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Sammanfattning 
Modellen med indikatorbaserad tilldelning av anslag för forskning till lärosätena infördes från och 
med 2009 men diskussionen inleddes redan 2007 och reformen torde ha påverkat högskolesystemet 
sedan 2008. Modellen baseras på ämnesvägda citeringar och externa medel. 

Såsom modellen har utformats har den lett till mycket små omfördelningar mellan lärosäten. Sett över 
hela fyraårsperioden har 116 miljoner kronor (knappt 1 % av de samlade forskningsanslagen) flyttats 
från vissa lärosäten och fördelats till andra. Detta beror på att indikatorerna i hög grad är 
storleksberoende, att endast 10 % av en del av basanslagen omfördelats och att endast basanslag och 
inte övriga forskningsanslag, såsom anslag för klinisk forskning och särskilda forskningsanslag, 
utgjort grund i beräkningarna. 

För högskolorna och de nya universiteten har modellen varit betydelsefull för lärosätenas ekonomi och 
lett till en överföring av anslag från nya universitet till högskolor. För de äldre universiteten har 
utfallet totalt sett blivit ungefär noll och det saknas samband mellan förändring av forskningsanslag 
och utfall i indikatorerna. För dessa lärosäten har istället fördelningen av medel till de strategiska 
forskningsområdena spelat roll för anslagsutvecklingen. Systemet har således i praktiken inneburit att 
ett indikatorbaserat tilldelningssystem införts för högskolor och nya universitet medan de äldre 
lärosätenas anslag fördelats med ett peer review system. 

Incitamenten i modellen har inte lett till några storskaliga förändringar av publiceringsvolym och -
kvalitet eller extern finansiering, även om det ser ut som om den i relation till andra länder ökade 
finansieringen lett till att de svenska lärosätenas minskande andel av publicering och citering planat ut 
och att andelen möjligen börjat öka. I mindre skala förefaller det ha skett en överflyttning av 
artikeladresser från universitetssjukhusen till universiteten. 

Både humanioras och samhällsvetenskaps publicering såsom den registreras i Web of Science ökar 
snabbt. Det har medfört att antalet artiklar per anslagskrona är högre för både humaniora och 
samhällsvetenskap än för teknik och lantbruksvetenskap, vilket i sin tur antyder att dessa områden inte 
missgynnas av modellen även utan de särskilda korrektionsfaktorer som regeringen infört. 

Regeringen har under perioden inte lyckats vårda och utveckla modellen utan istället snarast ägnat sig 
åt att ”prata ned” incitamenten. Regeringen har över huvud taget agerat ogenomskinligt och de belopp 
som i budgetpropositionerna angivits som resultat av modellen har varit utomordentligt svåra att 
härleda till resultat i form av citeringar och externa medel. Lärosätena har det således haft svårt att 
förhålla sig till systemet och därmed att styra verksamheten efter statens mål. 

Publicering från universitetssjukhusen och nya beräkningar av ämnesviktningen för antalet artiklar per 
forskare borde ha hanterats under perioden eller åtminstone i den forskningsproposition som lagts 
fram 2012. 

De områdesfaktorer som regeringen använt förefaller inte möjliga att relatera till någon känd statistik. 
Beräkningen av sammanvägningen av områden för varje lärosäte har inte heller klargjorts. 

Befarade negativa konsekvenser av modellen, såsom en övergång till att publicera stora mängder 
artiklar av lägre kvalitet, har inte kunnat påvisas. Humaniora har, mot mångas förväntningar, ökat 
väsentligt och vunnit på indikatormodellen. 
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Inledning 
Finansieringen av forskning vid de svenska lärosätena utgörs till drygt 46 % av direkta statsanslag och 
i övrigt huvudsakligen av bidrags- och uppdragsmedel. De direkta statsanslagen utgör således en stor 
del och i Sverige liksom i andra länder är frågan om hur anslagen ska fördelas mellan lärosäten en 
källa till huvudbry för statsmakterna. För att försöka skapa system där lärosätenas prestationer ger 
utslag i förstärkt finansiering har ett antal olika modeller baserade på indikatorer eller någon typ av 
peer review prövats i olika länder.  

2008 beslutade Riksdagen att införa en fördelningsmodell huvudsakligen baserad på lärosätenas 
vetenskapliga publicering och deras förmåga att erhålla extern finansiering. Modellen har idag utgjort 
underlag för fördelning av statsanslag under fyra budgetår och det finns skäl att försöka bedöma 
systemets funktionalitet. Fördelas anslagsmedel efter hur väl lärosätena sköter verksamheten och ger 
modellen sådana incitament att högskolesystemet som helhet förbättrar kvalitet och kvantitet av den 
vetenskapliga publiceringen och ökar den externa finansieringen? Har regeringen implementerat 
modellen på ett adekvat sätt? 

Rapporten är en kritisk granskning av den indikatorbaserade modellens effekter och implementering 
och inte en granskning av övrig forskningspolitik, som i många stycken varit mycket positiv för 
landets lärosäten. 

Regeringen har i oktober lagt fram en ny forskningsproposition där andelen av basanslagen som 
omfördelas ökar från 10 till 20 % och där avgifter tas bort som grund för beräkningen av indikatorn för 
externa medel. 

Går det att utvärdera modellen? 
Det är en lång process, från forskningsidé över finansiering och arbete till författande och publicering, 
innan en vetenskaplig artikel är publicerad och registrerad i en databas som kan utgöra underlag för ett 
index, vilket i sin tur kan användas för fördelning av anslag. Processen kan påverkas i olika stadier 
men ett systems påverkan på hela processen går inte utvärdera efter endast fyra eller fem år. Vår studie 
gör därför inte anspråk på en fullständig belysning av hur modellen påverkar högskolan utan ska ses 
som ett försök att beskriva eventuella förändringar så långt som det i skrivande stund är möjligt. I en 
del fall är dock resultaten så tydliga att det redan nu borde leda till förändringar av modellen. 

