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beredningensSammanfattning 19935°samt
Sammanfattning

förslagslutsatser och

högskolornas kvalitetsutvecklingUniversitetens och och
resurstilldelningen till grundutbildningen kap. 2

utredningsarbetet beträffande grundutbildningenVi har koncentrerat
på utifrån erfarenheter beträffandesvenska och internationella kva-att,

för resurstilldelningen stimulerarlitetsarbete, skissera modellen som
högskolorna systematiskt kvalitetsut-universiteten och arbeta medatt

vårtveckling. Därmed förslag hänsyn till de enskilda universitetenstar
högskolornas varierande förutsättningar och olika prioriteringar vadoch

gäller verksamheten.
översikt överkapitel inleds i avsnitt 2.1 med aktuell kvali-Detta en

tetsutvecklingen inom grundutbildning vid universitet och högskolor i
Sverige internationella erfarenheter kvalitetsutveckling ochsamt av an-

frågor,vändning kvalitetsindikatorer. Arbete dessa olikamed medav
pågår påtyngdpunkter, i flera länder. Resurstilldelning grundval kva-av

inomlitetsindikatorer grundutbildningen tycks tillämpas enbart i vissa
delstater i USA.

påsynsätt möjlighe-Vi diskuterar i avsnitt 2.2 varierande kvalitet och
till resurstilldelning.koppla detta begrepp Vi drar slutsatsenterna att att

måttobjektiva, generella kvalitet inom grundläggande högskoleut-
gårbildning inte fastställa. är detta väsentligtDet utvecklaatt trots att

kvaliteten vid varje universitet och högskola sätt.systematiskt Detett
ocksåär viktigt detta följs ocharbeteatt uppmuntras.
Beträffande resurstilldelningen drar vi slutsatsen kvalitetsindikato-att

skulle kunna användas för fördelning respektive uni-rer av resurser
nåversitet och högskola i den utsträckning enighetkan vad deman om

står för och hur de skall bedömas. Vi däremot inte ärdet möj-attanser
ligt använda nationella kvalitetsindikatorer föratt stats-gemensamma,
makternas resurstilldelning.

föreslårVi i stället statsmakternas resurstilldelning kopplas tillatt en
bedömning respektive lärosätes för kvalitetsutveckling ochav program
genomförandet föreslåsdetta. Dessa bedömningar göras expert-av av

fårknutna till Kanslersämbetet, därmed uppgifti avgö-attgrupper som
vad vid bedömningstillfállet acceptabelt.ra som anses vara
I avsnitt 2.3 betonas universitets- högskoleledningarnasoch föransvar

kvalitetsutveckling. någonflesta universitet högskolorDe och har i dag
form koppling mellan resursfördelning och registreradeantalet stu-av
denter studieresultat.deras Vi hävdar är grundläggandedetsamt att ett
krav varje universitet högskolaoch bedriver systematiskt arbeteatt ett

kvaliteten iutveckla hela dess verksamhet. Därigenom kan de kvali-att
tativa kvantitativa delarna ioch samverka till den höga kvalitetsystemet
i grundutbildningen är reformens huvudsyften. internaI denettsom av
resursfördelningen bör framtidendet i även naturligt attvara resurser

påfördelas basis olika kvalitetsindikatorer. universitetenHur ochav



högskolorna utformar detta vi varje universitets högsko-och SOU 1993:102anser vara
las Sammanfattningansvar.

Slutligen behandlas i avsnitt 2.4 statsmakternas statsmakternaansvar.
har för kvaliteten i det svenska universitets-ett och högskolesy-ansvar

Ett sätt detta är utformningenstemet. statsmakternasatt ta ansvar av re-
surstilldelningssystem, kvantitativa delar i form studentpeng ochvars av
ersättning för prestationer, i enlighet riksdagensmed principbeslut,
skall kompletteras med del skall främja kvaliteten, kvalitets-en ettsom
belopp.

föreslårVi resurstilldelningen i pådetta avseende baserasatt be-en
dömning respektive lärosätes för kvalitetsutveckling ochav program ge-
nomförandet detta. Ansvaret för denna bedömning föreslås åliggaav

fårKanslersämbetet, i uppdrag göra rullande bedömningattsom en av
samtliga universitet treårsperiodoch högskolor. Under varje så-skall en
dan bedömning göras varje lärosäte.av

treårsperiodenFr.o.m. 199697-199899 föreslår vi fematt procent av
de totala för grundutbildning avsätts för kvalitetsdelenresurserna av re-
surstilldelningssystemet. budgetåretFör 199596 föreslås tre procent.

nivånSkälet för den lägre är erfarenheterna det resurstilldel-att av nya
ningssystemet ännu år begränsade, samtidigt lärosâtensalla kvali-som
tetsutvecklingsprogram inte utformats fullt ut.

föreslåsKvalitetsbeloppet ingå i det anslagsbelopp betalas varjeutsom
månad i förskott. Varje universitet fårhögskola behållaoch de utbetalda

förhållandemedlen i till hur för kvalitetsutveckling ochprogrammet
dess genomförande bedömts. delarDe kvalitetsbeloppet lärosätetav som

fåttinte tillgodogöra årligensig inbetalas till Kanslersämbetet. Dessa me-
fårdel fördelassedan till angelägna utvecklings- respektive stödprojekt.

Resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning till forskning och
forskarutbildning kap. 3

I avsnitt 3.3 redovisar vi förslag hur statsmakternas resurstilldelningom
till forskning och forskarutbildning till del skall kunna relateras tillen
vissa aktivitetsmått.resultat- och

utgångspunkt vårtEn för förslag är fördelningen mellan olika fa-att
kultetsområden påverkas.inte skall

Vi del fakultetsanslaget, minst 30att i vissa fallanser en procentav -
25 bör resultat- och aktivitetsrelateras. Omräkningarprocent ansla-av-

bör vårti enlighet förslagmed göras inför budgetår.varjegen
föreslårVi minst 20 de totala föratt fakul-procent ettav resurserna

tetsområde skall fördelas bland berörda fakulteter i proportion till exa-
mination i forskarutbildningen 10och förhållan-iprocent av resurserna
de till förekomsten vetenskapligt prövade anslag. Förexterna teolo-av
gisk, juridisk och odontologisk fakultet bör 5 procent av resurserna re-
lateras till förekomsten vetenskapligt prövade anslag.externaav

förslåsExaminationen såberäknas doktorsexamina avlagdaatt av un-
derrepresenterat kön vikten 1,25, övriga doktorsexamina vikten li-ges

10



1993:1020,625 SOUvikten ochköncentiatexamina avlagda underrepresenterat gesav
li- Sammanfattningtagit0,5. redanlicentiatexamina vikten Doktorerövriga utsom en

föreliggerkönvikt. Underrepresenteratbör halvcentiatexamen omges
examina iantalet avlagdanågot för mindre än 40kön procent avsvarar

fråga.fakultetsområdet iriket inom
be-föreslås examinationenberäknasexaminationAndelen attgenom

åren för fakultets-ovan fyraenligt under deräknad senaste summeras
fåsandelområdet fakultet. Fakulteternasför varje enskildsamt genom

fakultetsområdets.examinationen meddividera denatt egna
föreslås beräknasvetenskapligt prövade anslagAndelen externa

åren fasträknats iför de fyramotsvarande sätt sedan anslagen om pen-
ningvärde.

föreslås akti-anledning detspår-regel medlen medEn garantera att av
tvåhögst mellanminskar 5budgetsystemetvitetsrelaterade procent

treårsperiod.budgetår högst 10 underföljande ochvarandra procent en
omfördelasmindre kanutlöses innebär dettaOm spärregeln att resurser

till övriga.
respektive uni-beräkning anslagen bör redovisasförUnderlag avav

årliga Efter riksdags-i resultatredovisningarna.versitet och högskola de
således komplettering den nyligenförslag börbehandling detta avenav

görasredovisning studier i dettaförordningenbeslutade av-av m.m.om
seeende.

för forskning och forskarutbildningresurstilldelningssystemetDet nya
budgetåretvår införas fr.o.m. 199596.bör enligt mening

föreslås uppföljningförKanslersämbetet i uppdrag och ut-att svara
förvärdering resurstilldelningssystemet för fakulteternadet samtav nya

bedömningen finansiärer fördela eftervilka kan anslagsom anses ve-av
prövning.tenskaplig

11
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1993:102of SOUSummaryEnglish English summary
DynamicsandQuality

ofFundingtheCommitteeby theReport submitted on
Universities

al-for theincludedSwedenreform in systemuniversity1993The a new
fundsthiseducation. Inundergraduate systemforoflocation resources

ofbasistheuniversity collegeanduniversityeachallocated ontoare
examinationtheandequivalents rate.full timeofnumberthe

of linkingmethodsCommittee has beenof theThe task to propose
undergradu-qualitypromotingofallocation also to measuresresource

oftaskhad theCommittee hastheFurthermore,education. propo-ate
forof theofallocation post-theof relatingmethodssing resourcessome

and activity.resultsresearchandeducationgraduate to
stimulate themodel syste-of the tofirstThe reportpart proposes a

thecollege enhanceuniversityanduniversityeach tobymatic efforts
interna-Swedish andbasededucation,undergraduateof itsquality on

of themodel takesTheof quality accountexperiencetional assurance.
involved.institutionspriorities of theconditions andvarying

qualityefforts enhanceofoverviewfirst gives current toThe report an
of in-briefcolleges anduniversityuniversities andSwedish surveyaat
indi-performanceofand thequalityworkternational useassuranceon

ambitiousapplyof countriesnumberfind thatWe programmescators. a
in thefewonlyeducation but thatin higher statesof quality aassurance

strictlybasedallocationmodel ofStatesUnited on per-resourceuse a
education.undergraduatefunding offor theformance indicators

possibilityof quality and theviewsdifferentdiscussesThe thenreport
althoughthatconcludeof quality. Weof linking to aspectsresources

ofobjectivecomprehensive, measurementsestablishpossible tonot
higherthatimportanteducation,undergraduatequality in every

and enhanceshould haveinstitution toeducation assureprogrammea
theseshouldGovernmenttheessential thatalsoquality. encourage

indicatorsperformancethatconclusionfurthertheefforts. drawWe
institu-eachwithinof fundsallocationinternalforused thecould be

indicatorsthesewhatinvolvedprovided that thosetion, oncan agree
do however,applied. Weshould bethey not,and how con-represent

in-performancenation-widefor Governmentpossible thesider to use
studiesundergraduateforfundsallocating atbasis fordicators as a

university colleges.universities and
and qualityfor qualityresponsibilityemphasizes theThe assu-report
their internaluniversities. Ininall levelsof re-management atrance

linkcollegesuniversityuniversities andallocation mostsystemssource
maintain thatresults. Weand studyof studentsnumberfunding theto

qualityforshould haveinstitutioneachthat systemalso anecessary
funds be al-thatnaturalFurthermore,development.andassurance

quality indica-basis ofinstitution, thewithin eachinternally,located on
13



In opinion,tors. however, each institutionour should be responsible SOU 1993:102
for developing its system.own English summary

Finally, the Government’s resonsibility for quality in undergraduate
education emphasized. One method of exercising this responsibility
through the national for allocating fundssystem the institutionsto of
higher education. We that the national allocationpropose resource sys-

should be linkedtem regularto of the individualassessments pro-
for the and developmentgrammes of qualityassurance established at

each university and university college. We that the Universitypropose
Chancellor should be responsible for these and that theassessments,

of each university and universityprogramme college should be tho-
rougly assessed third by ofevery qualityyear groups experts on assu-

and development, under therance aegis of the Office of the University
Chancellor.

