämnena. En del av COMPETES Act är en planerad fördubbling av 

forsknnngsbudgetarna vid NSF, NIST och DOE Office of Science vilket dock ännu ej är 

förverkligat. President Obama driver dock att fördubblingen skall genomföras fullt ut. 

I 2009 års stimulanslag, The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)83, 

allokerades $787 miljarder i stimulansåtgärder för de kommande två åren med syfte att få 

igång den amerikanska ekonomin och skapa arbetstillfällen. Förutom skattelättnader och 

arbetslöshetsåtgärder ökade finansieringen av utbildning, sjukvård samt forskning för att 

stimulera tekniska framsteg. Flera forskningsfinansierande myndigheter fick avsevärda 

men tidsbegränsade budgetförstärkningar genom ARRA, inte minst NIH. Avsevärda 

insatser för e-hälsa gjordes också genom ARRA. 

Innovationsstrategin (publicerad 200984) bygger på en pyramid, där basen är investeringar 

i innovationer, s.k. grundstenar, i vilket inkluderas: grundforskning (här är målet att återta 

USAs ledarskap), utbildning (inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik—STEM), infrastruktur (t ex broar och transporter) samt ökad IT-användning. 

Pyramidens mittdel innehåller initiativ för att främja konkurrenskraftigt entreprenörskap 

inklusive:export, öppna kapitalmarknader (som ger bidrag till lovande idéer), 

innovationsbaserad entreprenörskap samt innovation i den offentliga sektorn och på lokal 

nivå. Toppen av pyramiden består av satsningar som skall katalysera genombrott inom 

områden av nationell prioritet, såsom: alternativa energikällor, avancerad 

fordonsteknologi, sjukvård, (bl a IT i sjukvården) och att utnyttja naturvetenskap och 

teknik för att angripa 2000-talets stora utmaningar. I innovationsstrategin identifierades ett 

antal utmaningar inom bland annat medicin och energi.  

För att öka USAs medborgares intresse för de stora utmaningarna, och därmed natur- och 

teknikvetenskap, uppmanas allmänheten att inkomma med synpunkter på dessa samt 

förslag på samarbeten för att lösa dem. Man uppmanar lärare i förskolor, skolor, högskolor 

och universitet att basera sin undervisning runt de stora utmaningarna, för att eleverna skall 

bli mer intresserade av STEM-ämnena. 

                                                 
82 http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-2272&tab=summary 
83 http://www.recovery.gov/ 
84 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation/ 

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-2272&tab=summary
http://www.recovery.gov/
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation/
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Figur 1. 2009 års Innovationsstrategi  

En del av innovationsstrategin innehåller satsningar på utbildning inom STEM-ämnena, 

‖Educate to Innovate”
85

, och detta är den del av strategin som har rönt störst 

uppmärksamhet. Eftersom det är det olika ‖counties‖ (jmf kommuner) som har ansvaret för 

grund- och gymnasieskola är det inte odelat positiva röster som hörs när regeringen ger 

direktiv på detta område. Det råder dock samstämmighet om att Obamas mål, att stärka 

USAs roll och därmed skapa nya arbetstillfällen, inte kan ske om inte fler naturvetare och 

ingenjörer utbildas. Ett flertal rapporter har kommit fram till samma slutsats. $260 miljoner 

satsas inom olika program där företag och olika samfund tillsammans med 

vetenskapsorganisationer planerar läroplaner och anordnar aktiviteter med målet att 

motivera och inspirera unga att välja en karriär inom någon av STEM-ämnena. Några 

exempel på aktiviteter är en ‖national lab-day‖, vetenskapsfestivaler samt priser till 

framstående forskare och entreprenörer. I 2012 års budget finns föreslaget $3,4 miljarder 

till STEM-utbildning som skall användas till: 

• Att rekrytera 100,000 STEM-lärare under kommande decennium, genom att rekrytera 

topp STEM-studenter och investera i forskning om lärarutbildning, 

• Att förbättra STEM-undervisning i för-, grund- och gymnasieskola, 

• NASAs utbildningsprogram, inkl sommarkurser för mellanstadieelever, 

• innovation inom STEM-utbildning, 

• stipendier till begåvade elever som vill bli lärare, 

• stöd på högskolenivå för att öka studenters slutförande av STEM-utbildning, 

• att öka andelen underrepresenterade grupper i STEM-utbildning, 

• att utbilda tekniker inom STEM, 

                                                 
85 http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate 

http://www.whitehouse.gov/issues/education/educate-innovate
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• att utöka ―Graduate Research Fellowship Program‖ via NSF , 

• att skapa ‖Advanced Research Projects Agency-Education‖ under utbildningsdeparte-

mentet (liknande DARPA, DODs forskningsorganisation) 

• utbildningsvetenskaplig forskning för $90 miljoner, 

• cyber-learning för $48 miljoner.   