Förändringen av anslagsfördelningen har genomförts samtidigt med en kraftig ökning av anslagen för 
forskning där en stor del fördelats för strategiska forskningsområden med hjälp av kollegial 
granskning. Det är alltså svårt att särskilja effekter av fördelningen efter indikatorer, särskilt som 
förändringarna också påverkas av internationella mönster i publiceringen. Vad vi kan göra är att påvisa 
förändringar som i tiden sammanfaller med införandet av den incitamentsstruktur som en 
indikatorbaserad modell innebär. En del av dessa förändringar går ganska entydigt att hänföra till 
anslagsfördelningen medan de flesta med största sannolikhet i hög grad också påverkas av andra 
faktorer. 

En särskilt viktig faktor är att finansieringen av högskolesystemets forskning ökat väsentligt både sett 
till totala medel i fasta priser och i jämförelse med andra länder (Figur 1). Vetenskap är en 
internationell verksamhet och de mått som används är nästan alltid relaterade till verksamhet i andra 
länder. En ökning av den relativa storleken på det svenska högskolesystemets forskning kan således 
förväntas avspegla sig i de flesta variabler och eftersom ökningen mellan 2008 och 2011 ser ut att bli 
drygt 10 %, så kommer finansieringsökningen att överskugga andra faktorer. Den relativa 
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finansieringsminskningen mellan 1999 och 2008 påverkar också resultatet genom att den påverkar 
jämförelsen med tidigare utveckling. 

  

Figur 1. Finansiering av svensk högskoleforskning som andel (%) av EU15. Finansiering i fasta köpkraftskorrigerade US$ 

I och med att ett incitamentssystem presenteras som ett troligt framtida beslut börjar incitamenten 
verka. I och med att utredningen om en ny modell kommit så långt att konkreta förslag diskuterades i 
öppna församlingar kan strukturen förväntas börja påverka beteendet hos lärare/forskare. Hösten 2007 
kan alltså sägas utgöra startpunkt för påverkan och rimligt är nog att i bedömning av förändringar av 
högskolesystemets beteende utgå från perioden 2008-2011. 

I det följande beskriver vi utvecklingen främst genom grafer över utvecklingen över eftersom det 
knappast är relevant att med så kort tidsperiod och i många fall långa svarstider försöka applicera 
någon form av statistiska test eller analyser. Resultaten måste bedömas med stor försiktighet. 
Samtidigt är de data vi presenterar av god kvalitet och det är vår övertygelse att det är bättre att basera 
beslut på befintliga och aktuella data än att, med hänvisning till att data inte riktigt är anpassade till 
relevanta frågeställningar, inte utnyttja den information som faktiskt är tillgänglig. 

Vi har framför allt använt oss av budgetpropositioner, svensk offentlig statistik samt InCites, som är 
Thomsons programvara för uppföljning av data i Web of Science, tillsammans med särskilda uttag ur 
Web of Science. Bibliometrin blir med InCites inte lika exakt som den som Vetenskapsrådet 
producerar men samtidigt är det en styrka att hämta informationen från ett alternativ och internationellt 
erkänd källa. I Bilaga 2 redovisas beräkningsmetoderna. 

Modellen 
Den modell som riksdagen beslutat kan sägas vara en kvalitetsinriktad aktivitetsrelaterad fördelning 
som på det hela taget följer den modell som Dan Brändström förslog i SOU 2007:81 ”Resurser för 
kvalitet”. Modellen bygger på att basanslag för forskning fördelas efter hur stor andel av publicering 
(citering) och externa medel som respektive lärosäte har av den samlade produktionen från 
högskolesystemet. 

Det första året innehöll systemet också ett garantibelopp om 8 000 kr per helårsstudent för varje 
lärosäte som ingår i systemet. Garantin innebar relativt stora relativa ökningar av basanslagen för 
forskning för ett fåtal högskolor men har sedan inte påverkat fördelningen.  
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Externa medel definieras som alla intäkter för forskning ett lärosäte får utöver anslagen. Undantag 
görs för stiftelser knutna till lärosätena. 

Den bibliometriska indikatorn är också i princip enkel och mäter antalet citeringar av de vetenskapliga 
publikationerna från respektive lärosäte. Problemet med att olika ämnesområden har olika 
publiceringskultur har hanterats genom att för varje artikel ange citeringar per artikel som en kvot i 
förhållande till världsgenomsnittet för artikelns ämnesområde, vilken multipliceras med en 
områdesspecifik faktor baserad på skattningar av normalantalet artiklar per forskare inom området. 
Citeringar vägs således både efter varje artikels ”impact” i form av citeringsgrad i förhållande till 
ämnesnormalen och efter artikelproduktionen i förhållande till normalproduktionen inom 
ämnesområdet. Varje artikels citeringar ges sedan en vikt baserad på hur stor andel av artikelns 
författare som kommer från lärosätet, varefter citeringarna summeras för respektive lärosäte. Den 
enkla principen har således komplicerats avsevärt för att ge olika ämnesområden likartade 
förutsättningar. 

Regeringen har därutöver lagt till ytterligare viktfaktorer som är en funktion av fördelningen av 
vetenskapsområden inom varje lärosäte. Dessa vikter påverkar både indikatorn för externa medel och 
indikatorn för publicering. 

Resurserna fördelas sedan efter hur stor andel av samtliga lärosätens externa intäkter ett lärosäte har 
det år som budgeten fastläggs och efter andelen citeringar under fyraårsperioden före 
budgetpropositionen. 

Diskussioner kring modellen    
I samband med utredningens publicering och att forskningspropositionen förelades Riksdagen fördes 
en ganska intensiv diskussion kring fördelningen av anslag till forskning. Det gällde i hög grad 
begreppet kvalitet och om indikatorer alls kunde spegla forskningskvalitet – en diskussion som torde 
fortgå och som inte kan besvaras av sådana data som den här rapporten baseras på. Det fanns (och 
finns) dock ett antal mer specifika frågeställningar som i någon mån adresseras här. 

