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Enligt propositionen baseras 10% av forskningsfinansiering på prestation. Prestationsbaserad 
finansiering är delad i två: extern finansiering och publikationer där respektive prestation får 5% av 
resurserna. Publikationsbaserad resurstilldelning baseras på vetenskaplig produktion och citeringar. 
För detta används fältnormaliserade citeringar av publikationer i Web of Science. Det som jämförs är 
ett fyraårigt medeltal, författarfraktioner (antalet författare påverkar hur stor del av artikeln ett 
lärosäte för räkna med, t.ex. två författare från olika lärosäten ger 0,5 poäng istället för 1 om det var 
endast författare från ett lärosäte), fältnormalisering (publikationen jämförs med ämnesmässigt 
relaterad forskning för att jämförelser över ämnesgränserna är möjliga) samt en ytterligare viktning. 
Utbildningsdepartementet introducerade en extra viktning. Det har de gjort för att 
resurstilldelningsmodellen inte skulle gynna vissa områden på bekostnad av andra. De menar att 
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och delvis även naturvetenskap har svårare än 
övriga vetenskapsområden att få externa medel. Det handlar också om att inom vissa 
vetenskapsområden finns en annan publiceringstradition än inom t.ex. medicin och teknik. Att 
endast gå på vetenskaplig produktion och citeringar skulle missgynna lärosäten med stora inslag av 
humaniora och samhällsvetenskap, till viss del även naturvetenskap.  I tabellen nedan redovisas 
viktningen: 
 

Ämnesområde Viktning 

Medicin och teknik  1 

Naturvetenskap  1,5 

Humanistiska och 
samhällsvetenskapliga 
ämnen  

2 

Andra områden  1,1 

 
 
Kritiken mot modellen handlar om att den bibliometriska modellen inte är tillräckligt bra p.g.a att 
Web of Science som används som underlag för att beräkna indikatorn för bibliometri täcker inte 
humaniora och konstnärlig forskning, delar av samhällsvetenskap och även delar av teknik. Den extra 
viktningen som används kritiseras för att den inte baseras på någon underliggande data. 
Representerar modellen humaniora och samhällsvetenskap på ett rättvisande sätt? 
 
Resurstilldelningsmodellen diskuteras och Utbildningsdepartementet gav professor Anders 
Flodström i uppdrag att utvärdera forskningskvalitet som en grund för tilldelning av resurser till 
universitet och högskolor. Rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och 
högskolor kom 2011. Rapporten finns t.ex. här: http://www.ksla.se/wp-
content/uploads/2012/03/7356-Rapport-Prestationsbaserad-resurstilldelning-f%C3%B6r-universitet-
och-h%C3%B6gskolor.pdf Delar av rapporten kritiserades kraftigt, bl.a. att citeringar skulle användas 
som kvalitetsindikator p.g.a. att vetenskapsområden har olika publikationstraditioner men även för 
att sättet att använda citeringar skiljer sig från vetenskapsområde till vetenskapsområde.  För att läsa 
på de olika remissvaren på rapporten kan följande sökning göras på Google: 
https://www.google.se/search?q=remiss+prestationsbaserad+resurstilldelning  
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Varför väljer andra länder andra sätt att resurstilldela? 
Länder väljer en modell som de anser passar deras forskningssituation bäst. Det kan handla om 
konkurrensen inom forskningen inom det specifika landet. Det kan också handla om deras 
forskningspolitik – vad som ska satsas på och inte. Det handlar kanske också om vilken tradition 
landet har när det gäller RAE (research assessment exercise). RAE görs ungefär var femte år av 
forskningsfinansiärer för att utvärdera forskningens kvalitet. Vilka aspekter som utvärderas och 
vilken vikt som läggs på olika indikatorerna är beroende på hur forskningsfinansiärerna ser på kvalitet 
och vad som kan mäta kvalitet.   
 
Hur går det praktiskt till, alltså hur får HB medel i förhållande till sammanslagen impact, och hur 
mycket rör det sig om i kronor och ören?  
Detta kan jag inte svara på men 10% av resurserna som vi får baseras på prestationer – både 
vetenskaplig produktion och citeringar men även hur väl vi har lyckats att attrahera externa medel. 
Däremot är det så att endast 6,19% av prestationsbaserade medel som regeringen delar ut går till 
högskolor, resten går till universitet. Av de 6,19% kommer endast 0,23% till oss. Det går att förbättra 
detta men det kräver att vi publicerar mer i tidskrifter som finns indexerade i Web of Science och att 
de dessutom blir snabbt citerade samt att vi lyckas attrahera mera externa medel. 
 
UKÄ har gjort en rapport där de kartlägger lärosätenas (högskolornas) forskningsfinansiering 2008-
2012 http://www.uk-ambetet.se/download/18.575a959a141925e81d14c7/Forskningsresurser-i-
hogskolan-rapport-2013-7.pdf 
 
Nuläget i Sverige 
Kungliga biblioteket har fått i uppdrag från regeringen att vidareutveckla Swepub, en nationell 
databas över svensk forskning. Anledningen till att utveckla Swepub är att kunna använda den istället 
för Web of Science för resurstilldelning är att Swepub skulle vara bredare i sitt innehåll. Uppdraget 
finns i regeringens senaste proposition (s 59) om forskning och innovation: 
Utbildningsdepartementet (2012). Forskning och innovation (Regeringens proposition 2012/13:30). 
Stockholm: Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/13/68/ab3950ad.pdf  
 
Swepub: 
http://swepub.kb.se  
 
http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2014/SwePub-blir-ett-kugghjul-i-forskningens-infrastruktur/  
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