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Yttrande över rapporten ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS” 

 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk 
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. I 
akademiens uppdrag ingår bland annat att avge yttranden beträffande utredningsförslag. 
 
KSLA har nu beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Research quality evaluation in 
Sweden – FOKUS, Dnr U2014/07505/F. 
 
Sammanfattning 
KSLA anser att den modell för omfördelning av del av basanslagen som Vetenskapsrådet (VR) 
föreslår inte bör genomföras. Förslaget, som innebär att omfattande resurser ska läggas på 
utvärdering av forskning och forskarutbildning (FoF) som grund för en omfördelning av anslag, har 
betydande brister och risker. KSLA upplever inte förslaget som tillräckligt kostnadseffektivt utifrån 
vad man förväntas få ut. Det blir en stor organisation där resurser läggs på omfattande paneler och 
administration. Konsekvensanalys och argumentation är inte övertygande. 
 
Övergripande 
FOKUS är en ambitiös utredning som är tillsatt av den förra regeringen. I direktiven efterfrågades ett 
system som beaktade kvalitet i fler dimensioner än bara bibliometri och som byggde på kollegial 
utvärdering. VR bör ha en eloge för det ambitiösa arbete som lagts ned på att utreda och förankra 
dessa intentioner. 
 
Kollegial värdering av kvalitet inom FoF är viktig för forskningens utveckling, men den form som 
föreslås är till betydande del beroende av panelernas specifika sammansättning och därmed inte fri 
från tolkningar. En användning av utvärderingar som underlag för omfördelning av basresurser har 
betydande risker – förutom att det flyttar resurser från forskning till administration och byråkrati. 
KSLA är därför mycket tveksam till en närmast ”mekanisk” omfördelning av resurser baserad på 
utslaget från bedömningspaneler av den form som föreslås. 
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Nyttan av en utvärderingsapparat, som engagerar 900 externa utvärderare förutom alla universitet 
och högskolor (UoH nedan) och en central byråkrati, bör noga övervägas innan förslaget genomförs. 
Tänkbara nyttor skulle kunna vara:  
 

• Om utvärderingar av detta slag kan användas som stöd för att höja andelen fasta 
fakultetsmedel 

• Om en större reform av de svenska lärosätenas organisation vore nära förestående 
 

En utvärdering av detta slag är mest lämpad att genomföras en eller högst två gånger. Men redan från 
början bör man vara tydlig med att framtida utvärderingar, om de alls kommer, kan komma att ske 
med andra kriterier. Utredningens förslag är således ett uttryck för en övertro på nyttan av 
utvärderingar som underlag för politiska överväganden om tilldelning av basresurser för FoF till 
universitet och högskolor. 
 
En viktigare uppgift än det föreslagna utvärderingssystemet vore en översyn av vilka områden som 
täcks, och vilka som borde täckas bättre, av det svenska forskningssystemet. KSLA har i sitt inspel 
till den forskningspolitiska propositionen pekat på områden som borde förstärkas med avseende på 
det lantbruksvetenskapliga forskningsområdet. KSLA anser att för de areella näringarna är nyttan av 
det föreslagna systemet mycket begränsad. 
 
Struktur och organisation 
Det föreslagna nationella systemet för utvärdering förutsätter att alla universitet och högskolor kan 
passas in i samma mall. Detta stämmer inte. Risken är uppenbar att de lärosäten som är 
specialiserade, eller hör till gruppen relativt nystartade, blir missgynnade när de ska jämföras med de 
etablerade, stora universiteten.  
 
Små ämnesområden kan komma att missgynnas i den vetenskapliga värderingen om de ska jämföras 
med stora block, t.ex. lantbruksvetenskap som en del av en naturvetenskaplig helhet. Möjligheten att 
få relevant kompetens i berörda paneler för att bli rättvist bedömd blir en riskfaktor. Behandling av 
forskning för de areella näringarna i vetenskapsområden där denna blir bedömd i en strikt 
naturvetenskaplig kontext är otillfredsställande. Ett konkret exempel är veterinärmedicin. 
Motsvarande kan sägas om samhällsvetenskaplig forskning som bedrivs vid ett universitet inriktat på 
lantbruks- eller teknikvetenskap. Utfallet för enskilda universitet kan också bli beroende av de 
uppfattningar som enskilda ledamöter i huvudpanelerna har. 
 