• En kontinuerlig och ganska högljudd diskussion har rört huruvida humaniora och 
samhällsvetenskap missgynnas av modellen och om bibliometri över huvud taget kan 
användas för dessa fakultetsområden. Här har främst förts fram att andelen som publiceras i 
vetenskapliga refereegranskade tidskrifter är alldeles för låg för att använda sådan publicering 
i en indikator. 

• Svårigheten att förstå och bristen på förklaring till regeringens fakultetsvikter har lett till att 
dessa ifrågasatts och att fördelningsmodellen ibland liknats vid en tombola. Särskilt kan det 
vara svårt att inse varför citeringsindikatorn ges en yttrligare ämnesvägning utöver de två som 
ingår i indikatorn.  

• En fråga som sammanhänger med fakultetsvägningen är hanteringen av forskning vid 
universitetssjukhusen, vilken inte ingår i underlaget för indikatorerna. Samtidigt är det ofta är 
svårt att avgöra huruvida forskningen ska tillskrivas landstinget eller universitetet eftersom 
särskilt den kliniska forskningen förutsätter både ett universitet och ett sjukhus. 

• Fördelningsmodellen avser endast basanslaget för forskning, vilket innebär att stora delar av 
de statliga anslagen (särskilda forskningsanslag, anslag för klinisk forskning och de strategiska 
forskningssatsningarna) inte ingår i beräkningarna. Dessa anslag torde dock generera både 
publikationer och externa medel och medverkar således till obalanser (orättvisor) i modellen.  

• Indikatorn för externfinansiering har omfattat all sådan men i den nya forskningspropositionen 
föreslås att avgifter inte ska räknas med. En ytterligare avgränsning till endast bidrag eller till 
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bidrag med tydlig vetenskapligt baserad fördelning eller en viktning av olika finansiärer har 
också funnits med i diskussionen. 

• Citeringsindikatorns utformning har varit föremål för en intensiv och teknisk diskussion där 
huvudproblemet har varit hur viktningen av antalet publikationer ska viktas mellan olika 
ämnesområden.  

 

Hur har fördelningen av forskningsanslag påverkats av systemet? 
Under fyraårsperioden 2009-2012 har basanslagen till forskning ökat med knappt 30 % i löpande 
priser. Mer än hälften av ökningen beror på allmän förstärkning och pris och löneomräkning, anslagen 
till strategiska forskningsområden står för ungefär en tredjedel medan endast 116 miljoner kronor har 
flyttats från lärosäten som lyckats sämre till lärosäten som lyckats bättre enligt indikatorerna. Det 
motsvarar 3,6 % av ökningen av forskningsanslag under fyraårsperioden (Figur 2). I jämförelsen har vi 
alltså endast sett till hur mycket pengar som faktiskt har flyttats i aktivitetsmodellen och inte hur stor 
andel av medlen som legat till grund för omfördelningen. Detta ger i och för sig en, i jämförelse med 
att använda basen för omfördelningen, låg siffra men samtidigt är omfördelningskraften i 
aktivitetsfördelningen väsentligt lägre än för t ex de strategiska satsningarna och att utgå från 10 % av 
de medel som utgör underlag vore att väsentligt överskatta modellens betydelse.  

Indikatorerna är också i mycket hög grad storleksberoende eftersom större lärosäten helt enkelt 
producerar mer. Ett stort lärosäte får större tilldelning än ett litet även om det stora förlorar på den 
indikatorbaserade tilldelningen och det mindre vinner på den. 

Jämfört med anslagen 2012 motsvarar den aktivitetsfördelade omfördelningen knappt 1,6 %. Ännu 
något mindre blir andelen om även andra anslag för forskning (särskilt anslag för klinisk forskning) 
räknas in. 

 

 

Figur 2. Basanslag för forskning 2012 fördelat på basanslaget 2008 och förändringar 2008-2012 

 

Basanslag 2008 

Allmän förstärkning 

Strategiska forskningsområden Indikatorbaserad fördelning 
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Den indikatorbaserade modellen påverkar således anslagen i mycket ringa omfattning och möjligen i 
så liten att de ekonomiska incitament som regeringen avsett införa blir alldeles för svaga för att alls 
påverka lärosätena. De från starten sannolikt relativt starka incitamenten att öka citeringar och externa 
medel torde ha minskat i och med att utfallet av systemet manifesterats i mycket liten utdelning.   

För högskolorna och de nya universiteten finns dock en stark samvariation (R2=0,83) mellan utfallet i 
aktivitetsmodellen och total ökning av forskningsanslag (Figur 3), så för dessa lärosäten har modellen 
inneburit ett faktiskt ekonomiskt incitament att öka citeringar och externa medel. 

 

Figur 3. Relativ förändring av anslaget (%) jämfört med den relativa förändringen till följd av den indikatorbaserade 
fördelningen 2010-2012. Nya universitet och högskolor exkl. GIH. 

 

För universiteten saknas dock på det hela taget ett samband (Figur 4) och utfallet i anslagsmodellen 
förklarar bara 18 % av variationen. För universiteten är istället utfallet för de strategiska 
forskningsområdena avgörande för utvecklingen av basanslaget där 91 % av variationen av den 
relativa ökningen av basanslag förklaras av den relativa förändringen av anslag för strategiska 
forskningsområden (Figur 5).  
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Figur 4. Relativ förändring av anslaget (%) jämfört med den relativa förändringen till följd av den indikatorbaserade 
fördelningen 2010-2012. Universitet. 

 

 

Figur 5. Relativ förändring av anslaget (%) jämfört med den relativa förändringen till följd av fördelningen till strategiska 
forskningsområden. Universitet. 

Den modell för att fördela basanslag för forskning som tillämpades i forskningspropositionen 2008 har 
således i praktiken medfört att högskolorna och de nya universiteten fått en fördelningsmodell baserad 
på indikatorer medan universitetens basanslag huvudsakligen fördelats med ett peer review system 
kopplat till politiska inriktningar.  