We further that five of the totalpropose cent forper under-resources
graduate education should be allocated the basis of theseon assessments.
The should be introducedsystem from fiscal 199596.as year

The second of thepart allocationreport postgraduateconcerns to edu-
cation and research the basis of results and activity.on

We that least 30at inpropose cent 25per ofsome centcases per— —the allocation research andto postgraduate education should be linked
results and activity.to Reallocations this basis should be madeon each

fiscal year.
At least 20 of thecent total forper all faculties in Swedenresources

should be allocated the universitiesto in proportion the numberto of
doctoral and licentiate degrees, and 10 in proportioncent theper to

of allocatedamount for research bymoney those external bodies that
award after due scientificgrants review of the applications. For the fa-
culties of theology, law and dentistry, 5 of the funds shouldcent beper
allocated these latter grounds.on

We that should be introducedpropose quota fora the of cal-purpose
culating the number of doctoral degrees, in such that degreesa way
awarded membersto of the underrepresented genderl should count as
1.25, and other degrees as

The ofsystem allocation fornew researchresource and postgraduate
education should be introduced from fiscal 199596.as year

1Representing less than 40 of the degreescent awarded inper Sweden.
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Inledning1 1993:102SOU
Kapitel 1

Utgångspunkter1.1

vårt SOU 1993:3 Ersättning för kva-Vi erinrade i första delbetänkande
förutsättning för reform infördeslitet och effektivitet denatt en somom

tilldela universitetenjuli 1993 skulle ochden 1 statsmakternaattvar
bådepå sådant kvalitetsätt och godhögskolorna ett att resurs-resurser

hushållning uppmuntras.
så-vi förslag i detta gällerbetänkande framlägger avseendeI detta som

forskning forskarutbild-väl grundläggande högskoleutbildning ochsom
Även tvåförslag i olika kapitel vill vi inled-ning. dessa presenterasom

framhålla huvudsakliga verksamheter vid universitetningsvis dessaatt
ömsesidigt varandra. Lika nödvändigoch högskolor är beroende av som

för utbildningen, lika viktig är grundutbildningen förforskningen är
forskningen.

resurstilldelningssystem vi iMed begreppet statsmakternas dettaavser
betänkande principerna för beräkning de regering ochsomav resurser

årligenriksdag anvisar i för grundutbildning respektive forskninganslag
forskarutbildning till varje universitet och högskola. internaoch Den

resursfördelningen de principer varje lärosäte valt för budge-somavser
tering disponiblasamtliga resurser.av

1.2 Kvaliteten i grundutbildningen

års1993 universitets- högskolereform innebär väsentligoch bl.a. om-en
läggning tilldelningför till den grundläggandesystemetav av resurser
högskoleutbildningen. förutsättsSystemet ha huvudkomponenter,tre

två studentpengenden s.k. och ersättningen för prestationervarav - -
infördes fr.o.m. 1993,den 1 juli medan den tredje, anknytning mel-en
lan universitetens och högskolornas kvalitetsutveckling och resurstill-

återstårdelning, utforma.att
ingårreformen väsentliga förI instrument kvalitetssäkringtre av an-

slag, nämligennat
fria utbildning,studenternas vali av

åtagandeuniversitetens och högskolornas enligt respektive utbild-i
ningsuppdrag för kvalitetsutvecklingutvecklaatt system samtegna
inrättandet Kanslersämbetet uppgift främjai med hög kvalitetattav
i universitetens och högskolornas verksamhet.

Studentpengen kommer efterhand spela allt större roll, efter-att en
görden den enskilde studentens studieinriktningval och läroan-som av

stalt ekonomiskt betydelsefullt. Härtill kommer ersättningen föratt pre-
stationer förstärker respektive läroanstalts motiv tillse studentenatt att
verkligen genomför sin utbildning.
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Oron för kvaliteten i grundutbildningen har gamla Bara under SOU 1993:102anor.
de åtminstonedecennierna vid tvåhar den tillfällen röntsenaste Kapitel 1stor
uppmärksamhet. Den tillväxtensnabba antalet studenter iytterst av
högre utbildning 1960-taletunder svåraskedde under mycket praktiska
omständigheter. Lärar- lokalbrist bådaoch framtvingade i avseenden
provisorier goda skäl till för kvaliteten i verksamheten. Un-som gav oro

lågder 1980-talet grundutbildningens dimensionering i kon-stort sett
och statsmakterna ställde inga egentligastant krav prestationer för att

tillhandhålla inga effektivitetskravTrots ställdes uppkomattresurser.
ändå stark för kvaliteten i grundutbildningen, tidigast artikuleraden oro

studenterna.av
Den snabba ökning dimensioneringen genomförs görav attsom nu

kan vissa påparalleller med situationen sextiotalet. Den viktigas-man se
svårgripbaraoch påaspekten grundutbildningenste situationmest lig-

förhållandedock i dess till forskningen. Högskoleutredningen fram-ger
höll i sitt huvudbetänkande SOU 1992:1 Frihet, Ansvar, Kompetens att
det huvudsakliga skälet till grundutbildningens problem dess bristvar
på i verksamheten. Utredningen konstateradestatus praktisktatt taget
all fanns inom forskningsverksamheten.status

Vi det därför värt fördjupa diskussionen kring detta konsta-attanser
terande. Den symbios mellan forskning och undervisning traditio-som
nellt utgöra idealet för högre utbildning blir i realiteten ofta i stäl-anses

frågalet tvåkonkurrens mellan de verksamheterna, konkur-en om en
den enskilde lärarens tid ochrens om engagemang.

En dynamisk forskning förutsätter koncentration mate-av resurser,
riella och intellektuella. förutsätterDen även konkurrens, tjäns-en om

forskningsanslag och intellektuellater, prestationer. Den helt övervä-
gande andelen alla priser, stipendier, utmärkelser och donationerav av-

vetenskaplig verksamhet. Koncentration och konkurrens är nyckel-ser
ord inom forskningen globalt.

