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Tekniska fakultetens yttrande över betänkandet ”Prestationsbaserad 
resurstilldelning för universitet och högskolor” 
Linköpings universitet har ombetts yttra sig över betänkandet ”Prestationsbaserad resurstilldelning för 

universitet och högskolor” (U2011/7356/UH). Universitetet har för sitt interna arbete givit bland annat 

Tekniska fakulteten möjlighet att inkomma med ett eget yttrande. Tekniska fakulteten vill framföra 

följande synpunkter på betänkandets förslag. 
Allmänna synpunkter 

Betänkandet innebär ingen radikal kursändring jämfört med nuvarande ordning vad avser omfördelning av 

basanslaget. Förutom en ny komponent för att mäta samverkan/påverkan innebär förslagen främst ett antal 

justeringar som syftar till att rätta till vissa anomalier i den rådande ordningen – främst viktsfaktorerna för 

olika vetenskapsområden. De simuleringar som redovisas indikerar att den nya modellen gynnar 

fackhögskolor inom teknik och medicin. Stora lärosäten som saknar tekniska/medicinska fakulteter synes 

missgynnas jämfört med den nuvarande ordningen. Denna omständighet verkar bottna främst i 

korrigeringen av de tidigare nämnda viktsfaktorerna. Förslaget förefaller inte ensidigt gynna stora eller 

små lärosäten – det finns vinnare och förlorare både bland universiteten och bland de mindre högskolorna. 

Den föreslagna modellen synes, liksom den rådande ordningen, gynna etablerade forskningsområden. 

Någon indikator som direkt skapar förutsättningar för gränsöverskridande forskning finns inte men den 

föreslagna modellen skiljer sig i det avseendet inte från den nuvarande modellen.  

Utöver de frågeställningar som berörs i betänkandet U2011/7356/UH vill Tekniska fakulteten även peka 

på de konstateranden som Utbildningsutskottet den 23 februari framfört i betänkandet 2011/12:UbU8. Det 

är ett avsevärt problem att en så stor andel av basanslaget – som borde vara ”fria medel” att användas för 

egeninitierade strategiska satsningar – de facto är uppbundet till medfinansiering av externa bidrag både 

från nationella, privata såväl som statliga, bidragsgivare och från europeiska unionen. 
Kollegial eller s.k. peer review bedömning av forskningens kvalitet införs inte 

Vi ställer oss bakom betänkandets slutsats. Kollegial bedömning av forskningens kvalitet kan i 

egeninitierade utvärderingar ha en kvalitetsfrämjande effekt men som mätinstrument för forskningens 

kvalitet, särskilt mellan olika forskningsområden, har det sannolikt låg validitet och är en dyr metod för att 

åstadkomma en relativt begränsad omfördelningseffekt. 
Viktfaktorerna för externa medel görs dynamiska och bygger på data från SCBs 12 forskningsområden. 

Vi tillstyrker förslaget och förordar i första hand en indelning i 12 forskningsämnen (Nationell 

förteckning över forskningsämnen); i andra hand en uppdelning enligt den nya SCB-indelningen i 6 

forskningsämnen (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011).  

Genom att basera vikterna på lärosätenas faktiska redovisning av anslag och bidrag ökar transparensen och 

legitimiteten. Att förslaget bygger på dynamiska vikter ökar också legitimiteten jämfört med den 

nuvarande modellen, där vikterna inte kan tolkas som annat än tämligen godtyckligt bestämda.  

Att helt komma undan gränsdragningsproblematiken mellan olika vetenskapliga discipliner är svårt men 

genom att öka antalet kategorier till 12 blir gränsdragningseffekterna mindre dramatiska än i den 

nuvarande modellen. Med den nuvarande indelning i fakultetsområden har till exempel lärosäten där 

teknikvetenskapliga ämnen placerats på en naturvetenskaplig fakultet fått vikten 1,5 medan lärosäten där 

naturvetenskapliga ämnen tillhör en teknisk fakultet givits vikten 1,0.  
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Endast bidragsintäkter vunna i vetenskaplig konkurrens räknas som externa medel 

Vi tillstyrker förslaget att exkludera avgifter och uppdrag från externa medel. Även bland bidrag finns 

naturligtvis medel som inte erhållits i vetenskaplig konkurrens. Att göra en ytterligare uppdelning av 

bidragen verkar dock inte realistisk att åstadkomma. 
Vetenskaplig excellens belönas genom att medel från ERC och VR viktas högre än andra externa medel 

Vi tillstyrker förslaget. Det finns även andra bidragsgivare som finansierar excellent forskning men dessa 

stöder endast vissa forskningsområden eller stöder endast vissa lärosäten. Om VR och ERC i den fortsatta 

beredningen kompletteras av sådana bidragsgivare måste även SSF och KAW inkluderas. 
En nationell databas, som utöver WoS, omfattar humaniora och samhällsvetenskap samt konstnärlig forskning 

byggs ut (SwePub) och formar tillsammans med WoS en integrerad forskningsdatabas för svensk forskning. 

