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Förord 
SULF har under många år drivit frågan om ökade basanslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå. Basanslagen har en viktig roll för att ge lärosätena bra 
förutsättningar för att planera långsiktigt och anställa personal på goda villkor. De 
senaste decenniernas utveckling mot ett allt högre beroende av forskningsmedel från 
externa källor har emellertid inneburit alltmer osäkra villkor för forskande personal. 
Forskare är i hög grad visstidsanställda, och de som lyckats få en tillsvidareanställning 
har ofta en ”falsk” sådan som i praktiken innebär att man får ett anställningskontrakt i 
ena handen och en uppsägning i den andra. Tar de externa forskningspengarna slut 
sägs forskaren upp. Det borgar knappast för att skapa forskning som gör Sverige till ett 
av världens främsta forskningsländer, vilket är regeringens mål med forskningspolitiken. 

Vi har kanske trott att statsmakterna skulle förstå problemet och påbörja en 
omfördelning av pengar från de statliga forskningsfinansiärerna till lärosätena, men det 
har visat sig att vi har varit naiva i den frågan. Regeringen förstår mycket väl, men 
prioriterar ändå ner de direkta anslagen till lärosätena. Det visar den här rapporten med 
stor tydlighet. 

Så ansvaret för att skapa bättre arbetsvillkor i akademin landar helt och fullt på 
lärosätena. Det är bara de som kan åtgärda de problem som står i vägen för att Sverige 
ska kunna ha den riktigt vassa forskning som forskarna har kompetens att genomföra 
om de ges möjligheten. Men som rapporten också visar fördelar många lärosäten sina 
basanslag vidare på ett sätt som inte kompenserar för utan faktiskt förvärrar problemen 
som skapas av statsmakternas prioriteringar. 

Kan det finnas vägar framåt i fråga om hur forskningens förutsättningar ska kunna 
förbättras som vi inte har sett?  

Vi hoppas att alla som är engagerade i svensk forsknings- och högre utbildningspolitik, 
och framförallt lärosätenas ledningar, ska vilja sätta sig ner tillsammans med oss och 
se verkligheten som den är. Som underlag i diskussionen ligger den här rapporten 
tillsammans med den rapport om externfinansiering och arbetsmiljö som SULF 
publicerar i vår. 

 

Mats Ericson 

Ordförande SULF 
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Vart tar pengarna vägen?  
– Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna 
fördelning av basanslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå (del 1) 

1.1 Sammanfattning 
Fördelningen av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå och externa 
forskningsmedel är en ofta återkommande diskussion i Sverige eftersom den har stor 
påverkan på forskares arbetsvillkor och forskningens kvalitet. I den här rapporten följer 
SULF utvecklingen över tid när det gäller statsmakternas prioriteringar i fördelning av 
statliga forskningsmedel. Fördelningen påverkar lärosätenas balans mellan basanslag 
och externa medel för forskning och utbildning på forskarnivå. Dessutom har vi 
undersökt hur lärosätena väljer att fördela basanslagen när de landar hos dem. 

Med hjälp av data från SCB:s statsbudgetanalys, budgetpropositionen och 
forskningspropositionen kan vi visa hur regering efter regering valt att prioritera de 
statliga forskningsfinansiärerna över lärosätena genom att ge de statliga forsknings-
finansiärerna en procentuellt högre ökning i tilldelningen av medel för forskning ur 
statsbudgeten. För lärosätena och deras forskande personal innebär det att en ökande 
andel medel för forskning måste ta en kostsam omväg över de statliga forsknings-
finansiärerna, ett allt större beroende av externa forskningsmedel, ett minskat 
handlingsutrymme för lärosätena och osäkrare villkor för forskare. 

Förutom att statsmakterna viktar om medel så att lärosätenas beroende av externa 
medel ökar, fördelar lärosätena själva vidare de basanslag de får efter olika kriterier. 
Hur de gör det skiljer sig mellan lärosätesgrupper, och ibland även mellan lärosäten.  

För att ta reda på hur lärosätena fördelar statliga direkta anslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå har vi skickat en enkät till lärosätena och bett dem svara på 
frågor om hur de fördelar basanslag för forskning vidare ut till fakulteter eller 
motsvarande. De flesta, 80 procent, lärosätena har svarat på enkäten vilket har skapat 
ett mycket bra underlag för vidare diskussion.  

Resultaten av enkätundersökningen visar skillnader mellan grupper av lärosäten. På 
central nivå ser vi att de breda etablerade universiteten följt av de nya universiteten har 
högst andelar av basanslagen fördelade efter historisk grund. Historisk grund innebär 
fördelning efter anslagens storlek föregående år, och tillsammans med fördelning per 
helårsstudent eller lärare är det den fördelningsgrund som borgar för en viss stabilitet i 
forskningsanslagen till fakulteterna.  

De fackinriktade universiteten och högskolorna fördelar sina forskningsanslag i störst 
utsträckning efter prestationsbaserade kriterier som externa medel och antal 
publiceringar, men också som strategiska satsningar. Skillnaden mellan fackinriktade 
universitet och högskolor är dock att högskolorna bara har en bråkdel av de 
forskningsmedel som de fackinriktade universiteten har. Högskolorna är den enda 
lärosätesgrupp som fördelar delar av sina forskningsmedel vidare med grund i antal 
helårsstudenter, även om den faktiska summan är låg på grund av deras låga 
forskningsanslag.  

Lärosätena förklarar gärna den höga andelen visstidsanställningar och den höga 
osäkerheten i akademin med ett högt beroende av externa forskningsmedel. Eftersom 
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de inte vet hur mycket forskningsmedel de kommer att ha, vågar de heller inte anställa 
tillsvidare, och i de fall de anställer forskare tillsvidare gör de det under förutsättning att 
forskaren själv drar in pengarna till sin egen lön. När pengarna tar slut sägs forskaren 
upp.  

Hur forskningsmedel fördelas har också påverkan på den forskande personalens 
möjligheter att utöva sin individuella akademiska frihet. För att doktorander, forskare 
och universitetslärare ska kunna utöva sin akademiska frihet krävs att de har tillräckligt 
trygga villkor för att våga höja sin röst eller publicera kontroversiella forskningsresultat 
utan rädsla för repressalier. Här spelar basanslagen en viktig roll. 

Regeringen är långt ifrån ovetande om hur problemen ser ut när det gäller arbetsvillkor 
och osäkra anställningar ser ut, eller om att det hänger ihop med finansieringssystemet. 
Problemet är att de prioriterar annorlunda. Eftersom regeringen så tydligt har visat att 
de inte har för avsikt att åtgärda problemet faller ansvaret för tryggare anställnings-
villkor och bättre, mer transparenta karriärvägar, tungt på lärosätena.  

 

 

När lärosätena väljer att fördela vidare de basanslag de får efter prestationsbaserade 
kriterier grundade på hur mycket externa medel som dras in eller hur många publika-
tioner som görs förvärrar de problemen med osäkra anställningar för forskande 
personal på golvet. Det gäller också för strategiska satsningar som inte är stabila över 
tid. De här problemen är särskilt kännbara på de fackinriktade universiteten som både 
har stora forskningsanslag och en hög andel externa medel. Det är framförallt de som 
verkar ha tagit efter det nationella systemet och fördelar en hög del av forsknings-
anslagen efter indikatorerna externa medel och bibliometri. Det har inneburit att 
systemet reproducerat sig självt och förmodligen blivit starkare än vad statsmakterna 
avsett. Forskare som arbetar i den här miljön vittnar om stor osäkerhet, hög arbets-
belastning och mycket stress, vilket knappast gynnar forskarnas arbetsmiljö eller 
forskningens kvalitet.  

Mycket tyder på att den stora omfördelningen och konkurrensutsättningen sker på 
nästa ekonomiska nivå, det vill säga fakultetsnivån eller motsvarande beroende på hur 
lärosätet är organiserat. För att undersöka det kommer SULF att skicka ut en ny enkät 
till fakultetsnivån på alla landets universitet, och därefter publicera en rapport som 
analyserar hur fakulteterna fördelar interna forskningsmedel vidare till institutionerna.   

1.1.1 Förslag till åtgärder 
Regeringen har i forskningspropositionen med all tydlighet visat att de inte har för avsikt 
att göra något åt lärosätenas problem med obalans mellan basanslag och externa 
medel. Det är ett faktum.  

 

 Eftersom regeringen så tydligt har visat att de inte 
har för avsikt att åtgärda problemet faller ansvaret för tryggare 
anställningsvillkor och bättre, mer transparenta karriärvägar, 
tungt på lärosätena.  
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Trots detta faktum uppmanar SULF regeringen att: 

• Bryta den för lärosätena destruktiva utvecklingen mot ett allt större beroende av 
externa medel genom att öka andelen basanslag direkt till lärosätena. Det finns 
två sätt att åstadkomma detta: Öka kraftigt de direkta anslagen till lärosätena eller 
vikta om medel så att lärosätenas andel ökar på bekostnad av de statliga 
forskningsfinansiärerna och övriga mottagare av forskningsmedel i statsbudgeten. 

Oavsett om universitet och högskolor får bättre förutsättningar i form av ökad andel 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå eller inte måste de: 

• Anställa forskare och lärare tillsvidare, inte bara på papperet. Lärosätena behöver 
ta ansvar för att kompensera för de problem det nationella systemet skapar och 
brygga över eventuella glapp i forskningsfinansieringen för enskilda forskare.  

• Ta ansvar för att skapa ett nationellt system för tydliga och transparenta 
karriärvägar i akademin – och följa det i praktiken. 

• Infoga forskare i lärosätets anställningsordning så att de får möjlighet att få rösträtt 
i kollegiala organ, omfattas av lärarnas arbetstidsavtal och det så kallade 
lärarundantaget i Uppfinnarlagen. 

1.2 Inledning 
Lärosätena har sedan länge problem med obalans mellan basanslag och externa 
medel. Det leder enligt lärosätena själva till att de får svårt att anställa forskande och 
undervisande personal på långsiktiga och trygga villkor. Den som läser den senaste 
forskningspropositionen kan se att även regeringen förstår det. Regeringen skriver till 
exempel under rubriken ”Andelen visstidsanställningar ska minska” att det är en 
anmärkningsvärt hög andel visstidsanställningar ”med tanke på att anställningar i 
högskolan i regel kräver högre kvalifikationer, ofta doktorsexamen, än övrig 
arbetsmarknad. Denna typ av anställningar riskerar att bli en karriärmässig 
återvändsgränd…”1. Regeringen skriver också att basanslag ”ger förutsättningar för 
lärosätena att göra strategiska forskningsprioriteringar och ta ansvar för hög kvalitet i 
forskningen”.2  

Basanslag är viktiga för att ge forskningen långsiktiga förutsättningar, och för att 
lärosäten ska ges större möjlighet att anställa forskande personal på trygga villkor, men 
trots det väljer den nuvarande regeringen liksom flera regeringar före dem att prioritera 
annorlunda. De pengar som staten satsar på forskning går i allt högre utsträckning 
omvägen över externa forskningsfinansiärer (exempelvis Vetenskapsrådet och 
Vinnova). Det är inget nytt och det är en utveckling som pågått under lång tid. 