Som en del av innovationsstrategin inrättade Department of Commerce (DOC) ―Office of 

Innovation and Entrepreneurship‖ och ―National Advisory Council on Innovation and 

Entrepreneurship‖86. I maj 2011 utsågs även ‖Innovation Advisory Board‖, som skall leda 

en utredning om USAs ekonomiska konkurrenskraft och innovation och agera rådgivare 

till departementet om policies som kan skapa jobb. 

                                                 
86 http://www.commerce.gov/news/press-releases/2009/09/24/commerce-secretary-locke-

announces-new-commerce-initiatives-foster-in 
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Bilaga 3: Strategiska satsningar 

Nedan beskrivs några exempel på nationella strategiska satsningar. 

National Nanotechnology Initiative (NNI) 

NNI87 är ett samarbete mellan 25 departement och myndigheter och skapar ett ramverk för 

ett övergripande forsknings- och utvecklingsprogram inom nanoteknik genom att etablera 

gemensamma mål, prioriteringar och strategier. NNI finansierar inte forskning utan det gör 

de 13 departement och myndigheter som är medlemmar i NNI och har medel för forskning 

inom nanoteknik. Anledningen att NNI skapades 2001 var att nanoteknik berör en mängd 

områden och med så många departement och myndigheter inblandade önskade man mer 

kraftsamling. Initiativet till kraftsamlingen kom från forskarsamhället enligt Kei Koizumi 

vid OSTP, och ingår nu i presidentens prioriteringar. 

Advanced Research Projects Agency-Energy  

‖Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)‖88 är en myndighet under 

Department of Energy (DOE) och skapades 2007 som en del av COMPETES Act. Inte 

förrän 2009 beviljades dock medel ($400 miljoner) till satsningen från ARRA. Inom detta 

program skall man stödja högriskforskning vid universitet, federala laboratorier och 

företag. 

Networking and Information Technology research and Development 

The National Coordination Office for ‖Networking and Information Technology Research 

and Development (NITRD)‖89, är en organisation som skapades av kongressen 1991, med 

syftet att koordinera federal nätverks- och IT-forskning samt utvecklingsinvesteringar. 

Fjorton federala myndigheter ingår i NITRD och flera andra federala myndigheter är 

engagerade i NITRD aktiviteter. NITRD finansierar inte forskning utan det gör de 

myndigheter och departement som ingår i nätverket. 

US Global Change Research Program 

‖US Global Change Research Program (USGCRP)‖90 är ett samarbete mellan 13 

myndigheter och departement inom klimatforskning. Det skapades 1990 av kongressen 

men har lidit av minskande finansiering under senare år. I 2012 års budget föreslås 

USGCRP få ökad budget till $466 miljoner, vilket betalas ut till de medverkande 

organisationerna. 

Climate Change Technology Program  

I ‖Climate Change Technology Program (CCTP)‖91 ingår tolv myndigheter och 

departement, däribland USAs biståndsorganisation USAID, för att finansiera forskning 

inom miljöteknik. 

                                                 
87 http://www.nano.gov/ 
88 http://www.arpa-e.energy.gov 
89 http://www.nitrd.gov/ 
90 http://www.globalchange.gov/ 
91 http://www.climatetechnology.gov/ 

http://www.nitrd.gov/
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i6 challenge 

‖i6 challenge‖92 är en tävling på $12 miljoner som utlysts av ‖Economic Development 

Agency (EDA)‖ tillsammans med NSF och NIH. Syftet med tävlingen är att identifiera och 

stödja de bästa idéerna för entreprenörskap och kommersialisering i sex olika delar av 

landet. Ambitionen är att innovativ teknik inom medicin och livsvetenskaper skall nå 

marknaden snabbare genom samarbete mellan experter inom akademin och offentliga och 

privata företag och entreprenörer. 

