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Effekten av högskolesektorns 
forskningsfinansiering sedan 2009 

 

Forskningspolitiken är inte arena för stora partipolitiska motsättningar men forskningspropositionen 
2008 medförde ändå relativt stora förändringar vars effekter nu kan börja skönjas. Inte minst med 
tanke på regeringsskiftet är det viktigt att försöka följa upp vad som hänt och försöka bedöma vad 
som fungerat väl och vad som fungerat sämre. 

Den följande sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och vare sig tid eller för 
mig tillgängliga data har varit tillräckliga för att genomföra fullständiga analyser samtidigt som 
effekterna av forskningspolitiken ännu inte har fått fullt genomslag. Det är dock bättre att utnyttja 
den information som finns än att genomföra förändringar utan ens ett försök till uppföljning och 
resultaten nedan är i de flesta fall mycket tydliga och borde utgöra ett (av flera) underlag för fortsatt 
utveckling av forskningspolitiken likväl som fortsatta studier av hur forskningen utvecklats.  

 

Sammanfattning 
1. Finansieringen har ökat avsevärt från 2008.  
2. Jämfört med andra västländer har det inneburit att en relativ minskning med 12% 

mellan 1999 och 2008 har återhämtats till 97% av läget 1999. 
3. Antalet vetenskapliga artiklar med svenska författare har jämfört med andra västländer 

börjat öka efter en nedgång med 15-20% mellan 2000 och 2011. Uppgången kommer 
med en fördröjning på två till tre år efter finansieringsökningen, vilket gör det svårt att 
bedöma ökningstakten. 

4. Svenska vetenskapliga artiklars kvalité har jämfört med andra västländer börjat öka 
efter en nedgång med 5-10% från 1998. 

5. Andelen extern (projektfinansierad) finansiering har ökat, trots en uttalad ambition att 
öka andelen basanslag. Sverige tillhör fortsatt de nationer som har absolut störst andel 
externfinansiering. 

6. Tillsammans med det ökade prestationsbaserade inslaget i de direkta statsanlagen 
innebär det att Sverige också ligger i topp då det gäller andelen prestationsbaserad 
tilldelning. 

7. Trenden mot en ökad andel av finansieringen fördelad efter peer review har förstärkts 
och andelen kan grovt skattas till mellan 31-39% för år 2013.  

8. Den indikatorbaserade delen av anslaget spelade en mycket liten (1%) roll för 
omfördelning mellan lärosätena medan de strategiska forskningsområdena gav större 
effekt. 

9. Den indikatorbaserade tilldelningen spelade roll för högskolor och nya universitet 
medan fördelningen efter strategiska forskningsområden spelade roll för de äldre 
universiteten. 

10. Högskolorna och de nya universiteten har inriktat sin forskning mot färre områden, 
dvs minskat bredden till förmån för starkare forskning.  

11. Utvecklingen mot att färre publikationer ges universitetssjukhusadresser till förmån 
för universitetsadresser har fortsatt och förstärkts i samband med införandet av de nya 
modellerna. Detta visar på att systemet snabbt anpassar sig till incitament och eftersom 
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ingen översyn av indikatormodellen genomförts hamnar indikatorerna allt längre från 
verkligheten. 

12. Borttagandet av högskolemomsen har medfört att uppdragskontrakt minskat till 
förmån för bidragskontrakt. 

 

Forskningspropositionen 2008 innebar ett trendbrott i forskningsfinansieringen av universitet och högskolor, 
framför allt genom att den totala finansieringen till universitet och högskolor ökade markant. 
Forskningspropositionen innebar också att de direkta anslagen till en del började fördelas dels efter en 
indikatormodell där citeringar och externa medel utgjorde variabler, dels en modell där finansiering av 
”strategiska forskningsområden” bestämdes efter ett peer review förfarande. 

Budgetpropositionen för 2015 är en ny regerings budget och det är svårt att veta om den pekar mot en 
förändrad politik eller om den bara speglar att den nya departementsledningen helt enkelt inte hunnit 
formalisera sin politik. Den skiljer sig avsevärt från de tidigare åtta åren genom att finansieringen snarast 
minskat samtidigt som ingen fördelning efter indikatorer skett. Alldeles oavsett orsakerna till detta är det på 
sin plats att försöka följa upp den tidigare regeringens politik utifrån den statistik som är tillgänglig. 

Genomgången gör inte anspråk på att vara fullständig utan utgör framför allt en sammanställning av resultat 
som jag tagit fram för andra ändamål. 