Som vi konstaterat inledningsvis kommer den lärare och den institu-
tion inte återväxtensörjer för visa studenter-som attgenom omsorg om

i grundutbildningen, bygga sin påverksamhet osäkerattna grund. Hur
självklart sådetta än borde har förmåttdetta samband inte blivara, en
etablerad och styrande sanning inom universitet och högskolor. Sanno-
likt beror pådetta uppstårde problem bristandeatt som genom engage-

i detta avseende påvisar sig först långrelativt sikt, medanmang de som
uppkommer fårinte förnyat forskningsanslag anmäler sigom man ome-
delbart och leder åtgärder.till drastiska

någraSedan år tillbaka är intresset för kvalitetsfrågorna mycket levan-
Åtskilligade. pedagogiska pris har inrättats, statsmakterna har sär-satsat

skilda för stärka kvaliteten inom områdenvissaatt och förresurser att
lärare möjlighet genomgå pedagogisk utbildningatt och forskarut-ge

bildning. Grundutbildningsrådet påtillkom initiativ Högskoleutred-av
ningen.

Kärnfrågan blir årensde allra landvinningar beståendeärsenaste iom
konkurrens med forskningen. Vi det huvudsakliga motivetattmenar
för koppling mellan kvalitet och resurstilldelning ligger i övertygel-en
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framgåmåste 1993:102åtgärder SOUkrävs, det tydligt detytterligare attattattsen om
Kapitel Iför höja kvaliteten i verksamheten.systematiskt arbetalönar sig attatt

Svårigheten definie-invändningar riktas.denna ambition kanMot att
grundläggande. Mät- och jäm-ofta denkvalitetsbegreppet anges somra

också invändningar. Strängt är in-är vanligaförbarhetsproblem taget
egendomliga, än inte över-dominans i heltvändningarnas debatten om

blii tider väntat sig granskad ochraskande. Akademikern har alla att
svårtoftavetenskapliga arbetet, har haftbedömd i det att accepteramen

undervisningen.kritik granskning denoch egnaav
situationgrundutbildningens i för-Om utförda analysenden ovan av

hållande uppfattas i stället förtill forskningen korrekt, bordesom man
åstadkommaifrågasätta ekonomiska incitament förambitionen attatt

grundutbildningen tillstyrka sker. faktumkvalitetsarbetet i Detatt att
åstadkomma sådansvårt väl fungerande ordning bör enligtdet är att en

vår uppfattning verka sporrande.snarare

forskarutbildning1.3 till forskning ochResurser

vårabetänkande lämnar vi vidare i enlighet direktiv förslagI detta med
fakultetsanslagen till vissa resultat- och aktivi-relatera delattom en av

tetsmått. Sådana åtskilliga årmetoder har tillämpats under inom olika
uppnå resurshushållning.fakulteter för godatt

1.4 Genomförda informations- och introduktionsinsatser

våraVi har i enlighet med direktiv uppdragit Verket för högskoleser-
vice VHS utarbeta broschyrserie under rubriken 1 juli 1993.att en

tvåHittills spritts ihar följande upplagor:storanummer
Nya möjligheter vid universitet och högskolork
Nytt för universitetresurstilldelningssystem och högskolori

pågårVidare seminarieserie anordnats för ekonomi- och pla-en som
neringsansvariga vid samtliga universitet och högskolor, där successiv
information lämnas och erfarenheter inhämtas.

Återstående1.5 uppgifter

återstår våraI och med förslag läggs i betänkandede detta hu-som av
frågor:vuduppgifter följande

Frågan anslagsform för grundutbildningenk enom mer gemensam
forskning forskarutbildningochsamt

Förslag informations-till ytterligare och introduktionsinsatseri rö-
på nivå.rande resurstilldelningssystemet nationell

återstårSlutligen beredningens uppgift följa genomförandet detatt av
föreslåresurstilldelningssystemet och de eventuella justeringarnya som

uppföljningen anledning till.ger
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2 Universitetens och högskolornas SOU 1993:102
Kapitel 2kvalitetsutveckling och

resurstilldelningen till
grundutbildningen

2.1 Erfarenheter kvalitetsutveckling inomav
grundutbildning vid universitet och högskolor

2.1.1 Kvalitetsutveckling inom högreden svenska utbildningen

Svenska universitet och högskolor har själva for utvecklingansvar av
kvaliteten i utbildning och forskning. Det ligger i deras intresseeget att
ständigt anstränga för uppnåsig bådabättre resultat inom dessaatt verk-
samheter. Men medan forskningen har etablerade modeller för kvali-
tetsprövning disputationer, bedömning ansökningart.ex. forsk-av om-
ningsanslag refereebedömningoch inför publicering i internationella
tidskrifter finns inga liknande allmänt accepterade modeller för pröv--
ning kvaliteten i grundutbildningen. Arbete för utvecklaav att system
och ändamålmodeller Er detta förekommer dock vid flera universitet
och högskolor.

Vidare tvåhar nyligen inrättats myndigheter för stödja stimu-ochatt
månlera i viss granska och kontrollerasamt utvecklingen den grund-av

läggande utbildningens kvalitet, nämligen RådetKanslersämbetet och
för grundläggande högskoleutbildning.