Advanced Manufacturing Partnership (AMP) 

AMP93 lanserades av Presidenten i juni 2011 som ett nationellt initiativ för att få industri, 

universitet, myndigheter och departement att gemensamt investera i kommande 

teknologier som kan skapa arbetstillfällen inom avancerad tillverkning. Målet är att drygt 

$500 miljoner kommer at satsas inom programmet som är baserat på ett ‖Advanced 

Manufacturing Initiative‖ av PCAST.94 

National Robotics Initiative (NRI) 

NRI95 är ett nytt initiativ mellan NSF, NASA, NIH och jordbruksdepartementet med målet 

att utveckla robotar som skall fungera tillsammans med människor inom bland annat 

tillverkning, i rymden och havet, inom sjukvård och rehabilitering, militär 

underrättelsetjänst, utbildning och träning. Initiativet är kopplat till ‖Advanced 

Manufacturing Partnership‖. 

Energy Innovation Hubs 

Se text under Department of Energy 

 

                                                 
92 http://www.eda.gov/i6 
93 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/24/president-obama-launches-advanced-

manufacturing-partnership 
94 <www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-advanced-manufacturing-

june2011.pdf> 
95 http://www.whitehouse.gov/blog/2011/06/24/developing-next-generation-robots 
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Bilaga 4: Myndigheter 

 

R&D för utvalda myndigheter (”budget authority” i miljoner USD)96 

 

 FY 2010 FY 2011 Förändring 
FY 10-11 

FY 2012 Förändring 
FY 11-12 

Slutgiltig Uppskattning Procent Förslag Procent 

DOD (militär) 
 S&T (6.1-6.3 + medicinsk)* 
 All övrig R&D inom DOD 

82 902 
14 749 
68 152 

77 984 
13 642 
64 346 

-5,9% 
-7,5% 
-5,6% 

77 753 
13 011 
64 743 

-0,3% 
-4,6% 
0,6% 

HHS (health) 
 National Institutes of Health 
 All övrig R&D inom HHS 

31 758 
30 489 
 1 269 

31 821 
30 159 
1 661 

0,2% 
-1,1% 
30,9% 

32 367 
31 198 
1 169 

1,7% 
3,4% 

-29,6% 

DOE 
 Atomic Energy Defense 
 Office of Science 
 Energy Programs 

10 836 
3 854 
4 528 
2 454 

10 641 
4 091 
4 454 
2 097 

-1,8% 
6,1% 

-1,6% 
-14,6% 

12 989 
4 522 
4 940 
3 527 

22,1% 
10,5% 
10,9% 
68,2% 

NASA 9 262 9 867 6,5% 9 821 -0,5% 

NSF 5 392 5 322 -1,3% 6 097 14,6% 

Dept. of Agriculture 2 611 2 110 -19,2% 2 374 12,5% 

Dept. of Commerce 
 NOAA 
 NIST 

1 337 
685 
588 

1 288 
659 
573 

-3,6% 
-3,9% 
-2,5% 

1 731 
737 
874 

34,4% 
11,9% 
52,5% 

Dept. of Transportation 1 073 992 -7,6% 1 214 22,4% 

Dept. of Homeland Security 887 712 -19,7% 1 054 48,1% 

Dept. of Veterans Affairs 1 034 1 132 12,4% 1 018 -12,4% 

Dept. of the Interior 
 US Geological Survey 

776 
661 

763 
644 

-1,7% 
-2,5% 

774 
654 

1,4% 
1,4% 

EPA 597 571 -4,3% 584 2,3% 

Dept. of Education 353 335 -5,2% 480 43,5% 

Total R&D, alla myndigheter 149 595 144 370 -3,5% 149 118 3,3% 

 

 

                                                 
96 http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2012/tblii01a.pdf 

http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2012/tblii01a.pdf
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Bilaga 5: EU forskningsavtal 

I samtliga forskningsavtal mellan USA och 16 EU-länder med avtal nämns följande 

verktyg för samarbete: koordinerade forskningsprojekt; gemensamma insatsområden och 

undersökningar; gemensamma workshops; seminarier; konferenser och symposier; besök 

och utbyte av forskningsinformation och dokumentation, liksom av specialister och 

forskare; utbyte eller av instrument eller material. De vanligaste samarbetsområdena 

reflekterar USAs prioriteringar: bioteknik; livsvetenskaper; havsforskning, kemi (f.f.a. 

naturprodukter) samt miljö- och energiforskning. Förutom avtalen med Tyskland, som har 

målet att bidra till tillgången av nationella vatten, och Danmark, som specificerar träning 

av doktorander, studenter, forskare, ingenjörer eller annan lämplig personal, är avtalen i 

övrigt ospecifika.97 

                                                 
97 U.S. Science and Technology cooperation agreements with Europe; Survey and Analysis, S. Pals 

and T. Wang, Link2US, AAAS.100331 
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Bilaga 6: Nationella laboratorier 

 

DOEs Office of Science 10 nationella laboratorier och deras forskningsområden98 

Namn Forskningsområde 

Ames Laboratory Kemi, ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, 
matematik, fysik 

Argonne National Laboratory Grundforskning inom fysik, miljö och life science 

Brookhaven National Laboratory Grund- och tillämpad forskning inom vetenskap och 
teknik 

Fermi National Accelerator Laboratory Högenergifysik 

Thomas Jefferson National Accelerator Facility Kärnfysik, acceleratorforskning 

Lawrence Berkeley National Laboratory Avancerade material, life science, energieffektivitet 

Oak Ridge National Laboratory Neutroner, kemi, biologi, energi, material mm. 