Vetenskapsrådet har i en rapport om externfinansieringens roll i svensk 
högskoleforskning dragit slutsatsen att basanslag och externa medel finansierar olika 
typer av anställningar, där basanslag främst används för att finansiera forskning inom 
ramen för läraranställningar och externa medel finansierar anställningar av forskare, 
postdoktorer och doktorander, som för det mesta innehar tidsbegränsade 

 
1 Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning och innovation för Sverige, s 118f 

2 Ibid, s 47 
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anställningar.3 Forskare som är tillsvidareanställda och externfinansierade löper också 
större risk att sägas upp på grund av arbetsbrist. De anställningarna är mer otrygga än 
läraranställningar där undervisning kan användas som ett sätt att brygga över 
eventuella glapp mellan externfinansierade forskningsprojekt. 

Två begrepp som kommer att användas genomgående är basanslag och externa 
medel. Basanslag är de medel för forskning och utbildning på forskarnivå som tilldelas 
lärosätena direkt ur statsbudgeten. Externa medel är de medel som lärosätena får från 
andra källor, till exempel statliga forskningsråd, privata finansiärer eller EU. I den första 
delen av den här rapporten ligger fokus på de medel som fördelas från statens budget 
till lärosätena, antingen direkt eller via omvägen över statliga forskningsfinansiärer. 

Det är viktigt att skilja på de medel som tilldelas lärosätena ur statens budget och de 
intäkter som lärosätena har för forskning och utbildning på forskarnivå. Intäkterna 
kommer från flera håll, till exempel som direkta statliga anslag, externa statliga anslag, 
offentliga forskningsstiftelser, organisationer utan vinstsyfte, företag och EU. – 

Basanslagens (direkta statliga anslag) andel av lärosätenas intäkter för forskning och 
utbildning på forskarnivå låg på 43 procent under 2019.4 Dessa 43 procent ska inte 
bara räcka till att direkt finansiera forskning vid lärosätet utan måste också täcka 
kostnader som uppstår i samband med att forskare tilldelas anslag från externa aktörer, 
så kallad medfinansiering. Det innebär att stora anslag från till exempel det europeiska 
forskningsrådet kräver medfinansiering ur lärosätets egen forskningsbudget eftersom 
det schablonbidrag som ges vid beviljade medel inte täcker lärosätets kostnader för till 
exempel forskningsinfrastruktur och lönetillägg vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet. 

Figur 1 nedan visar en schablonartad bild över de pengaflöden som tillsammans bildar 
lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå.5 

Figur 1 Pengaflödet till svenska lärosäten 

 

Källa: Bearbetning av tabell 28, UKÄ:s årsrapport 2020 och tabell 4.1 prop. 2020/21:60 

 
3 Marianne Wikgren, Stina Gerdes Barriere & Johan Fröberg, Externfinansieringens roll i svensk 
högskoleforskning – En fallstudie av några forskningsorienterade institutioner, Vetenskapsrådet 2019 

4 Universitet och högskolor, Årsrapport 2020, Universitetskanslersämbetet, tabell 28, s 101. 

5 Bilden visar inte exakta proportioner. Se Ibid. 
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1.3 Syfte och metod 
Den här rapporten behandlar alltså de forskningspengar som går ut från statens budget 
för att så småningom landa på landets lärosäten. Syftet är tvådelat:  

1. Att följa utvecklingen över tid när det gäller statsmakternas prioriteringar i 
fördelningen av statliga forskningsmedel. Detta påverkar lärosätenas balans 
mellan basanslag och externa medel för forskning och utbildning på forskarnivå.  

2. Att se hur lärosätena väljer att fördela vidare basanslagen till nästa ekonomiska 
nivå när de landar inom den interna organisationen. Detta har påverkan på 
forskares och lärares arbetsvillkor. 

För att följa pengarna har vi dels gjort en analys av statsbudgetens 
forskningssatsningar och dels skickat en enkät till lärosätena och bett dem svara på 
frågan om hur de fördelar basanslag för forskning vidare ut till fakulteter eller 
motsvarande. I uppföljande rapporter kommer vi att titta på vad som händer med 
basanslagen på nästa ekonomiska nivåer på lärosätena, det vill säga på fakultets- och 
institutionsnivå. 

Förenklat sett kommer statens anslag för forskning till lärosätena i två delar, dels som 
direkta anslag eller basanslag och dels via de offentliga forskningsfinansiärerna i form 
av externa forskningsmedel som måste sökas i konkurrens. Vi har analyserat hur 
forskningsmedel i statens budget ökat från 2005 med prognos fram till 2024 och jämfört 
ökningar av basanslagen till lärosätena med ökningar till de forskningsfinansierande 
myndigheterna, alltså Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. 

Med hjälp av data från SCB:s statsbudgetanalys, budgetpropositionen och 
forskningspropositionen kan vi visa hur regering efter regering valt att prioritera de 
statliga forskningsfinansiärerna över lärosätena genom att ge de statliga 
forskningsfinansiärerna en procentuellt högre ökning i tilldelningen av medel för 
forskning ur statsbudgeten. För lärosätena och deras forskande personal innebär det 
att en ökande andel medel för forskning måste ta en kostsam omväg över de statliga 
forskningsfinansiärerna, ett allt större beroende av externa medel, och med det 
osäkrare villkor. 

Den första delen av den här rapporten behandlar utvecklingen av direkta anslag för 
forskning och undervisning på forskarnivå från statsbudgeten till lärosätena. Den 
behandlar alltså inte resurstilldelningen till utbildning på grund- och avancerad nivå då 
SULF publicerat flera rapporter om detta, den senaste 2018.6  

 
6 Karin Åmossa, ”Systemfel i kunskapsfabriken - om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning, 
SULF 2018: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2018/06/urholkningsrapport-
1806253.pdf 
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2 Statsmakternas prioriteringar i 
fördelningen av statliga forskningsmedel 

Var fjärde år lägger regeringen fram en forskningsproposition som ger en översikt över 
satsningar på forskning för en period av fyra år. Utöver det kan regeringen välja att göra 
särskilda satsningar. Det har sedan propositionen publicerades gjorts andra, mindre 
forskningssatsningar men de kommer inte att tas med i beräkningarna här. 

Figur 2 nedan visar andelar av ökningarna som aviserats i den senaste 
forskningspropositionen, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för 
Sverige.7  

 

Figur 2, Andel av satsningar för FoU i forskningsproposition 2020, inklusive ny 
kvalitetsmodell 2023-2024 

 

Källa: Regeringens proposition 2020/21:60 

Diagrammet visar hur stor andel av satsningarna i forskningspropositionen som går till 
direkt till lärosätena respektive de forskningsfinansierande myndigheterna. Utöver 
dessa finns även några andra mottagare, till exempel RISE och Rymdstyrelsen. Därför 
summerar inte andelarna i diagrammet ovan till 100 procent. 

Under första året av den fyraåriga period propositionen täcker får universitet och 
högskolor en dryg tredjedel, 37 procent, av satsningarna. Att andelen för år 2021 är så 
pass hög beror på en tillfällig satsning på 500 miljoner för att motverka eventuellt 
minskade anslag från forskningsstiftelser på grund av pandemin. Andelen sjunker 
sedan 2022 till 29 procent för att ytterligare minska år 2023 och 2024 på grund av en 
omfördelning till profilområden som enligt forskningspropositionen ska sökas av 
lärosätena och där forskningsråden ska göra sakkunnigbedömningar. Regeringen 

 
7 Prop. 2020/21:60, s 28f 
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bedömer att minst 500 miljoner kronor ska fördelas i den nya kvalitetsmodellen år 2023 
och 2024, med avsikt att på sikt fördela mer medel enligt modellen. Lärosätenas andel 
av satsningarna i propositionen har år 2024 sjunkit till 12 procent och Vetenskapsrådets 
andel har ökat till nästan 50 procent.8 

För att öka förståelsen för utvecklingen och den offentliga debatt som förs om 
basanslag kontra externa medel behöver vi försöka följa utvecklingen över längre tid. 
De data som funnits tillgängliga har möjliggjort en analys från 2005 till 2024. Figur 3 
nedan visar hur regeringars satsningar på olika mottagare sett ut under den perioden. 

Figur 3, Ökningar av FoU-medel ur statsbudgeten efter mottagare 2005-2024, 
inklusive nya kvalitetsmodellen 2023-2024. Index baserat på löpande priser. 

 

Källa: Bearbetning av data från SCB, BP2021 & Forskningsproposition 2020 

Diagrammet visar indexerade ökningar av FoU-medel i statsbudgeten från 2005 till 
2025. För åren 2005-2019 ligger SCB:s statsbudgetanalys till grund, för år 2020 
budgetproposition 2021 och för åren 2021-2024 regeringens forskningsproposition 
2020. Index för år 2005 är 100. Den procentuella ökningen för universitet och högskolor 
är för hela perioden 88 procent, för Vetenskapsrådet 225 procent, för Forte 204 
procent, för Formas 243 procent, och för Vinnova 213 procent.  

Det är tydligt att regering efter regering, oavsett politisk färg, väljer att låta statliga 
medel för forskning och utbildning på forskarnivå ta omvägen över statliga 
forskningsfinansiärer innan de slutligen landar hos lärosäten. Den krympande andel av 
statliga FoU-medel som lärosätena själva förfogar över, basanslagen, analyseras i 
nästa avsnitt. 

 
8 Den som räknar andel av satsning direkt ur tabell 4.1 i prop. 2020/21:60 kommer att få resultatet att 
lärosätenas andel av satsningarna 2024 är drygt 25 procent. De resultat som redovisas ovan inkluderar en 
omflyttning av 500 miljoner som lärosätena kommer att behöva ansöka om, efter kvalitetskontroll av 
forskningsråden. De pengarna har därför omfördelats från lärosäten till forskningsråden i diagrammet. 
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3 Lärosätenas interna fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Den här delen av undersökningen gjordes genom att en enkät skickades ut till alla 
lärosäten utom de små enskilda. Svarsfrekvensen för alla lärosäten var hög och låg på 
80 procent. Eftersom lärosätena har olika inriktning och förutsättningar för forskning har 
de delats in i olika grupper i syfte att möjliggöra jämförelser och synliggöra likheter och 
olikheter mellan olika grupper. Indelningen har gjorts efter Vetenskapsrådets indelning i 
Forskningsbarometern 2019.9 Resultaten redovisas nedan grupperat efter kategorierna 
breda etablerade universitet, nya universitet, fackinriktade universitet, högskolor och 
konstnärliga högskolor.  

För att tydliggöra de olika förutsättningarna som lärosätesgrupperna har visas anvisade 
anslag ur regeringens budgetproposition för 2021 i figur 4. Bara de lärosäten som har 
svarat på enkäten redovisas i figuren.  

 

Figur 4, Basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2021 för lärosäten 
som besvarat enkäten 

 

Källa: Budgetpropositionen 2021 

Som första fråga i enkäten ställdes ”Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för 
fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?”. 

 
9 Forskningsbarometern 2019, Svensk forskning i internationell jämförelse, Vetenskapsrådet, s 32 
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Vi bad sedan lärosätena att specificera genom att ange procentsatser för hur 
basanslagen fördelas på central nivå. Den fråga vi har ställt till lärosätena är: ”Hur stor 
andel av basanslaget fördelas enligt följande grunder?”: 

• Prestationsbaserat/externa medel 
• Strategiska inriktningar 
• Historisk grund 
• Antal helårsstudenter 
• Övriga riktade medel 

Slutligen ställdes frågan ”Hur beaktar lärosätet jämställdhet i fördelning av basanslagen 
för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

Innan vi går in på resultaten per lärosätesgrupp behövs en överblick över hur de olika 
typerna av lärosäten väljer att fördela sina basanslag för forskning vidare till nästa nivå i 
organisationen. Figur 5 nedan visar att det är stor skillnad i hur stor del som fördelas 
vidare på historisk grund, en grund som används främst av bredare universitet. Både 
fackinriktade universitet och högskolor fördelar i högre grad sina anslag vidare efter 
prestationsbaserade kriterier eller strategiska satsningar, med den stora skillnaden att 
högskolorna har en bråkdel av de fackinriktade universitetens anslag att röra sig med.  
Det är egentligen bara högskolorna som fördelar forskningsmedel med antal 
helårsstudenter som grund, men det är naturligtvis en liten summa i sammanhanget 
och kan inte borga över någon finansiell stabilitet över tid. 