Modellen har inneburit att de äldre universiteten fått 31 % ökade medel, de nya universiteten 12 % och 
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perioden 2010-2012 resulterat i att de äldre universiteten fått 0,2 % ökade anslag, de nya universiteten 
0,8 % minskade anslag och högskolorna 4,6 % ökade anslag. Den relativa förstärkning som 
högskolorna erhållit med den indikatorbaserade fördelningen har således mer än väl kompenserats 
genom fördelningen till strategiska forskningsområden. 

Självklart har lärosätena under det senaste året insett att den indikatorbaserade modellen för 
universiteten ger mycket magert utbyte även om ett lärosäte varit framgångsrikt och sannolikt medför 
det att incitamenten inbyggda i systemet blir allt svagare. Samtidigt är det troligt att systemet vid 
införandet, och då redan i och med att huvuddragen i modellen blivit känd, påverkat samtliga 
lärosätens beteende. Systemets ganska ogenomskinliga tillämpning och bristen på engagemang att 
försöka förklara modellen har dock sannolikt inneburit att incitamenten försvagats ytterligare. 

 

Implementering av modellen 
Resursfördelningsmodellen baserad på indikatorer innebar ett nytt och annorlunda sätt att se på 
fördelningen av anslag för forskning. Den politiska ledningen visade både handlingskraft och mod 
med att föreslå en så pass radikal reform i det svenska systemet men det förefaller som om modet 
svikit i implementeringen. 

Faktorerna för fakultetsområden må vara försvarliga då det gäller att kompensera för 
områdesskillnader i möjlighet att erhålla externa medel men publiceringsindikatorn är redan dubbelt 
vägd vad avser ämnesområde. Faktorerna förefaller ha haft som huvuduppgift att minimera 
omfördelningen snarare än att skapa någon form av rättvisa. 

Omfördelningen har också minskats genom att låta systemet verka på endast en del av anslagen. 
Särskilda forskningsanslag, anslag till klinisk forskning och anslagen till de strategiska 
forskningsområdena har undantagits, även om samtliga dessa anslag väsentligt förbättrar lärosätenas 
förutsättningar att erhålla externa medel och att publicera. 

Den kanske viktigaste faktorn för att minska incitamenten i systemet har dock sannolikt varit de 
tydliga uttalandena om att den indikatorbaserade modellen skulle ersättas med något annat. 

”Resurser för kvalitet” föreslog att en särskild ”intermediär” skulle ansvara för att ta fram indikatorer 
på ett sätt som lärosätena kunde acceptera och att utveckla indikatorerna för att minimera kända och 
tillkommande problem med dessa. Regeringen valde istället att låta Vetenskapsrådet ta fram och 
granska indikatorerna och till att börja med fördes en diskussion om olika sätt att få fram relevanta 
ämnesviktningar. Efter att VR:s förslag till förändringar inte accepterats av regeringen har dock 
Vetenskapsrådet utan särdeles engagemang endast beräknat indikatorerna. Regeringen hade självklart 
haft möjlighet att inducera en utveckling av systemet men visade även i detta fall att man inte var 
beredd att satsa på systemet. 

I ljuset av detta är den nya forskningspropositionens förslag att fördubbla andelen anslag som ska ingå 
i systemet förvånande men antyder ändå att utbildningsdepartementet tagit till sig en del av problemen 
med systemet. Samtidigt antyds det på flera håll i propositionen att systemet ska förändras så att 
lärosätena fortsatt kommer att vara osäkra på vad regeringen vill ska gälla om fyra år. 

Ett allvarligt problem i implementeringen har varit svårigheterna att följa de egna resultaten i form av 
externa medel och publicering till de anslagsförändringar som blivit resultatet av dessa. Ska systemet 



  Indikatorbaserad fördelning/ Dnr SLU ua Fe.2012.5.1-3527 
 

10 

fungera som incitament är det självklart viktigt att lärosätena förstår vad som lönar sig och vad som 
inte gör det.  

Självklart är det varje regerings rätt och skyldighet att ta hänsyn till annat än vad ett indikatorbaserat 
fördelningssystem kan göra, men sådana hänsyn bör då kommuniceras öppet. Lärosäten och 
vetenskapssamhälle, och kanske inte minst Riksdagen, måste ges möjlighet att förstå. 

 

Extern finansiering 
Externa intäkter för forskning har ökat från 17,3 till 21,5 miljarder kronor mellan 2008 och 2011, 
vilket är en tydligt högre ökningstakt än åren före 2008 (Figur 6). Det går dock inte att hänföra 
ökningen av de totala externa intäkterna till att incitamenten i anslagsfördelningssystemet slagit 
igenom, eftersom huvuddelen av intäkterna inte påverkas av högskolesystemet. Högskolan utgör helt 
enkelt i stort sett hela marknaden och storleken beror huvudsakligen på politiska beslut, börsens 
utveckling och privatpersoners vilja att ge bidrag till forskning. Fördelningen av de totala medlen 
mellan lärosätena påverkas dock självklart av lärosätenas agerande.  

Intäkterna påverkas dessutom kortsiktigt av i vilken utsträckning medlen används genom att 
inkomsterna kan ”sparas” som oförbrukade bidrag. Intäkterna motsvarar alltså kostnaderna och hur 
snabbt externa bidrag förbrukas påverkas av forskargruppernas ekonomi, planering och utveckling. 
Kortsiktiga förändringar av intäkter bör därför behandlas försiktigt. 

 

Figur 6. Utvecklingen av externa medel för forskning vid de äldre universiteten (vänster skala) och vid de nya och 
högskolor (höger skala) i miljoner kronor. Anslagen som betalades som bidrag över Kammarkollegiet 2009 är borttagna. 

Vissa finansieringskällor kan dock sägas vara beroende av högskolesystemets sätt att agera. Det gäller 
utländska finansiärer, särskilt EU, företag och kommuner. I dessa fall kan lärosätena antingen påverka 
hur mycket medel som en finansiär lägger för forskningsfinansiering (ssk kommuner och företag) eller 
erövra marknadsandelar på en marknad där de svenska lärosätena inte är en dominerande aktör (ssk 
företag och utländsk finansiering). I den mån det införda incitamentssystemet har haft någon påverkan 
borde det synas i dessa finansieringsströmmar men någon effekt kan knappast anas i Figur 7. 
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Figur 7. Externa forskningsmedel från finansiärer där högskolesystemet som helhet kan påverka utfallet. Miljoner kronor. 