Papperet är organiserat genom att ett antal påståenden är illustrerade med en figur. 

En tydlig ökning av finansieringen men inte något skifte mot en ökad andel direkta anslag. 

 
Figur 1.Total forskningsintäkt för summan av lärosäten (vänster stapel), direkta statsanslag (höger stapel) samt 
externfinansieringsgrad (linje). Statistiken är hämtad från UKÄ:s sammanställning av lärosätenas resultaträkningar. 
Bidrag från kammarkollegiet har för 2009 räknats som anslag. 

Kommentar: 2004 års forskningsproposition var baktung så att anslagen för forskning ökade redan 2008 
och därefter har utvecklingen varit god. Intäkter från externa medel har dock ökat mer än direkta anslag, 
vilket lett till en tydligt förhöjd externfinansieringsgrad. Till en del ökar externa medel genom en relativt 
mindre uppbyggnad av oförbrukade bidrag men framför allt ökade de genom beslut om ökade satsningar på 
framför allt Vetenskapsrådet men även andra råd och myndigheter och genom borttagandet av 
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högskolemomsen. Åtgärderna har genom den kraftigt ökande finansieringen varit positiva för högskolan men 
den föregående regeringens utfästelser om att öka andelen direkta statsanslag har inte genomförts.  

Svenskt högskoleväsende har en, i förhållande till de flesta jämförbara länder, hög andel konkurrensutsatt 
projektfinansiering (% General university funds, OECD S&T indicators) och perioden sedan 2009 har 
förstärkt detta förhållande.   

 

I förhållande till jämförbara länder har finansieringen återhämtat sig sedan 2008 men ligger 
fortfarande under nivån vid millenieskiftet. 
 

 
 
Figur 2. Forskningsfinansiering i lokalvaluta och fasta priser  (index 1998=100) till högskolesektorn i Sverige (svart 
heldragen linje) samt som medelvärde för 11 jämförbara länder (grå streckad linje). Kvoten mellan finansieringen i 
Sverige och den i jämförbara länder anges med grå punktad linje (höger skala). Data hämtade från OECD Science and 
Technology indicators men korrigerade för i databasen angivna strukturella förändringar. Korrigeringarna har 
genomgående minskat utvecklingstakten för jämförbara länder. Svenska data har korrigerats för förändrade 
insamlingsmetoder 2005. 

Ingående länder är Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, 
Schweitz och Storbrittanien. 

 

Kommentar: OECD använder köpkraftspariteter (PPU) för att skapa jämförbarhet mellan olika länders 
finansieringsnivåer och det kan vara lockande att använda PPU för jämförelse mellan länder. Ett antal 
artiklar har dock visat att sådana jämförelser leder helt fel, framför allt på grund av stora strukturella 
skillnader, t ex finansieringen av doktorander, mellan länder. Valutasvängningar, som påverkar PPU 
avsevärt, påverkar inte heller lärosätenas ekonomi alls i samma grad som t ex löneutvecklingen. 

OECD:s forskningsstatistik fungerar således inte särskilt bra för att svara på frågor om hur stora resurser det 
svenska högskolesystemet har i förhållande till andra länders men kan ge rimligt adekvata svar på frågan om 
hur resurserna utvecklats. 

Jämförelser mellan storleken på olika länders forskningsproduktion sker på det hela taget bara med hjälp av 
internationella publikationsdatabaser. Det innebär att Sveriges produktion blir uttryckt i relation till världen 
eller ett antal länder och påverkas således av både vår egen utveckling och övriga länders. På samma sätt 
måste resurserna uttryckas i relation till andra länder och både nedgången och uppgången i figur 2 påverkas 
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inte bara av bristande uppräkningar av anslagen utan också av en tydlig vilja att öka forskningsfinansieringen 
i andra länder följt av finanskrisens hårdare budgetklimat med efterföljande mer försiktigt utvecklad 
forsknngsfinansiering.  

 

 

 

Svensk publicering jämfört med andra länder har börjat återhämta sig efter ett brant fall 2001-
2011 

 
Figur 3. Antal artiklar med minst en Sverigeadress (index 1990=100) dividerad med medelvärdet för motsvarande 
index i jämförbara ländre (grå linje) samt motsvarande beräkning (svart linje) baserad på fraktionaliserade artiklar (varje 
land får sin andel av varje artikel baserat på hur många författare som kommer från landet). Den grå punkten är en 
beräkning utförd på de data som fanns tillgänliga i WoS 2014-10-23. Den blå vertikala linjen markerar  införandet av 
forskningspropositionen 2008. Länderurvalet som i Figur 2. Data från WoS samt från U Sandström vad gäller 
fraktionaliserade artikla. 