 

Figur 5, Intern fördelning av basanslagen per lärosätesgrupp ”Hur stor andel av 
basanslaget fördelas enligt följande grunder?”, medelvärden per lärosätesgrupp 
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3.1 Breda etablerade universitet 

3.1.1 ”Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

Fem av sex lärosäten i den här gruppen svarade på frågan om vilka 
fördelningsprinciper som finns på central nivå för fördelning av basanslagen. För de 
breda etablerade universiteten bygger fördelningen av basanslagen vidare till 
fakulteterna eller motsvarande till största delen på historisk grund. Det betyder att 
fakulteterna får lika mycket medel som de hade förra året uppräknat med pris- och 
löneomräkningen.10 Alla lärosäten i gruppen uppger detta som grundprincip. Dessutom 
uppger de flesta lärosäten i gruppen att de även fördelar basanslag efter strategiska 
överväganden. Hälften av universiteten uppger att en mindre del av basanslagen 
fördelas efter prestationsbaserade indikatorer, som till exempel antal publikationer, hur 
mycket externa medel som dras in, samt antal doktorsexamina eller studenter. 
Göteborgs universitet svarade inte på den första frågan men det framgår av deras svar 
på fråga två att en del av basanslagen där fördelas efter prestationsbaserade kriterier.  

3.1.2 ”Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt…?” 
Alla lärosäten i gruppen breda etablerade universitet valde att svara på fråga två och 
ange i vilka andelar basanslagen för forskning fördelas efter olika kriterier, så 
svarsfrekvensen är 100 procent. Tillsammans förfogar de över 10,3 miljarder i direkta 
anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.11 

Figur 6 nedan visar att den absolut övervägande delen, 79 procent, av basanslagen 
fördelas vidare ut till nästa ekonomiska nivå (områdesnivå, fakultetsnivå eller 
motsvarande) på historisk grund, det vill säga hur mycket medel fakulteten fick tidigare 
år. Endast 5 procent fördelades efter prestationsbaserade kriterier. 11 procent av 
basanslagen användes till strategiska satsningar och 4 procent angavs gå till övriga 
riktade medel. Lunds universitet är det enda lärosäte i den här gruppen som anvisar 
medel baserat på hur många studenter som finns vid fakulteten, men det är en 
försvinnande liten del av helheten i gruppen, 0,3 procent. 

 
10 Pris- och löneomräkning görs årligen och innebär att anslagen räknas upp med ökade kostnader för 
lokaler, löner och övriga förvaltningskostnader, men också att staten tar tillbaka pengar genom ett 
produktivitetsavdrag som i korthet innebär att verksamheten ska bli effektivare varje år och en procentsats 
dras av när anslagen räknas upp. Se Karin Åmossa, Systemfel i kunskapsfabriken…, SULF 2018 

11 Budgetpropositionen 2020/21:1 



 

14 (43) 

 

 

 

Figur 6, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt...? Medelvärde 
för gruppen breda etablerade universitet.  

 

 

 

Figur 7 nedan visar hur varje lärosäte fördelar sina basanslag från central nivå. 
Fördelningsprinciperna är samstämmiga såtillvida att alla lärosäten har en stor tyngd på 
fördelning efter historisk grund. Allra högst ligger Lunds universitet som fördelar 90 
procent av sina basanslag grundat på tidigare års anslag. Göteborgs universitet sticker 
ut lite genom att ha en femtedel av basanslagen fördelade efter prestationsbaserade 
kriterier. 
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Figur 7, Enkätfråga: Breda etablerade universitet. Hur stor andel av basanslaget 
fördelas enligt..? Breda etablerade universitet 

 

 

3.2 Nya universitet  

3.2.1 Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

Även lärosätena i den här gruppen anger fördelning på historisk grund som den 
huvudsakliga fördelningsprincipen, men andelen är mindre än för de breda etablerade 
universiteten. Det som framförallt drar ner andelen är att det nyaste universitetet, 
Malmö universitet, uppger att hela basanslagen för forskning fördelas efter 
prestationsbaserade kriterier, eller läggs centralt. För övriga lärosäten i gruppen sker 
fördelningen av basanslag ut till fakulteterna efter liknande principer som de breda 
etablerade universiteten. Fyra av fem lärosäten svarade på frågan om vilka 
fördelningsprinciper som används för fördelning av basanslag ner till nästa nivå. 
Tillsammans förfogar de svarande lärosätena över 1,2 miljarder i basanslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå. 

3.2.2 ”Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt…?” 
Fyra av fem lärosäten svarade på frågan. Figur 8 visar att 60 procent av basanslagen i 
gruppen nya universitet fördelas vidare ut till nästa ekonomiska nivå på historisk grund. 
Variationen mellan olika lärosäten är dock stor varför ett medelvärde inte blir helt 
rättvisande. Det går dock att konstatera att den del av basanslagen som fördelas vidare 
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efter prestationsbaserade kriterier är betydligt högre än för de breda etablerade 
universiteten, 23 procent jämför med 5 procent. De medel som fördelas efter 
strategiska satsningar är också högre, men bara marginellt, 14 procent jämfört med 11 
procent. Liksom hos breda etablerade universitet är andelen basanslag som fördelas 
efter övriga riktade medel låg, 4 procent. I gruppen fördelas endast en procent av 
basanslagen vidare utifrån antalet helårsstudenter. 

 

Figur 8. Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt...? Medelvärde 
för gruppen nya universitet 

 

 

Figur 9 nedan visar hur varje lärosäte inom gruppen nya universitet fördelar sina 
basanslag från central nivå. Malmö universitet, som är det nyaste universitetet i 
Sverige, skiljer ut sig från de andra genom att de fördelar hela basanslaget på antingen 
prestations-baserad grund eller som strategiska satsningar. En anledning till att Malmö 
universitet inte fördelar basanslag på historisk grund är naturligtvis att universitetets 
historia som universitet är kort. Malmö universitet har universitetsstatus sedan 2018. I 
samband med det fick universitetet ökade forskningsanslag.12 Örebro universitet har 
också en lägre andel basanslag som fördelas efter historisk grund. Mittuniversitet 
sticker ut åt andra hållet genom att ange att de fördelar 100 procent av sina basanslag 
för forskning på historisk grund. Variationen mellan de olika lärosäten i gruppen nya 
universitet är betydligt större än för gruppen breda universitet. 

 
12 För principer för fördelning för varje universitet se bilaga 2. 
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Figur 9, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt..? Nya 
universitet 

 

3.3 Fackinriktade universitet 

3.3.1 Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

Fem av sex lärosäten svarade på frågan om fördelningsprinciper.13  

Lärosätena i den här gruppen är smalare och har inte alltid fler fakulteter. Alla har dock 
flera styrningsnivåer som kallas lite olika, utbildningsområden, institutionsgrupper, 
skolor eller fakulteter. 

De principer som används för fördelning av basanslag till forskning är mer heterogena 
än för de breda etablerade universiteten. Alla lärosäten i gruppen utom Karolinska 
Institutet uppger att basmedel eller basfinansiering utgör en av fördelningsprinciperna. 
Vad som menas med basanslag/basmedel/basfinansiering är inte helt tydligt. Till 
exempel uppger Luleå tekniska universitet att basanslag är de fasta 
universitetsgemensamma kostnaderna medan Sveriges Lantbruksuniversitet uppger att 
basanslag ”ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av 
institutionernas verksamhet och ska fördelas av fakulteterna efter ämnesområde”.  

Alla lärosäten i gruppen uppger att basanslagen för forskning fördelas vidare till nästa 
nivå på prestationsbaserad grund. De parametrar som används inkluderar bibliometri, 
externa medel, antal nya disputationer och docenturer.  

 
13 Handelshögskolan har inte svarat. 
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3.3.2 ”Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt…?” 
Fem av sex lärosäten i gruppen, som tillsammans har basanslag för forskning på 5,7 
miljarder, svarade på frågan om hur stor andel av basanslaget som fördelades utifrån 
olika grunder. 

Figur 10 visar att det är en stor skillnad på hur basanslagen fördelas jämfört med 
gruppen breda etablerade universitet och nya universitet. I medelvärde fördelas 83 
procent av basanslagen vidare ut i lärosätet på antingen prestationsbaserad grund, 
som strategiska satsningar eller som övriga riktade medel. 17 procent av basanslagen 
fördelas vidare på historisk grund, det vill säga utifrån hur mycket anslag fakulteterna 
eller motsvarande fick förra året, uppräknat med pris- och löneuppräkningen. Det finns 
stora skillnader mellan lärosätena i gruppen, både i storlek, profil och hur man väljer att 
fördela medel. Två lärosäten, KTH och SLU, står för hela den del i diagrammet som 
fördelas på historisk grund. Ingen del av anslagen fördelas i relation till antal 
helårsstudenter. 

Figur 10, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt...? Medelvärde 
för gruppen fackinriktade universitet. 

 

Figur 11 nedan visar hur vart och ett av lärosäten i gruppen fördelar sina anslag i 
procent. Här syns det tydligt att gruppen är heterogen. Chalmers sticker ut genom att 
fördela högst andel, 70 procent, på prestationsbaserad grund, medan KI utmärker sig 
genom att ha en hög andel strategiska satsningar. LTU har svarat att de fördelar 
majoriteten av sina forskningsmedel som övriga riktade medel. Samtidigt anger de i sitt 
svar på frågan om vilka principer de använder att de har minst 70 procent 
prestationsbaserat volymanslag. I svaret på enkätfråga 2 har de angett att de inte 

Fackinriktade universitet

Prestationsbaserat
(bibliometri/externa medel)

Strategiska satsningar

Historisk grund

Antal helårsstudenter

Övriga riktade medel



 

19 (43) 

 

 

 

fördelar någon del efter historisk grund men det är oklart om de har förstått frågan 
rätt.14 

Figur 11, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt..? 
Fackinriktade universitet 

 

3.4 Högskolor  

3.4.1 Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

Svarsfrekvensen i den här gruppen ligger lägre än övriga lärosätesgrupper och 62 
procent, eller 8 av 13, lärosäten har svarat. En anledning till lägre svarsfrekvens kan 
vara att många högskolor är utbildningstunga och har mindre basanslag för forskning 
och utbildning på forskarnivå att fördela än universiteten. De svarande lärosätenas 
sammanlagda basanslag för forskning uppgår till 784 miljoner kr, alltså mindre än en 
tiondel av de breda etablerade universiteten. 