Det är svårt att urskilja vare sig positiva eller negativa effekter av anslagsfördelningssystemet på 
externa intäkter för lärosätena. Det är i och för sig inte så konstigt eftersom en förändring av 
externfinansieringen normalt är en långsam process och snabba förändringar bara kan förväntas genom 
administrativa åtgärder (förändringarna av finansieringen från kommuner skulle kunna spegla något 
sådant eftersom den nästan enbart består av pengar från landsting till medicinska fakulteter). Det är 
möjligt att positiva effekter av anslagsmodellen kan komma att visa sig under kommande år men med 
tillgängliga data är inte några sådana urskiljbara idag. 

Sedan 1997 (undantaget 2005) har högskolorna och de nya universiteten ökat sin andel av totala 
externa medel till högskolesystemet men 2010 och 2011 har de tappat i förhållande till de gamla 
universiteten (Figur 8). Det är svårt att se detta som en effekt av anslagsfinansieringsmodellen utan 
troligare av att satsningar på forskningsråden lett till att en större andel av de externa medlen fördelas 
efter huvudsakligen inomvetenskapliga kriterier, där de äldre lärosätena varit mer framgångsrika (har 
en relativt sett större andel av bidragen enligt HSV:s statistik). 

 

Figur 8. Andel (%) av externa forskningsmedel som gått till högskolor och nya universitet. 
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Publicering 
De data över vetenskaplig publicering som finns i Web of Science (WoS) påverkas av storskaliga 
förändringar i det internationella forskningslandskapet och dessutom av vilka tidskrifter som indexeras 
i databasen. I en analys av svensk utveckling bör man minimera dessa förändringar påverkan på 
slutsatserna och alltså relatera svensk publicering till en lämplig grupp länder. 

I en jämförelse med all publicering i WoS ökade Sverige sin andel under 1990-talet men andelen har 
därefter sjunkit snabbt, vilket till stor del förklaras av en kraftig ökning av publicering i Asien (särskilt 
Kina) och Latinamerika (Figur 9). För att ta bort effekten av nytillkomna länder kan istället OECD-
länderna användas som jämförelse men jämförelsen påverkas i hög grad av att USA:s utveckling de 
senaste decennierna varit sämre än övriga västländers i detta hänseende (Figur 9). Sannolikt utgör 
EU15 den bästa jämförelsegruppen. 

Oavsett jämförelseländer är trenden för svensk publicering likartad. Under 90-talet ökade eller 
bibehölls andelen av publicering medan den mellan 2001 och 2008 har minskat (minskningen 
gentemot EU15 är i relativa termer ungefär lika stor som minskningen av finansieringsandelen i 
Figur 1). 2008-2011 har andelen svenska artiklar ökat utom i jämförelsen med hela världen. 

 

Figur 9. Andelen av artiklar med minst en Sverigeadress i förhållande till världen, OECD, EU15 och USA. Index 1990=100 

I den indikatorbaserade fördelningen beräknas publiceringsindikatorn genom att fördela varje artikel 
mellan författarna så att inte sampublicering genererar extrapoäng. Då länder jämförs är det lika viktigt 
att göra denna operation eftersom områden med många länder (t ex EU) i annat fall skulle ges ett 
kraftigt försteg i jämförelse med områden med få länder (t ex Nordamerika). I områden med många 
(små) länder borde den ökande internationaliseringen gå ungefär lika fort så att kvoter, som de i 
Figur 9, korrigerar för förändringen i författarkonstellationer åtminstone då ett område som EU15 
används som jämförelse.  

För Sveriges del minskade snittandelen svenska adresser ungefär som för övriga EU-länder i början av 
2000-talet. Från 2005/2006 har dock andelen minskat i ungefär dubbelt så hög takt som i jämförbara 
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länder (Figur 10) och det medför i sin tur att andelen av adressviktade, fraktionerade, artiklar utvecklas 
sämre än andelen oviktade. För den här typen av data saknar vi längre serier men sett till perioden 
2005-2011, så minskar Sveriges andel av fraktionerade artiklar jämfört med huvuddelen av länderna 
inom EU-15 även om de sista årens data kan peka på en vändning. 

Sett till artikelproduktion är det således svårt att peka på någon effekt av forskningspropositionen 
2008. Möjligen kan incitamenten att publicera tillsammans med förbättrad finansiering ha medverkat i 
ökningen av andelen vetenskapliga publikationer men den effekten har kompenserats med en ökad 
sampublicering (högre internationaliseringstakt?) i Sverige än i jämförbara länder. 

 

Figur 10. Medelandelen svenska adresser för artiklar med svensk författare. De räta linjerna är anpassningar till data 
2001-2005 respektive 2006-2011. Uttag WoS. 

Den faktiska effekten av vetenskaplig publicering (impact) brukar mätas som antalet citeringar, vilka 
också används som indikator i regeringens fördelningsmodell. För att få fram citeringar från antalet 
artiklar används citeringsgraden (citeringar per artikel), vilka vägs i förhållande till normalciteringen 
inom det ämnesområde (tidskriftsklass) där de publiceras.  
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Figur 11. Ämnesvägd citeringsgrad för Sverige (blå linje), OECD (röd linje) och EU15 (grön linje). Cirklarna visar kvoten 
mellan svenska artiklars citeringsgrad och de från EU15 (höger skala). Källa: InCites® 

Den förväntade effekten av den stora publiceringsökningen från Asien är att citeringsgraden går upp, 
eftersom forskning från nya forskningsländer till att börja med inte uppmärksammas i samma grad 
som de etablerade. Den stora mängden lågciterade artiklar medför då att världsgenomsnittet minskar, 
vilket leder till högre relativa citeringsgrader för de etablerade länderna även om antalet citeringar är 
konstant. Effekten av detta är tydlig i Figur 11 och den markerade ökning som svenska artiklar 
uppvisar från 2005 (eller kanske från 2007) är alltså åtminstone till en del en effekt av förändringar i 
landskapet snarare än en effekt av förbättrad publicering. 

