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Yttrande över rapporten Research quality
evaluation in Sweden – FOKUS
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över rapporten Research quality
evaluation in Sweden – FOKUS.
Utifrån det uppdrag Vetenskapsrådet fått från regeringen anser Riksrevisionen att
Vetenskapsrådets förslag är väl genomarbetat och balanserat.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 satt som målsättning att Sverige ska vara
en framstående forskningsnation. Sverige satsar också relativt mycket resurser på
forskning. Samtidigt finns det tecken på att forskningsfinansieringen inte är effektiv.
Regeringen har saknat skarpa verktyg för att fördela lärosätenas basanslag till forskning
och utbildning på forskarnivå utifrån kvalitet. Den omfördelning av anslag mellan
lärosäten som skett utifrån 2009 års modell har varit relativt blygsam. För att ändå kunna
fördela forskningsresurser utifrån kvalitet har medel fördelats via forskningsråden som
fördelar medel i konkurrens till enskilda forskare och projekt.
Riksrevisionen ser därför ett värde i att det finns ett nationellt system för utvärdering av
forskning och välkomnar Vetenskapsrådets förslag till modell. Enligt utredningen kan
modellen dels bidra till att identifiera lärosäten som producerar forskningsresultat av hög
kvalitet och samtidigt vara kvalitetsdrivande för övriga lärosäten. Dels kan den användas
som ett resursfördelningsverktyg och fungera som ett instrument för regeringen att styra
finansieringen mot kvalitet.
Riksrevisionen anser att modellen bör användas i båda dessa sammanhang, det bör
dessutom vara det mest kostnadseffektiva sättet att använda modellen.
Riksrevisionen vill också understryka vikten av att rapporteringsbördan för lärosätena
inte blir alltför hög och välkomnar att Vetenskapsrådet föreslår att delar av underlaget
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som ska ligga till grund för FOKUS inhämtas från redan tillgänglig statistik. Det ger
också incitament att utveckla systemen för inrapportering av data samt kvaliteten i datan
som rapporteras. En sådan höjning av kvaliteten på rapporteringsrutiner och data kan
också ha positiva effekter på annan återrapportering av lärosätenas verksamhet.
Beslut i detta ärende har fattats av riksrevisor Susanne Ackum. Revisionsledare Nina
Gustafsson Åberg har varit föredragande.

Stockholm 2016-01-11
Stockholm 2016-01-11

Susanne Ackum
Nina Gustafsson Åberg

2(2)