De basanslag som ändå tilldelas högskolorna fördelas efter delvis andra principer. 
Störst kontrast finns i jämförelse med breda etablerade universitet, men det skiljer sig 
också stort från både nya universitet och fackinriktade universitet. På frågan om vilka 
principer som används för fördelning av basanslag på lärosätesnivå svarade hälften av 
lärosätena i gruppen att de fördelar en del av basanslagen utifrån antal helårsstudenter, 
vilket skiljer sig från universiteten. Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kristianstad 
och Södertörns högskola uppgav att de fördelar forskningsmedel i relation till forskande 

 
14 Se LTU hela svar på fråga 1 i bilaga 2 
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och undervisande personal för att garantera en viss andel tid för forskning inom ramen 
för anställningen. Alla högskolor utom Högskolan Väst angav att de fördelar 
forskningsmedel efter prestationsbaserade kriterier. 

3.4.2 ”Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt…?” 
Figur 12 nedan visar högskolorna kvantitativa svar på frågan om hur basanslaget för 
forskning fördelas. Den största andelen, en dryg tredjedel, fördelas efter prestations-
baserade kriterier. Det är, kanske något förvånande, den högsta andelen av alla 
lärosätesgrupper. Samtidigt behöver man komma ihåg att det är en betydligt mindre 
mängd medel som fördelas i den här gruppen än i andra grupper. Som jämförelse är 
det mindre än en tiondel av de medel som fördelas av breda etablerade universitet. 

Drygt 40 procent av forskningspengarna fördelas ut som strategiska satsningar eller 
övriga riktade medel och bara 14 procent fördelas på historisk grund, alltså i relation till 
förra årets tilldelning. 10 procent av basanslagen fördelas i relation till antal 
helårsstudenter. Jämfört med andra grupper av lärosäten är det den klart högsta 
andelen. 
 

Figur 12, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt...? Medelvärde 
för gruppen högskolor. 

 

 

Figur 13 visar hur varje högskola har svarat på frågan om hur stor del av basanslaget 
som fördelas efter olika kriterier. Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola 
sticker ut som de enda som fördelar medel på historisk grund och det är alltså de som 
står för hela den gråa delen i diagram 10 ovan. Högskolan Väst utmärker sig genom att 
fördela en tredjedel av sina direkta forskningsanslag efter antal helårsstudenter och 
Högskolan i Skövde genom att fördela en mycket hög andel, närmare 70 procent, efter 
prestationsbaserade kriterier, framförallt publiceringar och bidragsintäkter. Södertörns 
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högskola har en hög andel som fördelas som övriga riktade medel, framförallt för att 
garantera professorer 20 procent forskning inom ramen för anställningen. 

 

Figur 13, Enkätfråga: Hur stor andel av basanslaget fördelas enligt..? Högskolor 

 

3.5 Konstnärliga högskolor 
Alla fyra konstnärliga högskolor svarade på den första enkätfrågan om vilka principer 
de använder för fördelning av basanslag för forskning. Konstfack och Kungliga 
konsthögskolan svarade även på fråga två men angav inte exakta procentsatser. Vi har 
därför valt att inte göra en kvantitativ analys av de konstnärliga högskolornas fördelning 
av forskningsmedel. Eftersom de inte har så mycket basanslag att fördela blir en sådan 
analys inte meningsfull. Det var också något som påpekades i svaret på den första 
enkätfrågan. 

3.5.1 Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå?” 

På frågan om vilka principer som används för fördelning av basanslag för forskning 
svarade Konstfack att anslagen fördelas till särskilda poster och inte till institutioner 
eftersom det är för litet och knutet till tidigare åtaganden. Kungliga Konsthögskolan 
svarade att de använder forskningsanslaget framförallt för att ge forskningstid inom 
ramen för anställningen för professorer och lektorer enligt arbetstidsavtalet. Även 
doktorander finansieras med hjälp av basanslaget. Även Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm och Stockholms Konstnärliga högskola fördelar forskningsanslagen efter 
antal professorer, lektorer och doktorander. En mindre del av basanslagen till de 
konstnärliga högskolorna fördelas genom olika sökbara potter. 
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3.6 Jämställdhet i fördelningen av basanslag för forskning 
I enkäten som gick ut till lärosätenas centrala nivå ställde vi också frågan: Hur beaktar 
lärosätet jämställdhet i fördelning av basanslagen för forskning och utbildning på 
forskarnivå? Vissa lärosäten använder jämställdhet som en faktor i fördelningen, men 
de flesta beaktar jämställdhet på andra sätt, till exempel genom olika former av 
jämställdhetsintegrering. De redovisas nedan per lärosätesgrupp. 

3.6.1 Breda etablerade universitet 
Göteborgs universitet och Linköpings universitet svarade att de inte beaktar 
jämställdhet i fördelningen på central nivå. Lunds universitet och Uppsala universitet 
svarade att det finns centrala satsningar för att stimulera jämställdhet. På Lunds 
universitet kan det till exempel handla om att en institution får en anställning finansierad 
med hjälp av strategiska medel. Även på Uppsala universitet finns exempel på 
stimulansåtgärder kopplade till underrepresenterat kön. Stockholms universitet lyfter 
fram processerna för rekrytering som centrala för jämställdhet vid lärosätet och Umeå 
universitet uppger att de gör löpande uppföljningar över hur mäns och kvinnors 
arbetstid fördelas. Alla lärosäten i gruppen besvarade frågan om hur jämställdhet 
beaktas i fördelningen av basanslag för forskning. 

3.6.2 Nya universitet 
Endast ett lärosäte i gruppen, Örebro universitet, uppger att man beaktar jämställdhet i 
fördelning av forskningsmedel på central nivå. På övriga lärosäten är det en fråga som 
behandlas på fakultetsnivå eller motsvarande. Fyra av fem lärosäten i gruppen svarade 
på frågan om hur jämställdhet beaktas i fördelningen av basanslag för forskning. 

3.6.3 Fackinriktade universitet 
Alla lärosäten i av de som svarat på frågan säger att de beaktar jämställdhet i 
fördelningen av forskningsmedel på ett eller annat sätt, och att jämställdhet är 
prioriterat. Exempelvis svarar Sveriges lantbruksuniversitet att de har integrerat 
jämställdhet i den ordinarie budgetprocessen. Luleå tekniska universitet gör särskilda 
strategiska satsningar för att stärka jämställheten vid anställning till vissa befattningar. 
Kungliga tekniska högskolan har jämställdhet vid fördelning av medel som en del i 
kvalitetssystemet som följs upp årligen. Även Chalmers följer upp jämställdheten 
årligen och vid lågt resultat görs skräddarsydda åtgärder. Karolinska institutet svarar att 
de fördelar forskningsmedel utifrån vetenskaplig kvalitet och forskares meriter, och att 
ett jämställt utfall inte garanteras. Jämställdhet och lika villkor uppges dock vara 
bärande värden i KI:s strävan att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. 
Fem av sex lärosäten i gruppen svarade på frågan om hur jämställdhet beaktas i 
fördelningen av basanslag för forskning. 

3.6.4 Högskolor 
Alla lärosäten utom Mälardalens högskola uppger att de gör någon form av 
jämställdhetsanalys på central lärosätesnivå. Mälardalens högskola svarar att 
jämställdhet inte beaktas på övergripande fördelningsnivå utan det beaktas i den 
inriktningsinterna fördelningen.  
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De allra flesta högskolor verkar ha fokus på jämställd fördelning av forskningsmedel 
genom olika former av uppföljningar eller jämställdhetsintegrering som del av 
kvalitetsarbetet. Åtta av tretton högskolor i gruppen svarade på frågan om hur 
jämställdhet beaktas i fördelningen av basanslag för forskning. 

3.6.5 Konstnärliga högskolor 
Alla högskolor i gruppen svarade att jämställdhet beaktas vid fördelning av medel. Tre 
av fyra lärosäten svarade dessutom att de beaktar jämställdhet vid rekrytering av 
forskande och undervisande personal.  
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4 Diskussion 
Syftet med det mesta SULF gör som facklig professionsorganisation är att förbättra 
villkoren för våra medlemmar – doktorander, forskare och lärare vid universitet och 
högskolor. Villkoren för medlemmarna är avhängiga dels av de förutsättningar som 
lärosätena har för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet och dels hur lärosätena 
själva väljer att hantera de förutsättningar de får av regeringen. 

Pengar är ett av de starkaste styrmedel som finns och det är omöjligt att förstå varför 
villkoren ser ut som de gör om vi inte har en tydlig uppfattning om hur pengarna flödar 
genom systemet. ”Follow the money” är inte bara en fras ur en sjuttiotalsfilm utan har 
sedan dess använts som ledstjärna både i undersökande journalistik och i politisk 
debatt.15 Och det är högst förståeligt, för att genom att följa pengarna får vi möjlighet att 
komma bakom fina ord och se hur prioriteringar görs i praktiken. Hur det sedan 
påverkar arbetsmiljön för forskare och lärare visas i en kommande SULF-rapport med 
titeln ”I skuggan av osäkerheten – om externfinansiering, osäkra anställningar och 
arbetsmiljön i akademin”.16 

Fördelningen av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå och externa 
forskningsmedel är en ofta återkommande diskussion i Sverige eftersom den har stor 
påverkan på forskares arbetsvillkor och forskningens kvalitet. Syftet med den här 
rapporten har varit att dels följa utvecklingen över tid när det gäller regeringars 
budgetbeslut som påverkar lärosätenas balans mellan basanslag och externa medel, 
och dels att se hur lärosätena väljer att fördela basanslagen när de landar hos dem. 

4.1 Basanslagens utveckling  
Den här rapporten visar att svenska regeringar oberoende av politisk färg, och trots att 
de betonar vikten av basanslag för att lärosätena ska kunna ha handlingskraft och 
autonomi, under lång tid har valt att öka anslagen till forskningsråden mer än till 
lärosätena. Det innebär att lärosätenas handlingsutrymme och långsiktiga 
planeringsmöjligheter ständigt minskar. Förhållandet är ingen överraskning för den 
insatta, men det har tidigare inte visats med en så stor tydlighet som här. 

Den modell som regeringen använder för fördelning av forskningsmedel infördes 2009 
och innebär att fördelning av nya medel baseras på kvalitetsindikatorerna externa 
medel och bibliometri, samt en minimiresurs för forskning baserat på antal 
helårsstudenter. 17 Konsekvensen av modellen är enkelt uttryckt att ju mer externa 
forskningsmedel som lärosätets forskare och lärare drar in, och ju mer de publicerar, 
desto högre basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå får lärosätet. 
Minimiresursen baserad på antal helårsstudenter har hittills inte spelat så stor roll, 
eftersom den varit så låg att de allra flesta lärosäten redan haft mer basanslag än vad 
modellen garanterat. Den har därför inte gjort ett stort avtryck på resursfördelningen 
utom för enstaka lärosäten med kraftig obalans mellan grundutbildning och forskning. 

 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Follow_the_money 

16 Kommande 25 maj 2021. Anna-Carin Fagerlind Ståhl, I skuggan av osäkerheten - Om externfinansiering, 
osäkra anställningar och arbetsmiljön i akademin, SULF 2021 

17 Prop. 2020/21:60 
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4.2 Lärosätenas hantering av basanslagen 
Förutom att statsmakterna viktar om medel så att lärosätenas beroende av externa 
medel ökar, fördelar lärosätena själva vidare de basanslag de får efter olika kriterier. 
Hur de gör det skiljer sig mellan lärosätesgrupper, och ibland även mellan lärosäten.  