Pacific Northwest National Laboratory Miljö, energi, bioteknik, säkerhetsteknologi, 
informationsteknologi 

Princeton Plasma Physics Laboratory Fusionsenergi, plasmafysik 

SLAC National Accelerator Laboratory Elektronacceleratorer, högenergifysik, 
synkrotronstrålning 

De övriga sju laboratorierna är Idaho National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Los 
Alamos National Laboratory, National Energy Technology Laboratory, National Renewable Energy 
Laboratory, Sandia National Laboratories och Savannah River National Laboratory. 

                                                 
98 http://science.energy.gov/laboratories/  



FORSKNINGSPOLITIK OCH INTERNATIONALISERING - USA 

39 

Bilaga 7: STAR METRICS 

STAR METRICS99 (Science and Technology for America’s Reinvestment: Measuring the 

EffecT of Research on Innovation, Competitiveness and Science) kommer att mäta 

genomslaget av FoU/I-investeringar på ekonomisk tillväxt (genom patent, nyföretagande 

etc.), arbetsmarknad (genom studentmobilitet och anställningar), vetenskaplig kunskap 

(genom t ex publikationer och citeringar) och sociala effekter/välmående (genom t ex hälsa 

och miljö). I nuläget diskuterar man med universiteten vilka indikatorer man skall använda 

för att göra dessa mätningar. Det torde vara av stort intresse för Sverige att följa den 

fortsatta processen och dess utfall. Star Metrics drivs av NSF och NIH på uppdrag av 

OSTP. 

                                                 
99 http://sites.nationalacademies.org/PGA/fdp/PGA_057189 
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Bilaga 8: Stiftelser 
Anslag från de 100 största stiftelserna fördelat på ämne, 2009100 

Ämne Anslag i  
miljoner dollar 

Del av alla 
anslag 

Antal 
anslag 

Del av alla 
anslag 

Utbildning 2 613,6 21,4% 9 174 19,2% 

 Policy, Management and 
 Information 
 Elementary and Secondary 
 Vocational and Technical 
 Higher Education 
 Graduate and Professional 
 Adult and Continuing 
 Library Science/Libraries 
 Student Services 
 Educational Services 

 
33,9 

703,5 
5,6 

847,7 
375,9 
44,7 
96,8 
59,8 

445,8 

   

Hälsa 3 252,7 26,6% 6 131 12,8% 

 General and Rehabilitative 
  Policy, Management  
  and Information 
  Hospitals and Medical  
  Care 
  Reproductive Health  
  Care 
  Public Health 
  Other 
 Specific Disease 
 Medical Research 
 Mental Health 

 
 

76,5 
 

468,1 
 

556,4 
843 
116 

322,3 
747,5 
122,8 

   

Vetenskap och teknik 312,5 2,6% 731 1,5% 

 Policy, Management and 
 Information 
 General Science 
 Physical Science 
 Technology 
 Life Science 
 Other 

 
11,6 
92,3 
78,9 
62,4 
64,3 
3,1 

   

  

                                                 
100 http://foundationcenter.org/findfunders/statistics 

http://foundationcenter.org/findfunders/statistics
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De 10 största stiftelserna med anslag till Vetenskap och Teknik, 2009 

Stiftelse Anslag i miljoner dollar Antal anslag 

Gordon and Betty Moore Foundation 80,3 82 

The Simons Foundation 40,1 55 

Bill & Melinda Gates Foundation 38,2 8 

The David and Lucile Packard Foundation 36 10 

Alfred P. Sloan Foundation 33,1 157 

The Tabasgo Foundation 16,3 8 

The Sherman Fairchild Foundation 15,7 9 

Silicon Valley Community Foundation 13,2 141 

The Robert A. Welch Foundation 13,1 111 

Intel Foundation 12,3 183 

Summa för de 50 största stiftelserna 490,2 1 239 

Anslag kan tillhöra mer än en kategori och därför räknas flera gånger. Anslag till individer är inte 
inkluderade. 