VR erbjuder sig att ansvara för det tänkta utvärderingssystemet. För de areella näringarna (liksom för 
en del övriga sektorer, t.ex. samhällsbyggnad) är detta inte en bra lösning. Det är också tveksamt om 
VR ska ges en så dominerande ställning för resurstilldelning till forskarsamhället som detta skulle 
innebära, med tanke på VR:s roll i fördelning av projektstöd till forskning. Förslag på en mera 
”fristående” myndighet skulle vara UKÄ, Universitetskanslersämbetet. 
 
Relevans för samhälle och näring 
Det är viktigt att det svenska forskningssystemet kännetecknas av såväl spets i forskningens kvalitet 
som relevans för samhället. Men instrument för att mäta relevans på ett tillfredsställande sätt 
redovisas inte i FOKUS. Det finns därmed en oklarhet gentemot Vinnovas utredning om relevans 
som ska redovisas 2016 och som inte ligger i fas med FOKUS. 
 
Förslaget föreslås mäta tre faktorer: (i) Vetenskaplig kvalitet, (ii) Kvalitetsutvecklande faktorer, samt 
(iii) Genomslag utanför akademin. Viktningen mellan dessa föreslås vara densamma för alla UoH. I 
praktiken är dock samhällsuppdraget för alla UoH inte homogent. Exempelvis har UoH inom 
hälsoområdet, liksom tekniska högskolor, ett tydligare uppdrag beträffande ”Genomslag utanför 
akademin” än de äldre universiteten. ”Yngre” UoH har ett tydligare uppdrag att interagera med 
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regionens näringsliv och övrigt samhälle. Det är därför inte givet att viktningen bör vara densamma 
för alla UoH vid mätning av hur de fullföljt sina respektive uppdrag.  
 
KSLA föreslog i sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen ökat fokus på behovsmotiverad, 
lösningsorienterad forskning för att möta de utmaningar som samhället står inför på en rad områden. 
Det finns en stor risk att denna typ av forskning inte kommer att värderas utifrån sina meriter i det 
utvärderingssystem som föreslås. 
 
Basanslagens ändamål är till betydande del att finansiera den infrastruktur som alla UoH måste bygga 
upp för sin forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Anslagen ska även vägas mot den 
mångfacetterade målbild som finns för varje UoH. Syftet är alltså inte endimensionellt ”Forskningens 
kvalitet”, även om denna kontinuerligt måste vårdas. Regeringskansliet behöver också hämta in 
relevant underlag för politiska överväganden beträffande basanslagens utveckling för respektive 
UoH. Således vore det bättre att ställa krav på respektive UoH att, där så bedöms angeläget, 
genomföra utvärderingar som är anpassade till dess förutsättningar inför de återkommande 
forskningspolitiska besluten. 
 
Kvalitet 
I VR:s förslag utvärderas likartade ämnen inom samma lärosäte som en enhet. Förslaget når därmed 
inte forskargruppsnivå. Istället kan grupper som har ganska olika verksamhet, på olika institutioner, 
och ibland olika orter, komma att utvärderas tillsammans. Detta ger en begränsning av möjligheterna 
att använda utvärderingen internt inom ett lärosäte.  
 
Om ett visst UoH vid utvärdering visar sig brista i forskningskvalitet inom något eller några områden 
bör i första hand styrelse och ledning för detta UoH aktivt verka för en förändring. Därvid kan 
ledningen aktualisera frågan om FoF alls ska fortsätta bedrivas inom ett berört ämnesområde. En 
total avveckling kan då vara en bättre ”kvalitetshöjare” än en gradvis neddragning av basresurser. 
Det är inte särskilt troligt att en forskargrupp kan höja sin kvalitet inom FoF om den är föremål för 
”långsam strypning”. Forskningsrådens, och andra forskningsfinansiärers, insatser måste även 
beaktas. Deras fördelning av resurser innebär, och ska innebära, resursförstärkning till enheter som 
bedöms hålla hög kvalitet i sin forskning.  
 
Föreslagets fokus på ISI Web of Science-publikationer gör att annan publicering riskerar att minska 
till en suboptimal nivå, t.ex. populärvetenskaplig publicering och annan publicering som riktar sig till 
näringsliv och omgivande samhälle. Det ställer dessutom stora krav på att det tillgängliga insamlade 
materialet är korrekt och kvalitetssäkrat. Därutöver blir de föreslagna utvärderingarna i allt väsentligt 
beroende av att de utvärderade enheterna har formulerat sig slagkraftigt och övertygande i sina egna 
beskrivningar av verksamheten och i utvalda fallstudier eftersom inga besök eller intervjuer planeras 
ingå.  
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