Kanslersémbetets uppgift är granska kvaliteten i verksamhetenatt vid
universitet och högskolor stödja stimuleraoch utvecklingensamt att av
kvalitetssystem. Detta görs bl.a. information, utvärderingar,genom me-
todutveckling, bedömning universitetens och högskolornas kvalitets-av
utvecklingsprogram bedömning utbildningsanordnaresamt av som an-
sökt rätt utfärda examina. Enligtatt statsmakternas intentioner skallom
huvuddelen dessa uppgifter bedrivas med hjälpav expertgrupper,av

eller mindre tillfälligt kallas in för utvärderasom och bedömamer att
forsknings- och utbildningsverksamhet.

förstaEn bedömning examensrätten har gjorts Kanslersäm-av genom
betets försorg under hösten 1993. kriterierDe använde sigman av var
följande:

påKrav samband mellan forskning och utbildning, vilket innebär-
några lärarna skall ha forskarutbildningan ochav
de skall ha möjlighet upprätthållaatt vidareutvecklaochatt denna

kompetens
Bredd i den vetenskapliga kompetensen-

påKrav antalet disputerade lärare för nivåerolika i utbildningen-
40 poäng, 80 poäng respektive fullständig kandidatexamen
En vetenskaplig miljö med goda kontakter, litteraturförsörj-god-
ning och god samverkan inom högskolan
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Bredd och djup i utbildningen, kritisk analys redovisad i SOUsamt 1993:102-
minst fördjupningsarbeteett Kapitel 2
Regelbunden utvärdering verksamheten.av-

framhållasDet bör frågadet inte någonatt fullständig utvärde-var om
ring, bedömning förutsättningarnautan kunnasnarare en attav ge en
fullgod utbildning leder fram till viss Detsamma gälldesom en examen.
för den Utbildningsdepartementet initierade bedömningenav vissaav
högskolor ansökt rätt utfärda magisterexamen.attsom om

Rådet för grundläggande högskoleutbildning har till uppgift stimule-att
till förnyelse stödja enskilda läraresatt utvecklingsprojektra in-genom
undervisning och examination. Dessutom fördelas medelom till projekt
integrering miljöinslag i olika utbildningar. Från läsåretom och medav

199394 också stöd till internationellt lärarutbyte och jämställdhets-ges
Rådetsinsatser. verksamhet utvärderades internationellav en expert un-

budgetåretder 199293 erhölloch därvid positiva omdömen.
Utbildningsdepartementet har vidare budgetåretunder 199293 initie-

tvåarbete inom ytterligare områdenrat för främja kvalitetsutveck-att
ling vid universitet och högskolor. För det första har Resursberedningen
fått i uppdrag utforma förslag tillatt modell förett resurstilldelningen
på grundval i förväg fastställda och kända kvalitetsindikatorer,av dvs.
vad behandlas i detta betänkande. För det andra har samtligasom uni-
versitet och högskolor anmodats inkomma med redovisningatt vilkaav
åtgärder de vidta för säkra s.k.kvalitetenatt kvalitetssäkringpro-avser
gram.

Under hösten 1993 har lärosätena givits möjlighet kompletteraatt re-
dovisningen dessa benämns kvalitetsutveck-av program, som numera
lingsprogram för markera härmed såvälatt säkringatt ständigavses som
förbättring kvaliteten. Ursprungligen planerades sanktionerav i den
mån åtgärderna inte genomfördes. bådaDessa kvalitetsfrämjande inslag
har i och med de förslag läggs i detta betänkande närmat sigsom va-
randra, och det kan därför intresse här kortfattat redogöra förattvara av
de förslag till kvalitetssäkringsprogram, inlämnades under budget-som
året 199293.

Uppdraget uppfattades mycket olika. Vissa universitethögskolor in-
kom med förslag till omfattande utvärderingsprogram. Andra sände in
kortfattade skisser åtgärderolika för säkra grundutbildningensatt

Någrakvalitet. bifogade åtagandenförslag till iuttryckta kvantitativa ter-
mer.

Gemensamt för i samtliga förslagstort tillsett kvalitetssäkringspro-
redovisades budgetåretunder 199293 är följande:gram som

målFormulering på nivåerolika är förutsättning för all kva-av en
litetsutveckling.

Genom utvärdering kan konstatera i hur hög målengradman upp-
fylls. flera föreslåsI fall omfattande kontinuerlig utvärdering enligt den
modell används i Nederländerna se under 2.1.2som nedan. Utöver
detta nämns vikten organisatorisk förankring utvärderingarav ochav
det väsentliga i olika avnämargrupper äratt representerade bland de ex-

bedömarna.terna
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nivån på SOU 1993:102kanden kvaliteteni bedömningenEtt led vara ex-egnaav
språk, 2kan ock- Kapitelfärdighetsmoment,examination. ämnen medI t.ex.tern

användas.så för flera lärosätenär gemensammaprov som
lärarnastörre delPersonalutveckling omfattar krav att aven

föreslås följande:forskarutbildade. Vidareskall vara
mentorsutbildningutbildning inklusivePedagogisk-

Ledningsutveckling-
vidareutbildning, utbildning administrativFortbildning och av-

laboratoriepersonal verkstadspersonalpersonal, och
Datorutbildning för samtliga-
Språkutbildning.-

utbildning och studieresultat kanbeträffande studenterna, deras4. Krav
så studieförutsättningarstudenter med godagälla strävan attraheraatt

Några särskiltnämner viktenmöjligt. fackhögskolor att antaavsom
sådana förväntas fungera väl inom deträtt dvs. kanstudenter, som yr-

prognosinstru-gäller försöka finna godake de utbildar sig för. Det att
störregäller kontinuitet i studierna och antalAndra punkter ettment.

nivåer Bådepå fler fullständiga examina. inom lå-högrestudenter samt
yrkesutbildningar vill utveckla integra-rarutbildningar och andra man

tionen teori och praktik.av
granskning examinationsresultatens kvali-Examinationsformer och av

flesta. sig kunna bedöma dennanämns de Man atttet genomav anser
anlita examinatorer, ochexterna genom gemensamma prov genom sam-

omfat-manfattande inom utbildningsprogram. Andra punkterslutprov
på självständiga inom grundutbildningen.krav fler arbetentar

påpekasäven undersökas,Utbildningsresultatens relevans kan det, ge-
uppföljning efter utbild-avnämarundersökningar och studenternom av

sådana undersökningarningstidens slut. Exempel anges.
Ökad pånämns väsentligtinternationalisering krav grundut-ettsom

åstadkommas bättre utbildningbildningen. kan ochDenna genom mer
språk icke-språkliga Sådani utbildningar. utbildning är viktiginom en

ocksåförutsättning internationellt studentutbyte, vilket i sigför ökatett
önskemål. på språkär främmande främst engelska årKurser ettett - -

framhållerför öka internationaliseringen. Flera ävenmedel attannat att
lärarutbyte länder kostnadseffektivt sättmed andra kan ett attvara mer
öka internationalisering grundutbildningen än student-graden inomav
utbyte.