Uppdraget utförs av KB i samverkan med VR och i nära dialog med lärosätena  

Vi tillstyrker förslaget men menar att samtliga vetenskapsområden eller forskningsämnen bör ha en 

komponent baserad på den norska modellen till exempel grundad på områdets eller ämnets täckningsgrad i 

WoS. Teknikvetenskap har till exempel ungefär 50 procents täckningsgrad i WoS och bör erhålla ett 

publiceringsindex som till 50 procent grundar sig på citeringar i WoS och till 50 procent på den norska 

modellen. 

Vi tillstyrker utredarens förslag att fasa ut den viktning av publicerings – och citeringsdata som idag 

används då en fältnormaliserad analys redan beaktar olika områdens publiceringstraditioner. 

Vi vill särskilt betona vikten av att beräkningen av publicerings- och citeringsdata görs mer transparent än 

vad som varit fallet i den nuvarande modellen. 
Konstnärlig forskning kan ännu inte ingå i systemet 

Vi delar utredarens uppfattning att frågan behöver utredas vidare. 
Publikationer från sjukhus och forskningsinstitut räknas inte in 

Det är oklart vad som avses med förslaget. Publikationer är ofta inte skrivna enbart av forskare vid ett 

enskilt lärosäte utan kan inkludera medförfattare från andra lärosäten, landstinget, forskningsinstitut eller 

andra delar av det omgivande samhället. Det är viktigt, inte minst ur samverkansperspektiv, att det även i 

framtiden finns incitament för detta. Detta går dock att hantera genom att fördela publikationen på basis 

av författarandelar.  

Däremot tillstyrker vi att publikationer inte automatiskt tillgodoräknas ett visst lärosäte bara för att 

publikationen innehåller författare från ett visst universitetssjukhus eller ett visst forskningsinstitut. 
Samverkan premieras i proportion till intäkterna från uppdragsutbildning och uppdragsforskning 

Vi avstyrker förslaget. På en teknisk högskola är samverkan en central del av verksamheten, men vi menar 

att den föreslagna indikatorn varken avspeglar den samverkan som bedrivs eller ger rätt incitament för 

samverkan. Indikatorn borde uppmuntra till ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter – inte en 

ensidig överföring av kunskap från lärosäten till samhället eller beställd forskning som inte sällan mer är 

att betrakta som utvecklingsarbete. Flera av de andra indikatorer som nämns i betänkandet men som 

summariskt avfärdas är betydligt mer relevanta. Vi vill särskilt peka på 

 In-kind bidrag i forskningsprojekt. Att samla in uppgifter om sådana borde vara fullt möjligt inom ramen 

för VRs uppdrag att utveckla och förvalta en databas för bidragsfinansierad forskning (U2012/737/F) – 

åtminstone för statliga och europeiska forskningsprojekt 

 Antalet adjungerade professorer, och  
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 Antalet företagsdoktorander i vid mening, dvs forskarstuderande med extern anställning, inte 

nödvändigtvis i privat industri.  

Vi förordar en viktad summa av sådana indikatorer. Denna summa kan naturligtvis även inkludera en 

komponent som utgörs av uppdragsforskning. Uppdragsutbildning menar vi dock är irrelevant för 

fördelning av forskningsanslag då den typen av utbildning sällan är forskningsnära. 

Vi rekommenderar även att resultatet av utredningen U 2011:11 ”Utredningen om stödsystem för 

hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor” beaktas i den 

fortsatta beredningen av ärendet. 
Ett pilotprojekt genomförs för att mäta samverkan genom att universitet och högskolor rapporterar en 

portfolio av fallstudier över forskningens externa påverkan 

Vi avstyrker förslaget som vi uppfattar som komplicerat, ofärdigt och dessutom sannolikt behäftat med 

begränsad validitet då det endast bygger på ett urval av samverkansinitiativ. 

Förslaget synes bygga på en grovt förenklad syn på innovationsprocessen. Som årtionden av 

innovationsforskning tydligt har visat är det en mycket komplicerad uppgift att spåra kopplingar mellan 

forskning och innovation. Dels är kopplingen i normalfallet inte så linjär som förslaget antyder, med 

forskning som förled till innovation. Forskning kan istället komma till nytta i olika faser av 

innovationsprocessen, och denna process kan pågå i årtionden. Dels är mekanismerna för nyttiggörande av 

forskning mångfacetterade och beroende av hur väl utvecklade relaterade innovationssystem på 

teknologisk, regional, nationell och internationell nivå är. Det är inte rimligt att fallstudier gjorda på årlig 

basis ska kunna fånga denna komplexitet på ett sätt som är jämförbart mellan lärosäten. 
Omfördelningen av basresurser ska vart år omfatta 10 procent av föregående års basresurs 

Vi tillstyrker att en substantiell andel av hela basresursen, minst 10 procent, fördelas om. Den föreslagna 

fördelningen mellan de olika komponenterna uppfattar vi som rimlig. 
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