Kommentar: Sampubliceringen har ökat under hela perioden och det gynnar små länder om Full count 
används, eftersom sannolikheten för sampublicering med ett annat land är större för mindre länder. Den  
ökande skillnaden mellan enkel räkning av publikationer och fraktionaliserad räkning är en effekt av det 
ökande samförfattarskapet. 

Oavsett variabel är utvecklingen tydlig med ett nittiotal där Sverige i relation till andra länder vare sig ökar 
eller minskar och ett 2000-tal medan 2000-talet visar på en stark nedgång. Nedgången tycks dock vända i 
och med att finansieringen i förhållande till andra länder ökat.  

Artikelproduktionen kan bara i liten grad öka direkt i samband med förstärkat resurser t ex genom att 
forskargrupper ges möjlighet att behålla produktiva medarbetare som annars skulle flytta utomlands eller 
övergå till en annan sektor. Nya resurser som används till att starta nya forskargrupper med nya 
forskningsinriktningar kan å andra sidan mycket väl medföra att publiceringen inte motsvarar finansieringen 
under åtminstone fem år. Den lagfas om 2-3 år som indikeras i diagrammet är således rimlig. 

Den enskilda mätningen för 2014 indikerar en kraftig uppgång av den relativa artikelproduktionen och en 
sådan är inte orimlig i ljuset av den kraftigt ökande relativa finansieringen. Den tidiga tidpunkten för 
mätningen gör dock punkten mycket osäker även om  den relativt starkt indikerar en fortsatt uppgång. 

 

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Full count 

fraktionaliserat 

4 
 



uppf forskfin/UH 2014-11  UFV 2014/1412 

Publiceringens ”impact” (kvalité) visar en ännu tydligare återhämtning.  

 
Figur 4. Sveriges medelciteringsgrad dividerat med utvalda länders markeras med heldragen linje och andelen  artiklar i 
den översta percentlien vad avser citeringar med punktad linje. Bearbetning av U Sandströms beräkningar utifrån WoS. 
Länderurval som i Figur 2. 

Kommentar: Måtten för citeringsgrad och andel toppciterade artiklar behöver inte indexeras eftersom de 
redan är uttryckta i förhållande till världsgenomsnittet och alltså inte direkt påverkas av ländernas storlek. 
Måtten varierar mer än antalsräkningar men på det hela taget är mönstret detsamma – en nedgång från 
millennieskiftet fram till 2009 och därefter en uppgång. Nedgången är mindre kraftig än för antalsräkningen 
och rimligen är kvaliteten mindre känslig för variationer i finansieringen. 

I vilken grad som sättet att fördela medel har någon betydelse för medelciteringen är det inte möjligt att 
avgöra men det tycks ändå inte som om de modeller för fördelning av direkta statsanslag, som använts sedan 
2009 påverkat utvecklingen negativt. Möjligen skulle det faktum att ökningen i citeringsgrad skett direkt 
(utan lagfas)  i anslutning till införandet av de nya fördelningsmodellerna kunna tas till intäkt för att 
modellerna snarast är kvalitetsdrivande.  
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Omfördelningen till följd av indikatorer har varit väldigt liten 
 

 
Figur 5. Fördelning av anslag 2012 efter beräkningsgrund. Omfördelningseffekten av Strategiska forskningsområden 
och den indikatorbaserade fördelningen har beräknats genom att jämföra utfallet med det utfall som skulle blivit om 
anslagsökningen hade fördelat på samma sätt som anslagen var fördelade år 2008. 

Kommentar: Den indikatorbaserade fördelningen av ramanslag har medfört väldigt lite omfördelning 
mellan lärosätena. Det är på sitt sätt naturligt eftersom publicering i hög grad är beroende av ekonomiska 
resurser men den begränsade omfördelningen torde också vara ett resultat av att det i systemet infördes 
”fakultetsfaktorer”, vilka i hög grad tycks ha konstruerats för att minimera förändring. 

De strategiska forskningsområdena innebar en större omfördelning inte minst eftersom endast äldre 
universitet stod som huvudmottagare men totalt sett har den reella ekonomiska effekten av dessa två 
modeller för anslagsfördelning varit ganska liten. Att den ekonomiska effekten är liten behöver dock inte 
betyda att modellerna saknar betydelse, eftersom signalvärdet av indikatorer kan vara avsevärt även om de 
inte resulterar i särskilt mycket pengar. 

