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REMISSVAR (U2011/7356/UH) 

Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor 

 
Saco har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rapporten 
Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. Svaret har 
behandlats i Sacos styrelse. 

Hur resurstilldelningen för universitetens och högskolornas forskning ser ut är 
av stor vikt, inte bara för lärosätena utan också för samhället via den effekt den 
har på forskningens omfattning och kvalitet. Saco har i andra sammanhang 
uttryckt sitt missnöje över att nuvarande resurstilldelningssystem endast 
utnyttjar enkla mått som riskerar att förväxla kvalitet med kvantitet. Saco har 
efterfrågat en bredare kvalitetsutvärdering som bättre kan fånga forskningens 
kvalitet 0ch som är anpassad till samtliga ämnesområden. Saco vill därför 
inledningsvis beklaga att den föreliggande rapporten inte innehåller förslag 
som åtgärdar detta. Saco anser inte att rapportens förslag förbättrar det 
nuvarande resurstilldelningssystemet i någon större utsträckning.  

Utredningen är dessutom svårgenomtränglig och lätt att missförstå. Eftersom 
den bygger på ett stort antal simuleringar och antaganden är det svårt att 
bedöma konsekvenserna av förslagen. Även genomförbarheten är svår att 
bedöma då många förslag är svårtolkade och otydliga. Saco är också tveksamt 
till att förslagen leder till ökad kvalitet i forskningen eller till att främja 
förutsättningarna för internationellt starka lärosäten i Sverige.   

Kvalitetsutvärderingar och kollegial bedömning 

Ett av utredarens huvuduppdrag var att lämna förslag på hur 
kvalitetsutvärderingar skulle kunna ingå som ett komplement till de nu 
tillämpade kvalitetsindikatorerna externa medel och citeringar/publiceringar. 
Saco beklagar att utredaren avstyrker införandet av kollegial bedömning som 
ett komplement till nuvarande indikatorer. Saco är medveten om de problem 
som finns med kollegial bedömning men är ändå övertygad om att den typen av 
utvärdering behövs för att en relevant bedömning av forskningens kvalitet ska 
vara möjlig att göra.  

En av de invändningar mot kollegial bedömning som rapporten för fram är att 
den är resurs- och tidskrävande. Saco håller med om att kollegiala 
bedömningar kräver mer resurser än enkla indikatorer men detta behöver inte 
vara ett problem eftersom den kollegiala bedömningen inte behöver utföras 
varje år. Den kollegiala bedömningen bör gälla på lite längre sikt och kan 
därigenom också öka stabiliteten i systemet.  

Indikator för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat 

Att enbart använda indikatorer vid bedömningen av kvalitet är inte tillräckligt, 
utan indikatorerna bör, som nämnts ovan, vara ett komplement till en bredare 
kvalitetsutvärdering. De nuvarande indikatorerna, externa medel och 
citeringar/publiceringar, bör också kompletteras med fler indikatorer. Två 
enskilda indikatorer kan sannolikt inte fånga något så komplext som 
forskningskvalitet och man bör vara medveten om att olika indikatorer gynnar 
olika forskningsområden. Att införa fler indikatorer blir än viktigare om man 
inte inför en bredare kvalitetsbedömning.  



 

 

  2/4 

 

En faktor som sannolikt kan påverka forskningens kvalitet positivt är 
samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället. Därför välkomnar 
Saco en indikator som mäter samverkan. Utredarens förslag för att mäta 
samverkan är dock otillräcklig. Enligt förslaget ska indikatorn bygga på 
intäkterna för uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Dessa intäkter ingår 
redan idag i indikatorn externa medel och tillför egentligen inget nytt. 
Dessutom är detta ett alldeles för snävt sätt att mäta samverkan och försummar 
den samverkan som inte innefattar en finansiell transaktion. Samverkan kan 
till exempel utgöras av kunskapsöverföring mellan två jämbördiga parter utan 
ekonomiska mellanhavanden.  

Samverkan kan också ske på olika sätt inom olika forskningsområden och en 
indikator måste täcka samtliga dessa samverkansformer för att inte något 
område skall missgynnas.  Exempel på andra tänkbara samverkansmått är 
antal patent för det tekniska området och antal kombinationstjänster inom den 
kliniska forskningen. Det är också av yttersta vikt att en samverkansindikator 
tar hänsyn till den samverkan som sker inom det humanistiska och 
samhällsvetenskapliga området, där motparten sällan är ett betalande 
näringsliv utan där samarbetena ofta sker utan ekonomiska transaktioner. 

Utredaren föreslår också att ett pilotprojekt genomförs för att mäta samverkan 
genom att högskolor och universitet rapporterar en portofolio av fallstudier 
över forskningens externa påverkan. Saco är positivt till att pilotprojektet 
genomförs. Pilotprojektet kan, om det fungerar väl, vara ett sätt att fånga 
forskningens samhällsrelevans och nytta samt en väg att mäta den samverkan 
som inte kan kvantifieras med hjälp av enkla indikatorer. Dock är det viktigt att 
pilotprojektet utvärderas noga innan det inkorporeras i 
resurstilldelningssystemet. 

Utbyggnad av databasen SwePub 

I nuvarande resursfördelningssystem baseras indikatorn för publiceringar och 
citeringar på databasen Web of Science. Denna databas har brister i täckningen 
av resultaten från delar av humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig 
forskning. Utredaren föreslår en utbyggnad av databasen SwePub för att bättre 
kunna täcka in publikationer inom humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
konstnärlig forskning.  