Jämför man med utvecklingen för EU15 (cirklarna i Figur 11) ändras bilden genom att den svenska 
citeringsgraden utvecklats jämförelsevis dåligt från början av 1990-talet fram till 2005 alternativt 
2007. Uppgången därefter är dock också med detta mått markant. Jämförs istället citeringsgraden för 
fraktionerade artiklar är uppgången mycket liten men förändringen innebär ändå en utplaning från en 
negativ trend. 

Svensk publicering tycks alltså, efter en femton år lång period av kontinuerlig relativ minskning, 
uppvisa en viss förbättring de senaste åren. Förändringen inträffar någon gång 2005-2008 och kan ha 
samband med diskussionerna kring ett indikatorbaserat anslagsfördelningssystem men är sannolikare 
en effekt av förbättrad ekonomi. Viktigt är dock att konstatera att förbättringen framför allt har skett 
genom en ökad citeringsgrad och inte genom en ökning av antalet artiklar. En befarad ”salamieffekt”, 
d.v.s. att publicera många alltför små artiklar för att öka antalet, kan inte påvisas. 

 

Områdesutveckling 
Svensk internationell publicering fördelat på ämnesområden (baserat på FRASCATI-manualen) 
uppvisar ett antal långsiktiga trender (Figur 12). Medicin och hälsas andel har på det hela taget 
minskat sedan 1990, naturvetenskap, teknik och SLU:s områden ökade sin andel under 1990-talet men 
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har därefter minskat sin andel och samhällsvetenskap har kontinuerlig ökat sin andel. Humaniora har 
ökat försiktigt fram till 2006 för att därefter öka kraftigt. 

Från 2008 syns en utplaning för de områden som minskat medan samhällsvetenskap och humaniora 
fortsatt växa. Tillväxten för dessa områden är inte en effekt av att nya tidsskrifter lagts till databasen 
eftersom jämförelsen görs med andra länder som också får del av tidskriftsförändringar och ser man 
till förändringen av antalet artiklar har humaniora och samhällsvetenskap ökat antalet artiklar med 115 
respektive 63 % sedan 2007. Motsvarande siffra för övriga ämnesområden ligger runt 15 %. 

Det ser ut som om förändringarna av forskningsanslagen påverkat utvecklingen positivt men på 
samma sätt som för den totala produktionen är kanske nivåerna viktigare än fördelningsmodellen. 
Utvecklingen inom humaniora och samhällsvetenskap är inte kopplad till anslagsfördelningen utan 
tycks framför allt vara en effekt av en inomvetenskaplig förändring liknande den som förekommit 
inom andra områden under tidigare decennier. Invändningen mot modellen att särskilt humanioras 
produktion inte alls täcks av databasen blir allt svagare eftersom ökningen i WoS inte alls motsvaras 
av en ökning av områdets storlek. En allt större andel av publiceringen registreras således i databasen. 

 

Figur 12. Artiklar med minst en svensk adress som andel (%) av artiklar från OECD. InCites® 

Skulle modellen tillämpas på fakultetsområden ger en grov kalkyl vid handen att både 
samhällsvetenskap och humaniora skulle vara nettovinnare på publikationsindikatorn. 
Samhällsvetenskap dessutom i mycket hög grad (jfr avsnittet om områdesfaktorerna nedan). 

Högskolor och nya universitet 
Relativt sett har de nya universiteten och högskolorna utvecklats betydligt bättre än de äldre 
universiteten under 2000-talet (Figur 13). För de nya universiteten upphörde dock ökningen av antalet 
artiklar 2008 men den tycks ha ersatts av en större andel artiklar i högre rankade tidskrifter (vi saknar 
tillräckligt långa och breda citeringsgradsanalyser på den här detaljeringsnivån och relaterar istället till 
tidskrifternas citeringsgrad). En ökad kvantitet tenderar att ersättas med en ökad kvalitet. Samma 
tendens finns för övrigt även hos universitet med medicinsk fakultet där antalet artiklar varit konstant 
sedan 2008 men där artiklarna publiceras i ”bättre” tidskrifter. 
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Högskolorna publicerar i förhållandevis lågt citerade tidskrifter och en ökning av tidskrifternas 
citeringsgrad under mitten av 2000-talet har förbytts i en liten minskning sedan 2008. För dessa 
lärosäten förefaller fortfarande uppbyggnad av basorganisationen för forskning vara primärt, vilket 
torde innebära att fokus ligger på att över huvud taget publicera.  

Den hittillsvarande utvecklingen har inneburit att både högskolorna och de nya universiteten förbättrat 
sitt relativa resultat vad avser indikatorerna men, eftersom de nya universitetens basanslag låg 
förhållandevis högt när reformen infördes, har systemet medfört en faktisk förlust för dem i den 
indikatorbaserade tilldelningen.   

 

Figur 13. Antal fraktionerade artiklar vid äldre universitet (vänster skala), nya universitet (höger skala) och högskolor 
(höger skala). Uttag från WoS. 

Universitetssjukhusen 
Forskningen vid de medicinska fakulteterna är i stor utsträckning integrerad med universitets-
sjukhusens forskning och kliniska verksamhet, vilket gör att det är svårt att avgöra vilken organisation 
som ska tillskrivas artiklar från sjukhusen. I den modell som tillämpas räknas inte artiklar från 
universitetssjukhusen universiteten tillgodo och det som avgör tillhörighet är den adress som anges för 
respektive författare. 
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Figur 14. Antal fraktionerade artiklar vid universitet med medicinsk fakultet (vänster skala) och vid universitetssjukhus 
(höger skala). Uttag från WoS. 