Många på upprätthålla ocksåoch förbättrapekar betydelsen attav
informationsförsörjningen. Kvalite-den miljön och den vetenskapligayttre

i undervisningslokaler bib-byggnader, och andraten samtutrymmen
framhållslioteksresurserna därför viktig.som

Några få ocksåuniversitet högskolor formulerat operationali-och har
mål treårsperioden utifrånserade för analys verksamheten.en av
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2.1.2 Internationella erfarenheter SOU 1993:102
Kapitel 2

I engelskspråkigaden litteraturen jfr Ellis 1993 förekommer antalett
har göratermer med utvärderingatt kvalitet,som nämligen:av

Quality dvs. kvalitetssäkring, åtgärderär deassurance, organisa-- en
tion vidtar för till kvaliteten upprätthållsatt attse
Quality handlar hurmanagement leder och organiserarom- man ar-
betet upprätthållamed och förbättraatt kvaliteten
Quality är granskning kvaliteten frågaassessment ien resul-- av om

på nivåerolikatat
Quality audit, slutligen, är granskning hur väl organisa-en- av en
tions för kvalitetsutvecklingsystem fungerar.

Följande framställning baserar sig huvudsakligen frånuppgifter
Bauer 1992a l992b,och Sizer al. 1992, Eliasson 1993et och doku-

från the Departmentment for Education respektive the Higher Educa-
tion Quality Council i Storbritannien från Departmentsamt of Employ-

Educationment, and Training i Australien.

Australien

I Australien har ägnat mycken tid ochman utveckla indi-attpengar
katorer för bedömning utbildning och undervisning. Manav har dock
inte kunnat för hela landetenas kvalitetskriterierom förgemensamma
resurstilldelning. Man har i stället liksom i Nederländerna i dialog med
universiteten försökt utveckla olikaatt sätt upprätthållaatt och förbättra
kvaliteten i den högre utbildningen. Ett resultat dessa diskussioner ärav

universitetenatt tilldelats 70 miljonergemensamt australiska dollar för
quality improvement the basis of demonstratedon achievements in
teaching and research. Dessa medel kommer fördelas i efterhandatt
mellan de universitet påvisakunnat goda frågaresultatsom i utbild-om
ning och forskning. Redovisningssättet kan dock frånvariera universitet
till universitet. Nyligen har beslutats även iatt Australien skall in-man
rätta nämnd för kvalitetssäkring fören högre utbildning Committee for
Quality Assurance in Higher Education skall:som

- assist the Government further in its commitment quality high-to a
educationer system

work closely with universities they develop, implement and- as eva-
luate their quality mechanismsown andassurance andprocesses

conduct audits of university quality policies and- assurance proce-
dures. Higher Education News, juni 1993

Denna nämnd skall även rådgivare till detvara utdelarorgan som me-
del för nationella pedagogiska utvecklingsprojekt Committee for the
Advancement of University Teaching.
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SOU 1993:102Frankrike
Kapitel 2

in-Frankrike finns där utvärderingsresultat ochheller iInte ett system
påverkar i Nederländernadirekt resurstilldelning. Liksomdikatorer an-

för bedömningar utfördastatistiska uppgifter underlagvänder man som
Comité dEvaluation,centrala Nationalutsedda denav menav grupper

kommittén bedömningar är betyd-kvalitativa expertgrupperatt avanser
framhåller Bauerän kvantitativa Marianneligt väsentligare data. Bauer

både forskning,1992b när gäller grundutbildning och är idetatt man,
modell för kontrakt mellan och universitetfärd med utvecklaatt staten

ihop utvärdering. Kriterierdär kontrakten skall kunna kopplas med
bedömninguniversiteten själva föroch indikatorer relevantaansersom

dåkvalitet utnyttjas.resultat och skall kunnaav

Nederländerna

måttuniversiteten självstyre under för-I Nederländerna har ett stort av
påvisautsättning verksamhet uppfyller höga kravde kan derasattatt

universitetens samarbetsorgani-kvalitet. Kvaliteten granskas genom egen
Vereinigingsation VSNU Samenwerkende Nederlandse Universitei-van

bådeten, gör bedömningar forskning, forskarutbildning ochsom av
enligt omfattar följandegrundutbildning schema punkter:ett som

Insamling underlagav-
Självvärdering universitetetav
Värdering utförd experterav
Officiell expertrapport
Åtgärder på bedömningama.grundval av

Det material tjänar grundval för självvärdering och expert-som som
prestationsmått.bedömning utgörs till del olika slag Deen av av an-

vänds i Nederländerna emellertid underlag för dialoger mellan oli-som
nivåer förka än beslutsunderlag resursfördelning, vilketsnarare som

svårtdäremot är uttalad avsikt i Storbritannien. det årMan atten anser
enhetlig uppsättning indikatorer för bedömning helaatt enas om en av

måste frågaden högre utbildningen, och det därför bli för-att om en
bå-handling dvs. statsmakterna universiteten,mellan ochparterna, om

de vilka kriterier skall användas och hur de skall bedömas.som

Storbritannien

StorbritannienI har utvärdering forskning och grundutbildning iav en
långdetta tradition. centrala finnssammanhang Flera etableradeorgan

för värdera kvalitet och stödja utveckling. resurstilldelandeDeatt tre
myndigheterna the Higher Education Funding Councils of England, Scot-

fåttland Walesand har sina Quality Assessment Units nyligengenom
till uppgift bedöma kvaliteten olikade universitetens utbildning-att