Övergripande kan vi se att de breda etablerade universiteten fördelar högst andel 
baserat på historisk grund, det vill säga på hur mycket forskningsmedel fakulteten fick 
förra året. Att fördela medel efter historisk grund skapar en  stabilitet för fakulteterna 
och underlättar långsiktig planering, men kan också försvåra förnyelse och strategiska 
satsningar av olika slag. Men med tanke på att den största delen av lärosätenas 
intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå kommer från externa källor har 
fördelning efter historisk grund en viktig funktion för att borga för ekonomisk stabilitet för 
fakulteterna. Att andelen basanslag från staten minskar jämfört med alla andra källor till 
forskningsintäkter, samtidigt som fakulteter och institutioner behöver ekonomisk 
stabilitet (det vill säga de behöver få så mycket forskningspengar som de historiskt fått), 
gör att det blir i stort sett omöjligt att stärka forskningen på institutioner med bristande 
forskningsanknytning i undervisningen. 

De nya universiteten fördelar även de en hög andel av sina basanslag efter historisk 
grund, med undantag av det allra nyaste universitetet, Malmö universitet. Det har sin 
naturliga förklaring i att det inte finns någon historia att basera fördelningen på eftersom 
nya medel tilldelades i samband med att lärosätet fick universitetsstatus. 

De fackinriktade universiteten förfogar över mycket forskningsmedel och har generellt 
ett högre beroende av externa medel eftersom det finns mycket externa medel att söka 
inom deras forskningsområden. Särskilt inom medicinska fakulteter ger det avtryck i en 
hög andel osäkra anställningar, både i form av visstidsanställningar, 
stipendiefinansiering och osäkra tillsvidareanställningar där forskare sägs upp när 
pengarna tar slut.18 

På lärosätenas centrala nivå kan vi alltså se att de breda etablerade universiteten följt 
av de nya universiteten har högst andelar av basanslagen fördelade efter historisk 
grund, som tillsammans med fördelning per helårsstudent är den fördelningsgrund som 
borgar för en viss stabilitet i forskningsanslagen. De fackinriktade universiteten och 
högskolorna fördelar sina forskningsanslag i störst utsträckning efter 
prestationsbaserade kriterier som externa medel och antal publiceringar, men också 
som strategiska satsningar. Högskolorna är den enda lärosätesgrupp som fördelar 
delar av sina forskningsmedel vidare med grund i antal helårsstudenter, även om den 
faktiska summan är låg på grund av deras låga forskningsanslag.  

Enkätundersökningen till lärosätena gav en ögonblicksbild över hur de fördelar 
basanslag vidare till fakultetsnivå och säger ingenting om hur det har sett ut över tid. 
Hade vi kunnat göra en historisk tillbakablick hade vi med all sannolikhet sett en 
förändring efter att regeringen infört systemet med kvalitetsindikatorer på nationell nivå. 
Framförallt de fackinriktade universiteten verkar ha tagit efter det nationella systemet 
och fördelar en hög del av forskningsanslagen efter indikatorerna externa medel och 
bibliometri. Det har inneburit att systemet reproducerat sig självt och förmodligen blivit 
starkare än vad statsmakterna avsett.  

 
18 Se exempelvis Lonni Besançon, Katharina Herzog, Sara Hägg, Carine Signoret, Git Claesson Pipping och 
Karin Åmossa: Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige, SULF och NJF 2021 
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Lärosätena förklarar gärna den höga andelen visstidsanställningar och den höga 
osäkerheten i akademin med ett högt beroende av externa forskningsmedel. Eftersom 
de inte vet hur mycket forskningsmedel de kommer att ha, vågar de heller inte anställa 
tillsvidare, och i de fall de anställer forskare tillsvidare gör de det under förutsättning att 
forskaren själv drar in pengarna till sin egen lön. När pengarna tar slut sägs forskaren 
upp.  

Att problemen med osäkra anställningar, vare sig det är visstidsanställningar eller 
osäkra tillsvidareanställningar, är som störst på de fackinriktade universiteten är väl 
känt i universitets- och högskolesektorn. Betydelsen av det för forskare och lärare har 
diskuterats i flera SULF-rapporter.19 Vad jakten på externa forskningsmedel och osäkra 
anställningar har för inverkan på forskares och lärares arbetsmiljö diskuteras i den 
kommande SULF-rapporten ”I skuggan av osäkerheten”.20 

Lärosätena har ansvar för forskare och lärares arbetsvillkor och arbetsmiljö, alldeles 
oavsett hur beroende de är av externa medel för forskning. Med vetskap om att 
forskningsfinansieringssystemet inte kommer att förändras inom överskådlig tid 
behöver de ta ett större ansvar för forskarkarriärerna än vad de gör idag. 

4.3 Basanslagens betydelse för lärosätesautonomi och 
akademisk frihet 

Lärosätenas autonomi när det gäller att besluta över sin egen interna organisation har 
stärkts efter autonomireformen 2009. Att främja och värna starka och ansvarsfulla 
lärosäten med hög grad av självbestämmande ser regeringen som en viktigt uppgift. Ett 
citat ur den senaste forskningspropositionen får illustrera regeringen retoriska hållning. 

Svenska universitet och högskolor har […] goda möjligheter att själva 
bestämma hur verksamheten ska läggas upp och hur resurser ska 
användas. Utgångspunkterna i de genomförda reformerna har varit att 
universitets och högskolors självständighet är en viktig principfråga och en 
förutsättning för hög kvalitet i utbildning och forskning. För att universitet 
och högskolor ska kunna fylla sin samhällsuppgift bör de så långt möjligt 
stå fria från direkt statlig styrning och kunna gå dit det kritiska tänkandet 
och kunskapsutvecklingen leder.21 

Den senaste forskningspropositionen föreslog, och riksdagen har också beslutat, att 
”Det ska anges i högskolelagen att det som en allmän princip ska gälla att den 
akademiska friheten ska främjas och värnas”. Regeringen betonar i propositionen att 
det som avses är den individuella akademiska friheten i både forskning och utbildning. 
Lagändringen fokuserar alltså på den akademiska friheten mellan individ och lärosäte. 
Regeringen öppnar också för en framtida förstärkning i grundlagen men menar att en 
grundlagsförändring tar lång tid och att det är angeläget att få till ett lagskydd så snart 
som möjligt. 

 
19 Ibid 

20 Kommande Fagerlind Ståhl 2021. 

21 Prop. 2020/21:60, s 130 
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I retoriken, på papperet, har svenska lärosäten och svenska forskare och 
universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. 
Frågan är hur det ser ut i praktiken?  

För att doktorander, forskare och universitetslärare ska kunna utöva sin akademiska 
frihet krävs att de har tillräckligt trygga villkor för att våga höja sin röst eller publicera 
kontroversiella forskningsresultat utan rädsla för repressalier. Här spelar basanslagen 
en viktig roll. 

4.4 Basanslagens betydelse för anställningstrygghet och 
karriär 

Flera svenska regeringar har uppmärksammat behovet av tryggare karriärvägar i 
akademin, och den senaste forskningspropositionen tog också ett stort grepp om 
problemet med den höga andelen visstidsanställningar. Den sittande regeringen ser 
uppenbarligen de problem som forskare och universitetslärare brottas med och verkar 
förstå att det inte bara är ett problem som drabbar individen utan också att kvaliteten i 
forskning och undervisning påverkas negativt. Men samtidigt fortsätter forskningspropp 
efter forskningspropp, alldeles oavsett regeringens färg, att prioritera ner lärosätena 
som mottagare av forskningsmedel ur statsbudgeten. Analysen i den här rapporten 
sträcker sig fram till 2024 vilket visar att det inte finns några tecken som tyder på att 
detta kommer att förändras inom överskådlig tid.  

SULF visade redan i Almedalen 2013 att det vid de statliga universiteten finns ett 
samband mellan en hög andel externfinansierad forskning och en hög andel 
visstidsanställda.22 Efter det har regeringen tillsatt flera statliga utredningar som 
diskuterat problemet finansieringssystemet och osäkra anställningar i akademin.23 Även 
om andelen visstidsanställda minskat något sedan dess på grund av att vissa stora 
lärosäten börjat tillsvidareanställa externfinansierade forskare är dessa anställningar 
ofta lika osäkra som visstidsanställningar. Forskare sägs helt enkelt upp när 
externfinansieringen tar slut.24 

Problemet är inte att regeringen är ovetande om hur problemen ser ut när det gäller 
arbetsvillkor och osäkra anställningar ser ut, eller om att det hänger ihop med 
finansieringssystemet. Problemet är att de prioriterar annorlunda.  
 

 
22 Karin Åmossa, ”Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar 
tillsvidareanställa någon...” - Om tidsbegränsade anställningar och kvalitet i akademin. Rapport SULF, 2013  

23 Se exempelvis Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 eller En långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6 

24 För en utförlig diskussion om detta se kommande: Anna-Carin Fagerlind Ståhl, SULF 2021 
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4.5 Slutsatser och förslag 

4.5.1 Regeringens ansvar 
Regeringen har i forskningspropositionen med all tydlighet visat att de inte har för avsikt 
att göra något åt lärosätenas problem med obalans mellan basanslag och externa 
medel. Det är ett faktum.  

Trots detta faktum uppmanar SULF regeringen att: 

• Bryta den för lärosätena destruktiva utvecklingen mot ett allt större beroende av 
externa medel genom att öka andelen basanslag direkt till lärosätena. Det finns 
två sätt att åstadkomma detta: Öka kraftigt de direkta anslagen till lärosätena eller 
vikta om medel så att lärosätenas andel ökar på bekostnad av de statliga 
forskningsfinansiärerna och övriga mottagare av forskningsmedel i statsbudgeten.   

4.5.2 Lärosätenas ansvar 
Eftersom regeringen så tydligt visat att de inte har för avsikt att åtgärda problemet faller 
ansvaret för tryggare anställningsvillkor och bättre, mer transparenta karriärvägar, tungt 
på lärosätena.  

När lärosätena väljer att fördela vidare de basanslag de får efter prestationsbaserade 
kriterier grundade på hur mycket externa medel som dras in eller hur många 
publikationer som görs förvärrar de problemen med osäkra anställningar för forskande 
personal på golvet. Det gäller också för strategiska satsningar som inte är stabila över 
tid. De här problemen är särskilt kännbara på de fackinriktade universiteten som både 
har stora forskningsanslag och en hög andel externa medel. Forskare som arbetar i 
den här miljön vittnar om stor osäkerhet, hög arbetsbelastning och mycket stress, vilket 
knappast gynnar forskarnas arbetsmiljö eller forskningens kvalitet.  

Istället för att förvärra problemen genom att låta regeringens modell reproducera sig 
vidare borde lärosätena använda sina basanslag för att kompensera osäkerheten i det 
nationella fördelningssystemet. Det kan göras genom att fördela medel på historisk 
grund, efter antal helårsstudenter eller efter antal disputerade lärare. Det görs också på 
de bredare universitetens centrala nivå vilket betyder att fakulteterna här får mer 
förutsägbar tilldelning av medel ur lärosätets pott av basanslag för forskning. Genom de 
frisvar vi fick på enkäten kan vi dock ana att den stora omfördelningen och 
konkurrensutsättningen sker på nästa ekonomiska nivå, som är fakultetsnivån eller 
motsvarande beroende på hur lärosätet är organiserat. För att undersöka det kommer 
SULF att skicka ut en ny enkät till fakultetsnivån på alla landets universitet, och därefter 
publicera en rapport som analyserar hur fakulteterna fördelar interna forskningsmedel 
vidare till institutionerna.   