Saco tycker att det är viktigt att den databas som används kan hantera och 
kategorisera all svensk forskning. Saco är inte övertygad om att SwePub löser 
alla de tidigare problemen men välkomnar ambitionen att synliggöra den 
forskning som Web of Science inte kan hantera. Att bygga ut SwePub kan vara 
en möjlig lösning på problemen, även om det är svårt att utifrån utredningen 
avgöra den totala effekten när man även väger in betydelsen av impactfaktorer 
och citeringsparametrar.  

Impactfaktorer istället för citeringsparametern 

Utredaren noterar att SwePub inte kan hantera citeringar, vilket gör att andra 
bedömningsgrunder behövs för att mäta kvaliteten på publiceringarna. 
Utredaren föreslår en övergång till tidskrifters impactfaktorer, eller då sådana 
saknas, så kallade förhandlade viktfaktorer. Det är oklart om utredaren har för 
avsikt att överge citeringsparametern för samtliga publikationer, eller bara för 
de som inte ingår i Web of Science.  

Både impactfaktorer och citeringar har sina för- och nackdelar. 
Citeringsmönstren varierar mellan olika ämnesområden och små ämnen citeras 
också i mindre omfattning. Citeringar kan också manipuleras. Impactfaktorer 
mäter inte de enskilda publikationernas påverkan utan relaterar till tidskriftens 
generella värde.  
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Saco avstår från att ta ställning i frågan och efterfrågar istället en ytterligare 
utredning av konsekvenserna för olika vetenskapsområden samt ett 
förtydligande av hur metoderna ska användas och eventuellt kombineras. Det 
är viktigt att den metod, eller den kombination av metoder, som används klarar 
av att mäta betydelsen av all forskning, även den som inte har som tradition att 
publicera sig i vetenskapliga tidskrifter.  

Publikationer från sjukhus och institut 

Utredaren föreslår att publikationer från sjukhus och forskningsinstitut inte 
ska räknas med i resurstilldelningssystemet. Överlag är slutsatsen att undanta 
dessa publikationer anmärkningsvärd då utredningen samtidigt syftar till att 
föreslå en indikator som främjar vidgade kontaktytor mellan akademin och det 
omgivande samhället. Dessutom trängs den kliniska forskningen tillbaka till 
förmån för sjukvårdsproduktion redan med nuvarande system. 

Förslaget att publikationer från sjukhus och institut inte ska räknas med 
riskerar att hämma den kliniska forskningen än mer, genom att slå undan ett 
incitament för samverkan som i dag finns mellan landsting/regioner och 
sjukhus. Saco avstyrker därför förslaget att publikationer från sjukhus och 
forskningsinstitut inte ska räknas med i resurstilldelningssystemet. Saco vill 
också påpeka att rapporten är otydlig i sin argumentation och att det är svårt 
att tolka vad utredaren egentligen menar.  Det är också oklart om frågan skall 
utredas vidare.  

Basresurs grund för omfördelning 

Saco avstyrker att basresurserna används som grund för omfördelning.  

Basresurserna har en avgörande betydelse för lärosätenas långsiktiga 
planering. Att omfördela befintliga resurser ökar osäkerheten för lärosätena. 
Saco är därför tveksamt till att omfördela annat än nytillkomna medel.  

Dessutom mäter varken det nuvarande systemet eller utredarens nya förslag till 
prestationsbaserad resurstilldelning kvalitet och prestation på ett fullgott sätt. 
Skall mer resurser fördelas utifrån kvalitet måste systemet baseras på en 
grundligare kvalitetsutvärdering. Förslaget skulle också på sikt medföra en 
betydande omfördelning av resurser som på grund av de osäkra kvalitetsmåtten 
inte behöver vara baserad på faktisk forskningskvalitet. Detta vore en mycket 
olycklig utveckling, som inte på något sätt kan antas förbättra kvaliteten på 
svensk forskning.    

Effekter för olika forskningsområden 

En stor andel av de förslag som förs fram i rapporten missgynnar humaniora 
och samhällsvetenskap, vilket utredaren också påpekar.  Saco beklagar att 
utredningen så tydligt förespråkar lösningar som gynnar vissa 
ämnesområden på andra områdens bekostnad. För att resurstilldelnings-
systemet skall uppfattas som legitimt måste det baseras på kriterier och 
metoder som på ett rättvisande sätt kan mäta kvaliteten på all forskning, och 
som passar även den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningens 
natur.  

Dock finns det även enskilda förslag som missgynnar andra områden än 
samhällsvetenskap och humaniora. Att inte räkna med sjukhuspublikationer 
missgynnar medicinsk forskning, medan en minskad vikt för externa medel kan 
missgynna teknisk forskning.  

Dessutom bör man observera att många av de förslag som förs fram tenderar 
att gynna befintliga forskarmiljöer vilket riskerar att hämma framväxten av nya 
miljöer, miljöer som kan vara av stor betydelse för återväxten av högkvalitativ 



 

 

  4/4 

 

forskning.  Detta kan leda till en mängd negativa konsekvenser, till exempel för 
framväxten av de tvärvetenskapliga miljöer som behövs för att lösa de stora 
framtida utmaningarna eller för yngre forskares möjligheter att bygga upp en 
egen forskningsinriktning. 

 

Saco hänvisar även till bilagda svar från Akademikerförbundet SSR, 
Civilekonomerna, Jusek och Lärarnas Riksförbund. Naturvetarna, Sveriges 
Ingenjörer, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges 
Universitetslärares Riksförbund har valt att lämna sina svar direkt till 
departementet. Saco vill i detta sammanhang poängtera att det är önskvärt att 
de av våra förbund som är tydligt berörda av en remiss erbjuds att svara direkt 
till departementet.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Göran Arrius 

   Linda Simonsen 

                            