 
De 10 största mottagarna av anslag till Vetenskap och Teknik, 2009 

Mottagare Anslag i miljoner dollar Antal anslag 

California Institute of Technology 39,4 27 

Monterey Bay Aquarium Research Institute 35,4 2 

University of Texas 33,9 42 

Columbia University 23,6 15 

Las Cumbres Observatory 15,5 1 

Smithsonian Institution 15,4 8 

Cold Spring Harbor Laboratory 14,9 32 

Donald Danforth Plant Science Center 11,7 8 

Friends of the Institute des Hautes Etudes 
Scientifiques 

9,2 7 

University of California – Office of the 
President 

9,2 4 
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De 10 största stiftelserna med anslag till Utbildning, 2009 

Stiftelse Anslag i miljoner dollar Antal anslag 

Bill & Melinda Gates Foundation 562,7 255 

The Andrew W. Mellon Foundation 141,3 317 

Silicon Valley Community Foundation 126,6 510 

Lily Endowment Inc. 108 22 

Walton Family Foundation, Inc. 95,2 255 

Bernard Osher Foundation 94,7 155 

The Weill Family Foundation 85 1 

Donald W. Reynolds Foundation 68,1 21 

The Michael and Susan Dell Foundation 60,4 115 

Eli & Edythe Broad Foundation 58,7 104 

Summa för de 50 största stiftelserna 2 506,6 6 008 

Anslag kan tillhöra mer än en kategori och därför räknas flera gånger. Anslag till individer är inte 
inkluderade. 

 

De 10 största stiftelserna med anslag till Hälsa, 2009 

Stiftelse Anslag i miljoner dollar Antal anslag 

Bill & Melinda Gates Foundation 1 690 417 

The Robert Wood Johnson Foundation 272,9 662 

The Susan Thompson Buffett Foundation 247,3 140 

The California Endowment 55,8 297 

The Community Foundation for Greater Atlanta, Inc.  52,2 109 

Doris Duke Charitable Foundation 52,1 32 

The Lincy Foundation 52,1 52 

Robert W. Woodruff Foundation, Inc. 51,3 8 

Harold Simmons Foundation 51,2 30 

The Starr Foundation 50,7 24 

Summa för de 50 största stiftelserna 3 426,5 4 985 

Anslag kan tillhöra mer än en kategori och därför räknas flera gånger. Anslag till individer är inte 
inkluderade. 
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De 10 största mottagarna av anslag till Medicinsk forskning, 2009 

Mottagare Anslag i miljoner dollar Antal anslag 

Medicines for Malaria Venture (Schweiz) 115 1 

PATH 75,1 1 

Weill Medial College of Cornell University 55,1 10 

Foundation for the National Institutes of Health 30,2 6 

PATH Vaccine Solutions 30 1 

Nevada Cancer Institute 25,6 9 

Institute for OneWorld Health 23,7 3 

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
(Schweiz) 

20 1 

International Vaccine Institute (Sydkorea) 16,7 5 

International Centre for Diarrheal Disease Research 
(Bangladesh) 

16,5 4 
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Bilaga 9: Delstater 

 

Topp-10 över delstaters FoU-prestation 2007101 

 Total FoU  FoU intensitet (FoU /GDP ratio) 

Plats Delstat 
Belopp i 
miljoner 

USD 

 
Delstat R&D/GDP 

GDP i 
miljarder 

USD 

1 Kalifornien 77 608  New Mexico 7,53% 75,2 

2 Massachusetts 24 557  Massachusetts 6,97% 352,2 

3 New Jersey 19 552  Maryland 5,34% 264,4 

4 Texas 17 853  Washington 4,85% 310,3 

5 Michigan 17 402  Connecticut 4,82% 212,3 

6 
New York 15 939  Michigan 4,58% 379,9 

7 Washington 15 061  Kalifornien 4,31% 1 801,8 

8 Illinois 14 287  New Jersey 4,24% 461,3 

9 Maryland 14 130  District of Columbia 4,17% 92,5 

10 Pennsylvania 13 510  New Hampshire 3,71% 57,8 

Total FoU innefattar sammanlagd FoU utförd av företag, universitet, federala myndigheter, FFRDCs och 
federalt finansierade nonprofits, i respektive delstat. 

 

                                                 
101 http://www.nsf.gov/statistics/seind10/tables.htm#c4 

http://www.nsf.gov/statistics/seind10/tables.htm#c4


Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel på publikationer i serien är	me-
todresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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