Som den här rapporten visat är verkligheten att obalansen mellan externa medel och 
basanslag för forskning kommer att bestå. Istället för att hänvisa till en hög andel 
externa medel som orsak till osäkra anställningar måste lärosätena lösa de problem 
som forskningssystemet lider av. Om så inte sker riskerar forskar- och 
universitetsläraryrket att bli så oattraktivt att begåvade personer väljer att lämna 
akademin för kvalificerade arbeten i andra sektorer.  

Vår slutsats är att alldeles oavsett om universitet och högskolor får bättre 
förutsättningar i form av ökad andel basanslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå eller inte måste de: 
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• Anställa forskare och lärare tillsvidare, inte bara på papperet. Lärosätena behöver 
ta ansvar för att kompensera för de problem det nationella systemet skapar och 
brygga över eventuella glapp i forskningsfinansieringen för enskilda forskare. 
Genom att ha en långsiktigt hållbar ekonomisk planering, inklusive en klok 
användning av myndighetskapitalet, är det möjligt i betydligt högre utsträckning än 
vad som sker idag. 

• Ta ansvar för att skapa ett nationellt system för tydliga och transparenta 
karriärvägar i akademin – och följa det i praktiken. 

• Infoga forskare i lärosätets anställningsordning så att de får möjlighet att få rösträtt 
i kollegiala organ, omfattas av lärarnas arbetstidsavtal och det så kallade 
lärarundantaget i Uppfinnarlagen. 

Med avstamp i den problembeskrivning som den här rapporten ger avser SULF att 
bjuda in landets lärosäten till en serie samtal för att diskutera hur arbetsvillkoren för 
forskare och lärare, särskilt på lärosäten med högt beroende av externa medel, ska 
kunna förbättras.  
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Bilaga 1 
Gruppering lärosäten efter Vetenskapsrådet Forskningsbarometern 2019 

• Breda etablerade universitet:  

1. Göteborgs universitet  
2. Linköpings universitet 
3. Lunds universitet  
4. Stockholms universitet  
5. Umeå universitet  
6. Uppsala universitet 

• Fackinriktade universitet:  

1. Chalmers tekniska högskola  
2. Handelshögskolan i Stockholm  
3. Karolinska institutet  
4. Kungl. Tekniska högskolan 
5. Luleå tekniska universitet 
6. Sveriges lantbruksuniversitet 

• Nya universitet:  

1. Karlstads universitet  
2. Linnéuniversitetet  
3. Malmö universitet 
4. Mittuniversitetet 
5. Örebro universitet. 

• Högskolor:  

1. Blekinge tekniska högskola  
2. Försvarshögskolan  
3. Gymnastik- och idrottshögskolan  
4. Högskolan Dalarna 
5. Högskolan i Borås  
6. Högskolan i Gävle 
7. Högskolan i Halmstad  
8. Högskolan i Jönköping  
9. Högskolan i Skövde  
10. Högskolan Kristianstad  
11. Högskolan Väst  
12. Mälardalens högskola  
13. Södertörns högskola 

• Konstnärligt inriktade högskolor:  

1. Konstfack  
2. Kungl. Konsthögskolan  
3. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm  
4. Stockholms konstnärliga högskola 
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Bilaga 2 
Fördelningsprinciper på lärosätesnivå 

Enkätfråga 1: Vilka fördelningsprinciper finns på central nivå för fördelning av 
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå? 

Breda etablerade universitet 

Svarsfrekvensen i den här gruppen är 83 procent.  

Linköpings 
universitet 

 

Tidigare års fördelning ligger som utgångsprincip, vilka har sitt 
allra första ursprung från tiden då regeringen fördelade anslag 
direkt till vetenskapsområden. Uppräkning sker med PLO. 
Därutöver görs vissa strategiska överväganden, främst när 
basanslaget utökas från regeringen. Senaste åren har medel 
avsatts till infrastruktur. Medel finns även avsatta för vissa 
strategiska lokaler. 

Lunds universitet 

 

Grundprincipen i den gemensamma resursfördelningen är att 
alla fakulteter, och motsvarande, får lika mycket som förra året 
+ plo-uppräkningen. Därefter fördelas nya medel. Det finns 
inte EN fördelningsprincip för hur det går till. Hur nya medel 
ska tilldelas är en process som diskuteras i ledningsgrupper 
under våren och hösten. När olika prioriterade strategiska 
satsningar fått sina medel kan det finnas resurser kvar att 
fördela, under de senaste åren har det gällt framför allt 
forskningen. Under de senaste 3 åren har dessa medel 
fördelats utifrån hur stor andel fakulteten/motsvarande har av 
forskningsmedlen samt hur många studenter som finns vid 
fakulteten. Denna fördelningsnyckel leder i praktiken till att 
fakulteter med en stor andel studenter men med, relativt sett, 
mindre forskningsanslag gynnas. 

Stockholms 
universitet 

I huvudsak sker fördelningen av basanslaget på central nivå 
utifrån historisk grund. Men det sker även fördelning utifrån 
strategiska överväganden/satsningar. Central nivå innebär för 
Stockholms universitets del beslut av universitetsstyrelse och 
rektor om anslagsfördelning till områdesnivå. 
Områdesnämnderna/fakultetsnämnderna fattar i sin tur beslut 
om fördelning till institutionerna. Fakultetsnämndernas 
fördelningsbeslut sker till del utifrån olika kvalitetsindikatorer. 

Umeå universitet 

 

Fördelningen bygger på tidigare års fördelning samt att nya 
medel fördelas utifrån vetenskaplig produktion och användning 
externa medel 

Uppsala universitet 

 

- Basanslag till områdesnämnderna. Fördelas på historisk 
grund. 7,5 procent av basanslaget omfördelas årligen baserat 
på publicering & citeringar, externa medel och doktorsexamina 

- Regeringens strategiska forskningsområden (SFO:er) 
fördelas direkt till de aktuella verksamheterna  

- Forskning Campus Gotland  
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- Egna kvalitetsbedömningar  

- 2,5 procent fördelas till riktade insatser   

- Centrala avsättningar - ca 150 mnkr 

 

Nya universitet 

Svarsfrekvensen i den här gruppen är 80 procent. 

Linnéuniversitetet 

 

Enligt nuvarande modell fördelas forskningsanslaget till 
fakulteterna enligt nedan principer, och fakulteterna fördelar 
sedan vidare. 

1. Basanslag fördelas som andel av föregående års tilldelning  

2. 2,5 % + 2,5 procent av totalt forskningsanslag fördelas med 
bibliometri och externa medel som bas  

3. Strategiska satsningar på utsedda excellens-grupper  

4. Övriga strategiska satsningar på exempelvis 
rekryteringsinsatser. Nuvarande modell är under omarbetning 
inför 2022 års budget. 

Malmö universitet 

 

25 procent av basanslaget läggs centralt, resterande fördelas 
enligt följande principer: Basfinansiering lika stor för alla (20 
procent) Doktorandaktivitet (30 procent) Externa medel (30 
procent) Bibliometri (20 procent) 

Mittuniversitetet 

 

Mittuniversitetet har en historisk fördelningsmodell per fakultet. 
Universitetet har pratat om att se över modellen och fördela 
enligt flera olika variabler, men valt att ha kvar nuvarande 
schablonfördelningsmodell. Nuvarande fördelningsmodell 
baseras på de grunder som fanns när vi fick basanslaget 
tilldelat per vetenskapsområde, vilket innebär fördelning enligt 
historisk grund.  

Örebro universitet 

 

Följande fördelningsprinciper tillämpades fram till 2018:  

- 5 procent fördelas utifrån utbildningsuppdragets omfattning, 
mätt i kronor och inte helårsstudenter  

- 10 procent av totala basanslaget fördelas utifrån 
prestationskriterier, 5 procent utifrån bibliometri och 5 procent 
utifrån externa medel  

- avdrag för strategiska satsningar på centralnivå samt medel 
för samfinansiering av externa medel där bidragsgivaren inte 
tilldelar medel för full täckning av overheadkostnader  

- eventuella riktade medel fördelas till fakultetsnivån 

 - resterande basanslag fördelas till fakultetsnivån procentuellt 
utifrån föregående års fördelning.   
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I takt med att regeringen har slutat omfördela medel via 
prestationsbaserade indikatorer har också Örebro universitet 
omvärderat sina fördelningsprinciper. I väntan på regeringens 
agerande utifrån Styr- och resursutredningen (STRUT) som 
bland annat föreslår ett samlat basanslag samt den nya 
forskningspropositionen 2020 har universitetet valt att endast 
räkna upp fördelningen från föregående år till fakulteterna, 
med pris- och löneomräkning enligt budgetpropositionen.   

 

Fackinriktade universitet 

Svarsfrekvensen i den här gruppen är 83 procent. 

Chalmers tekniska 
högskola 

 

Tillämpar modell, Fakultetsmodellen med basfinansiering till 
institutionerna. Basfinansiering omfattar både medel från 
anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (Fofu) 
och grundutbildning (GRU). Institutionerna tilldelas 
basfinansiering med ett belopp som lägst motsvarar en 
fastställd andel av den basfinansierade fakultetens 
budgeterade årslön (inkl. overhead). I modellen ingår även 
prestationsbaserad fördelning med parametrar där 
bibliometri och externa medel ingår, och en 
jämställdhetsfaktor.  Basanslag för Fofu fördelas även i 
särskild ordning (övriga riktade medel och satsningar).  

Karolinska Institutet 

 

Från statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 
görs avsättningar på KI-övergripande nivå för gemensamma 
satsningar i kärnverksamheten, universitetsgemensamma 
funktioner, strategiska satsningar och infrastruktur. Efter att 
avsättningar gjorts fördelas forskningsanslaget till kommittén 
för forskning (KF) och kommittén för forskarutbildning (KFU). 
Kommittéerna har det operativa ansvaret för 
forskningsanslaget. KF fördelar ut medel efter externa 
konkurrensutsatta medel, bibliometriskt utfall samt för antalet 
nya disputationer, licentiatexamina och docenturer. 
Därutöver går medel till strategiska eller övriga satsningar. 
KFU fördelar huvudsakligen medel efter utlysning av 
doktorandplatser. Därutöver går medel till strategiska eller 
övriga satsningar. 

KTH 

 

Fördelning till verksamheten sker genom tre större poster. 
Basmedel, prestationsmedel (grundar sig på forsk.examina, 
externa intäkter och bibliometri) och strategiska satsningar. 
De strategiska forskningsmedlen fördelas till de som är 
inblandade i den verksamheten. Därutöver finns det antal 
riktade satsningar, medfinansiering till vissa projekt, mm. 

Luleå tekniska 
universitet 

 

Anslagsfördelningen delas upp i tre delar: volym-, bas- och 
strategisk del. Volym: Minst 70 procent, Prestationsbaserat 
volymanslag fördelas i syfte att främja kvalitet och stödja 
universitetets mål och strategi. Bas: Basanslag fördelas som 
fasta årliga belopp för universitetsgemensamma 
forskningskostnader. Posterna bereds inför varje ny 
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planeringsperiod. Strategiska: Minst 12 procent. Strategiska 
anslag fördelas utifrån identifierade behov av satsningar. 
Posterna bereds inför varje ny planeringsperiod. 