 

De äldre universitetens andel av anslagen har ökat en aning men de nya och högskolorna ökar 
sin andel av indikatorerna. 
 

Tabell 1. Andelen (%) av anslag och indikatorvärden för grupper av lärosäten 
 Anslag 

  
Indikatorer 

 2008 2013 
 

2009 2014 
Äldre uni 89,0 89,2 

 
91,5 90,0 

Nya uni 5,5 5,5 
 

4,1 4,8 
Högskolor 5,5 5,3 

 
4,3 5,2 

Data från UKÄ och regeringskansliet. 

Kommentar: Som systemet med indikatorer utformades så var indikatorvärdena för de äldre universiteten högre än 
deras faktiska anslag. Det kan ha sin förklaring i att indikatorerna har en inbyggd skevhet, att nya universitetet och 
högskolor befann sig i en uppbyggnadsfas eller att de äldre lärosätena faktiskt var något effektivare. Effekten av 
indikatormodellen borde alltså ha blivit att de äldre lärosätenas anslag ökade på de nyares bekostnad men så har blivit 
fallet i endast begränsad utsträckning, vilken framför allt kan förklaras av utfallet för fördelningen till Strategiska 
Forskningsområden. 

Basanslag 2008 

Pris och löneuppräkning  
samt allmän förstärkning 

Omfördelning SFO 

Omfördelning 
Aktivitetsfördelning 
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Att den relativa ökningen för de äldre universiteten blivit så begränsad kan hänföras till att anslag initialt fördelades till 
lärosätena för att garantera en viss mängd forskningsanslag per helårsstudent, vilket innebar en överföring från äldre till 
nyare samt att nya universitet och högskolor förbättrat sina indikatorvärden tydligt mer än de äldre universiteten.  

Relationen mellan fördelningen av medel för SFO och efter indikatorer i förhållande till fördelningen av totala anslag 
visar att överensstämmelsen mellan indikatorfördelningen och totala anslag var mycket stark för nya universitet och 
högskolor men saknades för de äldre universiteten. För de äldre universiteten samvarierade istället fördelningen till SFO 
mycket starkt med fördelningen av totala anslag. Kanske kan skillnaden i utvecklingen av indikatorerna till en del 
förklaras av att det ekonomiska incitamentet för nya universitet och högskolor varit betydligt starkare än för de äldre 
universiteten.  

 

Nya universitet och högskolor har fokuserat sin forskning. 
 

 
Figur 6. Diversitetsindex beräknat på publicering (full count) i WoS’ tidskriftsklasser. Ett högt värde indikerar en jämn 
fördelning mellan ämnesområden medan ett lägre innebär tydligare fokusering. Medelvärdet av diversitetsindex för 
breda äldre universitet markeras med heldragen grå linje, för specialiserade äldre universitet med grå punktad linje, för 
nya universitet med svart streckad linje och för högskolor med grå streckad linje. Data från WoS. 

Kommentar: Ökad publicering i allmänhet ledde till att samtliga typer av lärosäten ökade sin bredd fram till 
ungefär 2007 då ökningen upphörde. Forskningspropositionen 2008 – möjligen tillsammans med en mängd 
uppmaningar från regeringens sida – har lett till en tydlig fokusering för högskolor och nya universitet och i 
någon mån för tekniska, medicinska och lantbruksvetenskapliga lärosäten. Det förefaller sannolikt att det 
mycket tydliga incitament till ökad kvantitet och kvalitet i publicering för nya universitet och högskolor 
spelat roll för utvecklingen. 
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Borttagandet av högskolemomsen har inneburit en minskning av uppdrag till förmån för 
bidrag. 

 
 
Figur 7. Andelen (%) uppdragsfinansierad forskning av total forskningsfinansiering från olika finansiärer. Data från 
UKÄ. 

Kommentar: Den sk högskolemomsen om 8% togs bort 2009, vilket innebar att ett relativt starkt ekonomiskt 
incitament till att övergå till bidragsfinansiering. Särskilt vad gäller svenska finansiärer har effekten av detta blivit en 
tydlig förskjutning av kontraktstyp, vilken kanske också underlättats av allt tydligare verksamhetskrav i 
bidragskontrakten.  

Förändringen visar tydligt hur snabbt systemet anpassar sig till förändringar och indikerar också svårigheten med att 
använda andelen uppdrag som en indikator för exempelvis samverkan. 

 

 

Uppsala 2014-11-10 

 

Ulf Heyman 

Seniorrådgivare, Uppsala universitet.   
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