En stor del av forskarna vid universitetssjukhusen är anställda eller på annat sätt affilierade till 
universitetet och verksamheten vid sjukhuset tillförs också statliga medel genom anslagen för klinisk 
forskning, vilka 2011 var drygt 1,6 miljarder kronor. Forskarna vid sjukhusen kan således ganska fritt 
välja universitets- eller sjukhusadress och införs ett incitament att använda universitetsadressen bör det 
resultera i att forskarna i högre utsträckning väljer universitetsadressen. Långsiktigt har trenden varit 
att en större andel universitetsadresser använts (Figur 14) men den trenden förstärktes kraftfullt 2009-
2010 då artiklar med sjukhusadress minskade med ungefär 300 fraktionerade artiklar samtidigt som 
universitetens antal ökade med knappt 400. Utvecklingen pekar på att incitamenten att öka antalet 
citeringar för universiteten har fungerat, åtminstone om ökningen kan genomföras enkelt och utan 
större nackdelar. 

För den indikatorbaserade modellen del utgör överföringen ett problem eftersom ett relativt stort antal 
artiklar som inte delfinansierats med basanslag räknas med, vilket ger medicinområdet ett försteg 
framför andra. 

Områdesfaktorerna 
De faktorer som regeringen införde för att jämna ut skilda förutsättningar mellan fakultetsområden har 
utgjort en källa till förvåning och inte så lite frustration vid vissa lärosäten eftersom det kan vara svårt 
att förstå grunden för de faktorer som lagts till. Citeringsindikatorn är redan i sin ursprungsform 
ämnesvägd både vad avser citeringsgrad och normalantal artiklar per forskare, varför en ytterligare 
vägning tycks överflödig och en jämförelse mellan externfinansieringsgrad och regeringens faktorer 
överensstämmer inte särskilt väl. 

I SCB:s forskningsstatistik finns fakultetsuppdelad statistik över anslag och externa medel från 2010 
(UF13 SM1001) och vill man korrigera för skillnader mellan fakultetsområden kan dessa data utgöra 
utgångspunkt. Ansätter man värdet 1 till det område som har störst externfinansieringsgrad kan 
faktorer som resulterar i att externfinansieringsindikatorn blir neutral över fakultetsområden beräknas.  

På samma sätt kan publicering per anslag hanteras i den mån publiceringen är indelad i samma 
ämnesgrupper. Vi har använt oss av Frascati-indelningen, som är den indelning som SCB förväntas 
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använda när de rapporterar till OECD, och antalsdata från Incites®. Indelningen skiljer sig från SCB:s 
normala statistik genom att underavdelningarna skiljer en del och att veterinärmedicin ligger under 
rubriken ”agricultural sciences” (som den alltid gör i publiceringssammanhang).  

Tabell 1. Faktorer för att skapa neutralitet mellan vetenskapsområden. Data enligt text. 

    
Beräknade faktorer 

 

 
Basanslag Externa 

Artiklar 
vägda 

Externa 
medel Artiklar 

Regeringens 
faktorer 

HS 2575 2796 6338 2,0 1,4 2 
N 2758 3111 8722 2,0 1,1 1,5 
T 2022 3815 3298 1,2 2,0 1 
M 2201 4845 7327 1,0 1,0 1 
Övr 257 265 

 
2,1 

 
1,1 

 

Av Tabell 1 framgår att de beräknade faktorerna för externa medel i någon mån överensstämmer med 
regeringens faktorer, även om både naturvetenskap och teknik borde räknas upp avsevärt. De 
beräknade faktorerna för publicering har som väntat långt sämre överensstämmelse eftersom antalet 
artiklar redan är vägt efter område. Totalt sett är det väldigt svårt att förstå regeringens faktorer på 
annat sätt än att de helt enkelt plockat fram faktorer som medfört att fördelningen mellan lärosäten 
överensstämt med hur ”det borde vara”. 

Utgår man från ett medelvärde av de beräknade faktorerna är det tydligt att teknikvetenskap är kraftigt 
missgynnat och humaniora och samhällsvetenskap kraftigt gynnat av regeringens korrektioner. Dessa 
förskjutningar baseras inte på några kommunicerade beräkningar och ingen problematisering av 
resultaten har heller kommunicerats, trots att de resulterar i att indikatorvärdet för teknik sätts 60 % 
lägre än det enligt kalkylen borde vara.  

Det är, som tidigare påpekats, självklart en regerings rättighet att föreslå riksdagen vilka siffror som 
helst, men är tanken att skapa incitament för effektivitet och kvalitet så måste beräkningarna kunna 
förstås och åtminstone till en grad accepteras, vilket är mycket svårt med nuvarande områdesfaktorer. 
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Bilaga 1. Utvecklingen av anslag för de enskilda lärosätena. Tusentals kronor. 

 