− Några övriga volymanslag utöver bibliometri och 
externa medel: Antagen till forskarutbildning 
anställd på doktorandtjänst 32%, Ämne med 
anställd ämnesföreträdare samt Professor utöver 
ämnesföreträdare 20%,  

Sveriges 
lantbruksuniversitet 

 

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas 
till fakulteterna i tre delar; basanslag, prestation och särskilda 
satsningar. Basanslaget ska garantera en långsiktigt stabil 
och förutsägbar finansiering av institutionernas verksamhet 
och ska fördelas av fakulteterna efter ämnesområde. Ett 
ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält 
som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt 
SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att 
utveckla och upprätthålla. I fördelning av basanslaget ska 
styrelsens beslut från 2017 om gemensamma principer för 
finansiering av högre akademiska anställningar med 
statsanslag följas. Förändringar i anslagets storlek får göras 
när uppdraget till en institution förändras, vid inrättande eller 
avveckling av ett ämnesområde.  Prestationsanslaget 
baseras på publicering och externa intäkter. Detta utgör 10 
procent av forskningsanslaget. Därutöver avsätts 5 procent 
av anslaget för forskarutbildning och fördelas baserat på 
utförda examina.  Resterande del av forskningsanslaget (ca 
35 procent) utgörs av strategiska satsningar och uppdrag i 
SLU:s regleringsbrev.  

 

Högskolor 

Svarsfrekvensen i den här gruppen är 62 procent. 

Blekinge 
tekniska 
högskola 

 

Högskolan tilldelas varje år medel för forskning och forskarutbildning, 
kallat fakultetsmedel. Av dessa reserveras en mindre andel (10 
procent) till strategiska satsningar, såsom central medfinansiering för 
externa forskningsprojekt. Resterande fakultetsmedel fördelas till 
institutionerna. Fakultetsmedelsfördelningen sker med hjälp av en 
fördelningsmodell baserad på en grundtilldelning och en 
prestationsbaserad tilldelning. Utöver detta reserveras 
incitamentsmedel för publicering i WoS-tidskrifter samt för kurser på 
forskarnivå. Grundtilldelningen baseras på heltidsekvivalenter för 
tjänstgörande forskande personal (lektorer (inkl. biträdande), 
docenter och professorer (inkl. biträdande), dock ej adjungerade, 
gäst eller seniora) över tre år vid respektive institution. Den 
prestationsbaserade tilldelningen baseras på externfinansiering, 
publiceringar och HST. Externfinansiering baseras på intäkter från 
externt finansierade forskningsprojekt över tre år på respektive 
institution. Publiceringar baseras på artiklar (registrerade som article 
eller review) publicerade i tidskrifter registrerade i Web of Science 
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över tre år vid respektive institution. HST baseras på antal 
högskolestudenter vid respektive institution över tre år.  

Högskolan i 
Gävle 

 

Högskolans två övergripande mål är ”Högskolans kompletta 
akademiska miljöer har internationell lyskraft” och ”Vi är en 
utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global 
samhällsnytta”. En av strategierna för att nå, särskilt det första målet 
är att bygga kompletta akademiska miljöer, som bland annat 
karaktäriseras av ett nära samspel mellan forskning och utbildning 
på alla nivåer.  Högskolans modell för fördelning av 
forskningsanslaget utgår från två mål. Det ena är hög kvalitet och en 
ökad volym av forskning, dess anknytning till utbildning och 
forskarutbildning. Det andra är att öka forskningen kring 
samhällsutmaningar. Av forskningsanslaget är 85 procent riktat till 
det första målet och 15 procent mot det andra.   

Högskolan i 
Jönköping 

 

Jönköping University (JU) fördelar delar av forskningsanslaget 
baserat på ett antal indikatorer. Här presenteras dessa och hur de 
påverkat fördelningen till fackhögskolorna (på JU finns 4 
fackhögskolor - Hälsohögskolan, Tekniska Högskolan, Högskolan för 
lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan) inför 
2021. Arbetssättet att fördela delar av forskningsanslaget baserat på 
utfallet i ett antal indikatorer har använts sedan 2009. Inför 
fördelningen för 2015 utvidgades modellen, vilken baserades på 
fackhögskolornas andel av JU:s bibiliometriska index och externa 
forskningsintäkter, med parametrar för publiceringar i DiVA och 
externt anställda doktorander.  För 2021 avsätts 30,8 procent av det 
tillgängliga anslaget (41 833 tkr) för fördelning baserat på indikatorer. 
Resterande anslag (93 982 tkr) fördelas till fackhögskolorna i samma 
andelar som gjordes inför 2020 för de anslag som inte fördelades 
baserat på indikatorer:  50 procent av indikatorfördelningen görs 
baserat på fackhögskolornas andel av JUs externa intäkter för 
forskning 2019 och en in-kind värdering för doktorander anställda av 
en extern part under 2019 (varje helårsverke värderas till 264 tkr). 
Intäktsuppgifter hämtas ur ekonomisystemet. Uppgifter om 
doktoranders helårsverken hämtats ur forskarladok. 40 procent av 
indikatorfördelningen görs baserat på fackhögskolorna andel av JUs 
bibliometriska index för perioden 2016–2019. Informationen baseras 
på den nedbrytning som JU årligen beställer av Vetenskapsrådets 
årliga bibliometrirapport. 10 procent av indikatorfördelningen görs 
baserat på fackhögskolornas andel av refereegranskade 
publikationer publicerade 2019. För att stärka samverkan så 
fraktionaliseras ej publikationerna*. Informationen hämtas från DiVA.  

Högskolan i 
Skövde 

Prestation - Publiceringar och bidragsintäkter, Avklarade examina. 
Antal helårsstudenter inom grundutbildning 
Forskarutbildningsrättigheter 

Högskolan 
Kristianstad 

 

1)Forskningsmedel som fördelas till fakulteterna för beslut. Omfattar 
forskningstid i tjänst enligt schablonerna 1 mån lektor, 1.5 mån 
docent, 3 mån professor efter ansökan där den sökande ska uppnå 
en "lägstanivå", prestationsbaserad tid efter ansökan i konkurrens 
med övriga forskare inom lärosätet, stöd till forskningsmiljöer och s.k. 
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löpande ansökningar avseende enskilda forskares 
forskningsomkostnader (för publicering, presentation etc.).  

 2) Högskoleövergripande strategiska satsningar. Omfattar 
satsningar på akademisk meritering, riktade strategiska satsningar till 
fakulteterna för att stärka forskningen inom vissa områden samt olika 
former av medfinansiering.    

3) Forskarutbildning  

Högskolan 
Väst 

 

Huvuddelen av forskningsanslaget fördelas direkt till institutionerna.  
-En stor andel fördelas till högskolans prioriterade forskningsmiljöer -
Medel avsätts för kostnader i samband med utbildningen på 
forskarnivå -Rektor kan disponera över en mindre del av anslaget 

Mälardalens 
högskola 

 

Fördelning sker till högskolans sex forskningsinriktningar. Det sker 
via en modell med tre delar: 1 Forskningsbas. Relaterar till volymen i 
de utbildningsdelar som inriktningarna är kopplade till 2. 
Prestationsdel. Fördelning utifrån publikationer och externa medel 3. 
Riktade medel. Utgångspunkt i strategier, behov av strategiska 
satsningar i övrigt etc 

Södertörns 
högskola 

 

Efter central avsättning för t ex samfinansiering och forskarutbildning 
fördelas anslaget som interna forskningsresurser i tre delar: 1. Till 
professorer för att garantera 20 procent forskningstid 2. Till 
institutioner för intern fördelning. Utifrån HST. 3. Till lektorer med 
viktning 1 poäng/docent och 0,5 poäng/ej docent 

 

 
Konstnärliga högskolor 

Svarsfrekvensen i den här gruppen är 100 procent. 

Konstfack 

 

Basanslag för forskning fördelas av forsknings- och 
utbildningsnämnden till särskilda poster (inte till institutioner). 
Detta då det är för litet (20 mkr) och till stor del knutet till tidigare 
åtaganden (12 doktorander, forskningstid i tjänst enligt 
lärartidsavtal) varför resterande del fördelas till riktade satsningar. 

Kungliga. 
Konsthögskolan 

 

Alla professorer finansieras till 25 procent av forskningsanslaget 
och lektorerna 10 procent då det motsvarar den tid de enligt 
arbetstidsavtalet som de har rätt att forska. Om de erhåller 
externa bidragsmedel utökas deras forskningstid. Professorerna 
har utöver detta även 50 000 kr per år för utgifter i samband med 
forskningen, vilket finansieras av forskningsanslaget. 
Doktorandernas lön, disputation och produktionsmedel på 50 000 
kronor finansieras även via forskningsanslaget. Externa 
bidragsprojet medfinansieras med cirka 45 procent av 
overheadkostnaderna. Alla lärare har också möjlighet att söka 
ytterligare forskningsmedel för ur en gemensam pott. 

Kungliga 
Musikhögskolan 

Alla forskningsmedel distribueras från central nivå till 
akademinivå. Som bas för den fördelningen är: Medel för en 
professor inom varje utpekat forskningsområde för högskolan 
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i Stockholm 
(KMH) 

 

Antal disputerade professorer, lektorer och doktorander inom 
akademin samt medel till infrastruktur och strategiska satsningar 

Stockholms 
konstnärliga 
högskola 

 

SKH:s basanslag (52 549 tkr för 2021) fördelas enligt följande: 
Lektorer (47 st) 10 procent forskningstid i tjänst Professorer (19 
st) 40% forskningstid i tjänst + 5.000 expenser 1,5 milj per år till 
sökbara utvecklings- och forskningsprojekt. 100.000 kr per år till 
sökbara resebidrag (inkl digitala konferenser mm) ”Seedmoney” 
fördelas till institutionerna baserat på samlad forskningsarbetstid, 
mellan 60-18 tkr. Lön + omkostnader doktorander per år 26 st 
(2021) + projektbudget 400 tkr (för hela doktorandtiden). 
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Bilaga 3 
Enkätfråga 3: Hur beaktar lärosätet jämställdhet i fördelning av basanslagen för 
forskning och utbildning på forskarnivå?  

Breda etablerade universitet. Svarsfrekvens 100 procent 

Göteborgs 
universitet 

Beaktar inte detta i dagsläget, dock pågår diskussioner hur denna 
parameter kan vägas in i framtiden. 

Linköpings 
universitet 

Frågan hanteras inte på en central nivå. 

Lunds 
universitet 

Gemensamma strategiska medel finns för att stimulera jämställdhet. 
Framför allt har det handlat om att ekonomiskt stimulera miljöer som är 
ojämställda så att fler personer av underrepresenterat kön kan 
meritera sig eller anställas. I praktiken innebär det att en institution får 
hela eller delar av en anställning finansierad under en tid med hjälp av 
dessa medel.   

Stockholms 
universitet 

Universitetets forskningsresurser används till största delen till löner för 
lärare och doktorander, och följaktligen är processerna för rekrytering 
av dessa personalgrupper centrala för jämställdhet vid lärosätet. Det 
är således beslut om utlysningar, rekryteringsprocesser och 
anställning som är universitetets enskilt viktigaste när det gäller 
beaktande av jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. 

Umeå 
universitet 

Vi har flera år gjort uppföljningar över hur kvinnors resp. mäns 
arbetstid fördelas på olika verksamhetsgrenar.  

Uppsala 
universitet 

Frågan lyfts som ett prioriterat område i universitetets 
jämställdhetsintegreringsplan. Vi följer löpande könsfördelning vid 
fördelning av centrala satsningar där så är möjligt. Det finns exempel 
på satsningar med vissa stimulansåtgärder kopplade till 
underrepresenterat kön. Det finns jämställdhetsindikatorer i 
ledningsinformationssystemet som kan användas på 
vetenskapsområde, fakultet och institution vid fördelning av basanslag.  
Jämställdhet är i fokus vid lärarrekryteringar vilket indirekt leder till en 
mer jämställd fördelning av forskningsanslag, då dessa i hög grad 
används till löner på institutionsnivå.     