Till änden genomför omfattande undersökningarden de universi-ar. av
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månverksamheter i viss skall liggatetens kunna till förgrund SOU 1993:102som re-
surstilldelning. ocksåRapporterna förväntas kunna utgöra underlag Kapitel 2ett
för blivande studenters universitet.val För närvarande publicerarav
dessa enheter tillsammans med CVCP the Committee of Vice Chancel-

årligenlors and Principals dokument kallas University Manage-ett som
Statistics and Performance Indicators och inkluderarment detaljera-som

de uppgifter kostnader för studenter, lärare, administration, biblio-om
tek, sådantdatorservice ingåroch lokaler, dvs. i i detstort settsom upp-
följningsansvar det svenska förVerket högskoleservice har. Vidaresom
ingår uppgifter studenters betyg, studieresultat ochnyantagnaom om

de examinerade firststudenterna vägen destinations.vart Bauertarom
1992b framhåller håller påslag indikatoreratt utarbetasattnya av

omfattar det ökade värde universitetsstudierna tillförtsom stu-som
denten, uppgifter vilken tidigare studenter har studierna förnyttaom av
sitt arbete, uppgifter nöjdahur olika avnämare är med de studenterom

genomgått viss utbildning etc.som en
The Higher Education Quality Council HEQC friståendeär enheten

etablerad de enskilda universiteten i Storbritannien. Den har tillav
uppgift undersöka och bedöma universitetens föratt kvalitetsut-system
veckling, övergångar frånunderlätta universitet tillatt ochett ett annat
slutligen stimulera till kvalitetsförbättring. Den förstaatt uppgiften, som
omfattar det kallas quality audit, handhas särskild avdelning,som av en
the Division of Quality Audit. Avdelningen genomför sina audi-genom

granskningar Storbritanniens universitettors igenomattav genom
dokumentation och besöka de enskilda universiteten. Resultaten publi-

i innehållerofficiell både beskrivningrapport, kvali-ceras en som en av
tetssäkringssystemet, kommentarer vad tillfredsstäl-om man anser vara
lande och förslag till förbättringar. Eftersom HEQC är universitetens

har det anseende bland dessa,eget och dess rekommendatio-gottorgan
på allvar.tas stortner

USA

vissaI delstater i USA, framför iallt Tennessee, tilldelas många årsedan
viss del tillgängliga på grundval resultat i vissa hänse-en av resurser av

enden. För närvarande tilldelas 5,45 det totala anslaget förprocent av
Tennessees påstatliga högskolor grundval kvalitetsindikatorer. Resul-av

mäts indikatorer år,taten revideras femte de tycksgenom vartsom men
alltid påbygga mätningar studenternas kunskapsnivå vid utbildning-av

slut, officiella godkännanden accreditation utbildningsprogram,ens av
åtgärder för förbättra utbildningskvaliteten,att den uppfattning som av-
gångsstudenter och tidigare studenter har genomgångnaden utbild-om
ningen anställning genomgångenefter utbildning.samt

Tio indikatorer är fastställda för närvarande, vilka kan maxi-ettge
100 poäng. De universitet uppnårvilka detta poängantal fårmum av

5,45 i tilldelning, uppnårdeprocent fårextra 75 poängt.ex.som tre
fjärdedelar 5,45 Systemet påbygger delvisprocent.av gemensamma
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1993:102möjligt hur SOUför universiteten, för skall konstateradetatt attprov vara
Kapitel 2förbättrats vissa och medför därvid-studenterna har i avseenden,mycket

också incitament för för-centralisering. andralag Delstaten har atten
införandet Chairs of Excellencebättra kvaliteten, s.k. Tennesseet.ex. av

lärare,särskilda förtjänta forskare skapan-professurer för speciellt och
institutioner särskiltdet Centers of Excellence utpekassom somav

framstående utvärderingar.efter omfattande
använder indikatorer grund-Ett exempel delstaterannat somsom

målresursfördelning där allmänna uppställs krite-val för är Texas, och
rier för bedömning grundutbildningen utnyttjas eller kommer att ut-av

mål utbildningsnivånsådana höjanyttjas. Exempel är hos statensatt
sådanainvånare, utbildade färdigheteröka antalet med och kunska-att

är avgörande för ekonomi förbättra kvalitetenstatens samt attper som
på undervisningen inom grundutbildningen.

årVid University of Michigan bedrivs tillbaka kvalitetsut-sedan tre
tvåföljande principer:vecklingsarbetet enligt

Quality FQMFocused Management-
Kvalitetsförbättringar investeringar i avsiktdels göraattsomses

lärare nöjdare, investeringar för höjastudenter, delsetc. attsom
studenternas benägenhet rekommendera sitt universitet till and-att

Sådana måsteinvesteringar fokuserade prioriterade.ochra. vara
är nämligen identifierarationellt de aspekter verksamhe-Det att av

får störstdär kvalitetsutveckling betydelse.ten
Identifiering olika intressegruppers uppfattning kvaliteten iav om-
universitetets verksamhet är avgörande. Underlaget för FQM, dvs.

åtgärdsprogrammet, frånför det prioriterade hämtas speciellt utfor-
made enkäter till olika intressentgrupper.

mät- QualityDen och analysmetodik används benämns QSP Sa-som
ocksåtisfaction Performance. metodik har rekommenderatsDenna av

American Quality Foundation.

på2.1.3 synsätt kvalitetsutveckling Total QualityEtt annat
Management

långindustrin kvalitetssäkring tidInom har under varit eller mind-mer
färdigamed kontroll de produkternas kvalitet. Under desynonymtre av

decennierna har emellertid framkommit detsenaste system,nya varav
TQM,omtalade är Total Quality förstManagement utveck-mest som

pålades i idéer ursprungligenJapan grundval framfördesav som av
amerikanen W. Edwards Deming.