          Förändring till följd av 

Lärosäte 
Anslag 

2008 
Anslag 

2012 Förändring 
Indika-

torer1  
Indikatorer 

10-12 

Strategiska 
forsknings-

områden2 

Lunds universitet 1 393 565 1 886 895 493 330 29 539 10 542 183 500 
Uppsala universitet 1 397 506 1 833 236 435 730 -1 014 -11 254 170 500 
Karolinska institutet 908 640 1 307 185 398 545 46 792 22 233 135 600 
KTH 762 265 1 106 317 344 052 -12 263 -9 349 214 800 
Chalmers 477 136 763 659 286 523 3 736 591 190 000 
Stockholms universitet 1 189 608 1 430 122 240 514 -18 017 -6 689 44 000 
Göteborgs universitet 1 129 314 1 362 281 232 967 -6 384 -3 080 20 000 
Umeå universitet 801 862 986 957 185 095 -15 886 -8 295 58 300 
Linköpings universitet 571 197 742 912 171 715 773 2 151 66 300 
SLU 737 746 895 962 158 216 -10 886 -11 968 26 600 
Luleå tekniska universitet 283 648 338 492 54 844 -12 834 -7 172 21 400 
Örebro universitet 186 084 214 871 28 787 -1 130 3 382 0 
Linnéuniversitetet 246 289 274 309 28 020 -10 378 -2 248 0 
Högskolan i Jönköping 59 514 84 250 24 736 10 335 9 109 0 
Mittuniversitetet 176 447 197 272 20 825 -6 721 -2 137 0 
Karlstads universitet 178 443 193 655 15 212 -10 776 -4 962 0 
Mälardalens högskola 63 481 77 864 14 383 3 347 4 479 0 
Malmö högskola 90 127 104 104 13 977 473 3 639 0 
Högskolan i Borås 39 759 53 347 13 588 6 628 2 616 0 
Södertörns högskola 28 125 39 934 11 809 4 159 2 690 0 
Högskolan i Kristianstad 35 862 45 777 9 915 3 892 1 826 0 
Högskolan Väst 29 921 38 778 8 857 3 815 1 762 0 
Högskolan i Halmstads 43 996 52 564 8 568 1 242 2 006 0 
Högskolan Dalarna 45 091 53 531 8 440 1 087 2 222 0 
GIH 16 973 25 180 8 207 -1 769 -864 0 
Högskolan i Gävle  74 141 82 347 8 206 -2 365 61 0 
Högskolan i Skövde 31 294 38 781 7 487 1 863 2 000 0 
Blekinge tekniska högskola 76 993 82 504 5 511 -5 322 -2 011 0 
Högskolan på Gotland 17 801 20 426 2 625 -50 609 0 
 

1) Effekten av indikatorerna är för år 2009 uppskattad genom att använda avvikelsen från ett 
procentuellt påslag. 

2) Siffrorna avser mottagande lärosäte, vilket innebär både överskattning och underskattning för 
enskilda lärosäten. Högskolorna erhåller genom andra lärosäten ungefär 10 mnkr. 
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Bilaga 2. Kommentarer till kalkylerna 

Anslag och anslagsfördelningar har hämtats från samlingstabeller i budgetpropositionerna för 2009-2012 samt 
forskningspropositionen 2008. I forskningspropositionen har vi inte lyckats utröna hur mycket av 
anslagsökningarna 2009 som kan hänföras till den indikatorbaserade modellen utan har uppskattat denna siffra 
genom att beräkna anslagsökningen subtraherad med anslaget för 2008 multiplicerat med medelökningen av 
basanslagen (6,5 %). 

Lärosätenas externa intäkter för forskning har hämtats ur Högskoleverkets NU-databas. Databasen avser intäkter, 
vilket i praktiken innebär att det är lärosätenas kostnader som mäts och att variationer uppstår på grund av hur 
stor andel av inkomster som läggs till oförbrukade bidrag. För så korta tidsperioder som vi undersökt innebär det 
att förändringar mycket väl kan bero endast på förändringar av oförbrukade bidrag. 

Då externa medel summerats har intäkter från lärosätenas egna stiftelser inte tagits med. Bidragsintäkterna från 
Kammarkollegiet 2009 som ersatte anslag har inte heller räknats med. 

Indikatorn för vetenskaplig internationell publicering är i regeringens modell antalet ämnesvägda citeringar och 
vare sig antalet artiklar, citeringsgraden eller tidskrifternas citeringsgrad ingår. Citeringar tar dock tid innan de 
uppkommer och det är knappast möjligt att med någon precision uppskatta citeringsgraden om inte två år 
förflutit från publiceringen av en artikel. Det finns tillgängliga uppskattningar av citeringsgrader för år 2011 men 
vi bedömer att data efter 2010 är alltför osäkra. Istället använder vi oss, utöver citeringar, också av antalet 
publikationer och tidskrifternas citeringsgrad (journal impact) för att bedöma utvecklingen av publicering. 

Dataunderlaget utgörs genomgående av Web of Science där endast originalartiklar och reviews har medtagits. 
För internationella jämförelser har vi huvudsakligen använt InCites®, som är Thomsons programvara för sådana 
(egentligen anpassat för lärosäten och grupper). InCites bygger på en särskild databas med ett antal förenklingar 
och där Thomsons interna beräkningar har lett till en del oförklarliga mellanårsvariationer. Precisionen är alltså 
sämre med detta verktyg än med direkta uttag från WoS och dessutom är det inte möjligt att fraktionalisera 
artiklarna. Vi har också använt oss av direkta uttag från WoS. Avgörande har i hög grad varit att så enkelt och 
tidseffektivt som möjligt men med tillräcklig precision kunna bedöma utvecklingen. 

För de långsiktiga bedömningarna av Sveriges publicering i internationell jämförelse har InCites använts. För att 
ämnesväga citeringsgrader har citeringsgraden för var och en av 249 tidskriftsklasser tagits fram varefter 
medelvärdet vägts efter antalet artiklar i varje klass.  

Sveriges publicering jämfört med ett antal europeiska länder 2005-2010 har följts genom att för varje artikel dels 
fraktionalisera den mellan författare, dels beräkna citeringsgraden i förhållande till tidskriftsklass. Artikeldelarna 
kan sedan summeras med avseende på länder, ländergrupper, ämnesgrupper eller dylikt. Hanteringen liknar mest 
den som ligger till grund för regeringens citeringsindikator. 

Enskilda lärosätens och universitetssjukhus publicering 2001-2011 har följts genom uttag av svenska artiklar 
från WoS . Utifrån adresser och författare har sedan artiklarna fraktionaliserats och varje del hänförts till ett 
lärosäte, sjukhus eller annan organisation. Arbetet har delvis varit manuellt men vår bedömning är att andelen 
artikeldelar som hänförts till fel adress är liten. I detta dataset har vi använt konstanta citeringsgrader för 
tidskrifter (avser år 2009 med beräkningar av 5-årig Journal Citation Impact) för att bedöma förändringar av 
publiceringsmönster.  

Utvecklingen av publicering för olika ämnesområden har bedömts genom direkta körningar i InCites. Det 
innebär att det är Thomsons ämnesindelningar som utgjort grund och de överensstämmer inte med den indelning 
som citeringsindikatorn baseras på. 
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