 

Nya universitet. Svarsfrekvens 80 procent 

Linnéuniversitetet Det ligger på fakulteterna att fördela med beaktande av 
jämställdhet och det finns i uppdraget och kommer att följas upp 
i årets verksamhetsuppföljning. 

Malmö universitet Resursfördelningen har ingen särskild faktor för jämställdhet. 
Frågan får hanteras genom andra åtgärder och satsningar. 

Mittuniversitetet Mittuniversitetet fördelar inte forskningsmedel direkt till individer, 
och tar därmed inte hänsyn till personliga egenskaper såsom 
kön när sådan fördelning sker. Övergripande analyser av hur 
utfallet av fördelningen ser ut i relation till könsfördelningen vid 
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den organisatoriska enhet som har mottagit anslagen har dock 
genomförts fakultetsvis i omgångar över åren. Den senaste 
sådana analysen kom fram till slutsatsen att fördelningen på 
övergripande nivå var mer eller mindre likvärdig, och att de 
skillnader som gick att se på lägre nivåer i organisationen i första 
hand var kopplade till skillnader hos könsfördelningen inom olika 
befattningskategorier. Detta är även förenligt med hur de interna 
resursfördelningsmodellerna är uppbyggda. Mittuniversitetets 
ansträngningar att åstadkomma jämställd fördelning av 
forskningsmedel är därmed inriktade mot att åstadkomma 
jämställdhet inom befattningskategorier som idag dras med 
ojämn könsfördelning. 

Örebro 
universitet 

Ett av målen i Örebro universitets handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering lyder: ”Jämställdhetsaspekter följs upp, 
analyseras och beaktas vid intern fördelning av resurser till 
forskning.”  En kartläggning av olika medelsfördelningar på 
central nivå och fakultetsnivå har genomförts, med fokus på 
kriterier, beslut och uppföljning av fördelningen utifrån 
jämställdhetsperspektivet. Kartläggningen visar på en relativt 
jämställd fördelning där uppföljningar har skett. Det har också 
identifierats behov av fler och bättre uppföljningar för vissa 
medelsfördelningar. Även behovet av kompetensutveckling av 
såväl beslutsfattare som tjänstemän som bereder och följer upp 
medelsfördelning har identifierats. Universitetet samarbetar med 
andra lärosäten kring kompetenstensutveckling och 
erfarenhetsutbyte för att öka förutsättningarna för 
måluppfyllelsen kring jämställdhet i fördelning av basanslagen 
för forskning och utbildning på forskarnivå.  

 

Fackinriktade universitet. Svarsfrekvens 83 procent 

Chalmers tekniska 
högskola 

I det systematiska arbetet (kartläggning, analys, åtgärder och 
uppföljning) där den årliga medarbetarenkät är ett verktyg där 
alla resultaten kan ses på könsuppdelat. Vid ’lågt’ resultat görs 
’skräddarsydda’ åtgärder. Utifrån utbildning på forskarnivå 
ställs som exempel frågor kring tillgång till resurser; 
forskarkurser, handledare, nätverk, stödresurser, förebilder, 
sampublicering. Kompletteras i medarbetarsamtal mm. 

Karolinska 
institutet 

KI fördelar medel från basanslagen för forskning och 
forskarutbildning utifrån vetenskaplig kvalitet och forskares 
meriter, och ett absolut jämnt utfall garanteras inte. 
Jämställdhet och lika villkor är emellertid bärande värden i KI:s 
strävan om att bedriva forskning och utbildning av högsta 
kvalitet och jämställdhet är vägledande. Det finns verktyg i de 
processer som selekterar de projekt eller de personer som 
erhåller medlen för att öka jämställdheten. Könsuppdelad 
statistik ingår i beslutsunderlag, beviljandegraden följs över tid 
och avvikelser diskuteras i beslutsorganen. KI har också 
använt metoden att låta externa observatörer sitta med vid 
bedömarmöten. Ex. forskarskolor följs upp ur 
jämställdhetssynpunkt och har funnits ha tillfredsställande 
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jämställdhet. KI arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering och 
de prioriterade områdena inom forskning och forskarutbildning 
är ledarskap, karriärvägar, interna bedömningar och 
resursfördelning. Som ett gott exempel på hur KI arbetar med 
att utveckla sina bedömningsprocesser kan vi lyfta en nyligen 
utvecklad utbildning inom "unconcious bias". Denna utbildning 
har presenterats i de olika beslutsorganen på KI som starkt 
rekommenderar eller t.o.m. kräver att granskare ska genomgå 
denna för att få delta i bedömning av ansökningar. 
Implementeringsarbetet fortsätter under programperioden. 

Kungliga Tekniska 
högskolan 

KTH beaktar jämställdhetsaspekter vid egna utlysningar av 
strategiska medel samt i nomineringsprocesser kring större 
forskningsansökningar. Jämställdhet vid fördelning av 
forskningsmedel ar en del av kvalitetssystemet och följs upp i 
de årliga kvalitetsdialogerna. Enligt KTH:s plan for 
jämställdhetsintegrering ska KTH undersöka hur jämställdhet 
kan beaktas ytterligare vid fördelning av resurser. 

Luleå tekniska 
universitet 

Lärosätet arbetar med frågan genom förändring av 
grundläggande struktur samt översyn av hindrande eller 
begränsande skrivningar. Utöver det sker särskilda strategiska 
satsningar exempelvis vid anställning av underrepresenterat 
kön vid vissa befattningar.  

Sveriges 
lantbruksuniversitet 

SLU har integrerat jämställd resursfördelning i den ordinarie 
budgetprocessen. Som en del i budgetförutsättningarna till 
institutionerna ingår en instruktion med ett antal reflekterande 
frågor kopplade till fördelning av bl a forskningsmedel och 
lönekostnader mellan kvinnor och män. Målet är att beslut om 
anslagsfördelning ska fattas mer informerat sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 

Högskolor. Svarsfrekvens 62 procent   

Blekinge 
tekniska 
högskola 

Högskolans ambition är att arbeta systematiskt med att skapa en 
bättre könsbalans på institutionerna och som ett led i detta 
säkerställa att forskningsmedel fördelas utifrån ett jämställt 
perspektiv. En kompetensutveckling inom jämställdhetsbudgetering 
har genomförts och i den modell för kvalitetssäkring som började 
byggas upp under 2019 finns bedömningsgrunder kring hur 
jämställdhetsperspektiv kan beaktas, kommuniceras och förankras i 
processer för rekrytering av forskande personal, meritering och 
fördelning av forskningsmedel. Mätningar som gjorts på delar av 
organisationen indikerar en jämn fördelning av forskningsmedel. 

Högskolan i 
Gävle 

Vid Högskolan pågår ett genomgripande arbete med 
jämställdhetsintegrering och jämställdhet ska vara en integrerad del 
av akademiernas kvalitetsutveckling och verksamhetsplanering. 
Exempelvis erbjuds alla chefer en kurs i genus och jämställdhet i 
organisationen och akademierna har i sina verksamhetsplaner 
specifika mål utifrån sina förutsättningar rörande exempelvis att 
inkludera underrepresenterat kön i forskningssamarbeten, 
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genusmedvetna hållplatser i rekryteringsprocessen, mål om 
könsfördelning bland nyanställda och medvetenhet kring akademiskt 
hushållsarbete. Det pågår just nu ett uppföljningsprojekt av 
fördelningsmodellen som syftar till att utreda  förutsättningarna till att 
utveckla en genusmedveten modell och process för fördelning av 
forskningsanslaget. Projektet ska bland annat fördjupa kunskapen 
om hur nuvarande modell inverkar på fördelningen av medel med 
hänsyn till kön, identifiera och motivera behov av eventuella 
justeringar i den centrala modellen samt ge förslag till processer och 
mekanismer som driver mot en mer jämställd fördelning inom 
akademierna. 

Högskolan i 
Jönköping 

14 december fastställde rektor, efter föredragning av HR direktör, en 
ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid JU. Där 
framkommer att aktiebolagen vid JU ska beakta jämställdhet vid 
tillsättningar, ansökningar och utlysningar inom forskning 

Högskolan i 
Skövde 

Uppföljning av fördelningen enligt tidigare redovisade principer följs 
årligen upp på kön i samband med årsredovisningsarbetet. 

Högskolan 
Kristianstad 

Genom att ge män och kvinnor lika möjlighet att bedriva forskning. 
Den prestationsbaserade tiden grundar sig exempelvis på en 
beräkning av prestationer i relation till den tid man har haft till sitt 
förfogande under samma tid. Detta reducerar effekten av att 
professorer har mer tid för forskning och därmed presenterar mer än 
exempelvis lektorer. Eftersom en övervikt av professorerna är män 
reduceras därmed de könsskillnader som finns när det gäller erhållet 
stöd för forskning. Trots att en övervikt av professorerna är män har 
vi idag en fördelning av forskningsresurserna som speglar 
sammansättningen av lärarpersonal vid lärosätet (60% till kvinnor 
och 40% till män). Forskarutbildningen bedrivs inom pedagogiskt 
arbete och vårdvetenskap som är traditionellt kvinnliga 
ämnesområden. Vi har i dagsläget inte möjlighet att ha riktlinjer kring 
jämn könsfördelning när det gäller handledare, men jämställdhet ska 
enligt våra riktlinjer beaktas vid utseende av fakultetsopponent och 
betygsnämndsledamöter.  

Högskolan 
Väst 

UKÄ har nyligen gjort en granskning av forskningen och även för 
jämställdhet inom forskningen. UKÄ ansåg att jämställdhetsfrågan 
var tillfredsställande. Forskning- och utbildningsnämnden följer 
årligen upp hur anslag fördelas mellan män och kvinnor i samtliga 
forskningsmiljöer som resulterar i en rapport. Det framgår också av 
regleringsbrevet för universitet och högskolor att det ska redovisas 
hur lärosätena beaktar jämställdhet vid fördelning av 
forskningsmedel. 

Mälardalens 
högskola  

Detta sker inte på den övergripande fördelningsnivån utan det 
beaktas i den inriktningsinterna fördelningen. 

Södertörns 
högskola 

När principerna för fördelning togs fram gjordes simuleringar för att 
se vilka effekterna på jämställdhet skulle bli.  
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Konstnärligt inriktade högskolor. Svarsfrekvens 100 procent 

Konstfack Detta ingår som en del i plan för lika villkor (könsfördelning 
beaktas vid all fördelning av medel, inkl stipendier mm) samt 
följs upp i årsredovisningsarbetet. se kommande 
årsredovisning. 

Kungliga 
Konsthögskolan 

Vid utlysning av sökbara medel för forskning beaktas 
jämställdhetsaspekter. Vid anställning av professorer och 
lektorer beaktas också jämställdhet. 

Kungliga 
Musikhögskolan i 
Stockholm  

Vid strategiska satsningar och nyrekryteringar av forskande 
personal samt vid satsningar utifrån 
forskning/kompetensutvecklande perspektiv bland den 
undervisande/forskande personalen där fördelningen sker via 
närmaste chef. 

Stockholms 
konstnärliga 
högskola 

SKH eftersträvar jämställdhet i alla ovan beskrivna fördelningar 
av basanslaget, såsom vid rekrytering till doktorandutbildning 
och fördelning av interna ansökningsbara forskningsmedel 
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