ocksåDessa tankar tillämpas helt eller delvis i olika serviceföretag, i
Ävennågravissa delar statsförvaltningen och vid colleges i USA. vidav

några brittiska universitet förekommer strategier grundade TQM.
Det förefaller det huvudsakligen är mindre colleges och univer-som om
sitet tillämpar viss utsträckning. Vidaredenna modell i användssom
TQM i de flesta fall inom administrationen än inom undervis-snarare
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ning och forskning. De publicerats visar entusiasm SOU 1993:102rapporter storsom
framhålleroch försöken framgångsrika.varithar mycket Kapitelatt 2

TQM kan sägas ha sju vägledande principer:
påFokusering kunden.

påInriktning påän resultatet.processen snarare
företaget måsteHela och tillverkningsprocessen genomsyras av

frånkvalitetstånkande, där alla ledningen till verkstadsgolvet ständigt ar-
betar för såförbättra kvaliteten kunden blir nöjd.att I synnerhet be-att

ledningenstonas ansvar.
Ansvaret upprätthållsför kvaliteten påförbättrasoch ligger allaatt

medarbetare, samtidigt krävs alla stöder varandra i arbetet.attmen
Teamwork är därför naturlig arbetsform, och hög grad decen-en en av
tralisering är nödvändig.

Systemet helhet och inte endast enskildheter i det skallsom - -
kontinuerligt förbättras. Kontinuerlig kvalitetsstyrning byggs in i syste-

på nivåer.allamet
För kvaliteten upprätthållasska kunna och förbättras krävsatt ett
antal uppgifter hur fungerar. i sinstort Detta fordrarturom processen

väl fungerande och omfattande informationssystem.ett
7. En och genomtänkt planering.noggrann
I beskrivning kvalitetsutveckling vid högskola definieraren av en

Spanbauer 1991 kvalitet nuvarande och tidigare studenters till-som
fredsställelse med högskolans uppnåverksamhet. För tillräcklig kva-att
litet målsättningfordras tydlig för all verksamhet, integra-teamwork,en
tion, customerserviceanda ñrst, relevanta och mätbara kriterier

kontinuerligt följs påinriktning ständig förbättring utbild-som upp, av
ningsprocessen och ansvarstagande alla. Ett exempel kundorien-av
tering fårär samtliga studenter garanti för de skall kunnaatt atten er-
hålla arbete inom utbildningsområdesitt inom viss tid efter examen,
under förutsättning de följthar utbildningen rimligt sätt. Omatt ett

får åtarintede arbete, sig högskolan dem ytterligare utbildningatt ge
kostnadsfritt.

Arbete kvalitetsutvecklingmed görs vid den beskrivna högsko-ovan
lan i fyra förstaDen förutsättningen är kontinuerlig,steg. korrekten
och relevant statistik. Nästa är identifiera grundläggandesteg orsakeratt

fråntill avvikelser förväntade rimliga vården. Om dessa avvikelser indi-
kerar problem skall lämpliga lösningar utarbetas. Slutligen planeras och
genomförs nödvändiga förändringar.

I detta fördelas påinte grundval kvalitetsindikato-system resurser av
indikatorerna används grundval för förbättringutanrer, syste-som av

Resurser sätts in där de behövsmet. och används inte belöningsom
led i utveckling verksamhetenutan och stödett till be-som en av som

hövande institutioner.
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1993:102SOUSammanfattande slutsats2.1.4
Kapitel 2

på kvalitetsutveck-satsningmedvetenförekommerantal länderI ett en
ocht.ex. NederländernaiIblandutbildningen.högredenling inom

dialogförunderlagindikatorerbl.a.Australien används ett omensom
bådeuniversiteten. Istatsmakterna ochmellanresultatochkvalitet

förroll be-quality auditAustralien spelaroch storStorbritannien en
iUSA användsivissa delstateriuniversiteten. Endastdömningen av

resurstilldelning inom grundut-förkvalitetsindikatorergenerelltdag
delså begränsadsker, är detäven därbildningen, resursernaavenmen

indikatorer.grundvalprocent tilldelasdrygt 5 avsom
någrapå tillämpas vidkvalitetsarbeteprocessinriktat synsättEtt mer

universitet.brittiskaamerikanska och

på kvalitet iutvecklaomfattande arbeteBeredningens slutsats: Ett att
högskolor bedrivs iuniversitetvid ochgrundläggande utbildningenden

ändamål mindre natio-ärför ellermånga länder. Alla dettasystem mer
så-pånågon fungerarfunnit modell ettVi intebetingade. harnellt som

fir-överföra tillmöjlig svenskadirektsätt skulle attdant denatt vara
hållanden.

Kvalitet och2.2 resurser

påsynsätt kvalitet2.2.1 Olika

år såväl in-inomvarit intensivkvalitet harDiskussionen senareom
industrin, och allt of-utbildningen.högre Inominom dendustrin som

enligt Hög-förvaltning, definierasadministration ochinomtare numera
egenskaper hosallakvalitetskoleutredningen sammantagna ensom

förmåga underför-tillfredsställa uttalade ellerdessprodukt attsom ger
ärformulering158. Grunden för dennastådda SOU 1992:1behov s.

9000.ISOstandardiseringsorganet ISO:s dokumentinternationelladet
behovgäller tillfredsställa dedetdeñnitioner tilläggerAndra att att som

försöksvis kvalitet1993, 2 definierarElliskunderna.uttrycks s.av
i universitetsut-kvalitetssäkringhandlarföljande sätt i bok som omen

achievestandards that beQuality refers thebildning: must met toto
of customers.satisfactionspecified thetopurposes

universitet och hög-gällerdefinitioner när detmed dessaProblemet
svåra överföra tillkund ärprodukt ochskolor är begreppen ut-attatt

Förespråkare seQualityför ManagementTotalbildningssektorn. av-
låter utbildningenprodukten2.1.3snitt skulle hävda att varaom man

också ärså i första hand studenterna,studenterna, är kunderna somav
utbild-Lärarna är producentersina utbildningar.medproducenter avav

undervisningsmaterialexamination,handledning,ning föreläsningar,
del densamhälle bekostaretc.. är även detI sista hand stor avensom

på produk-rätt ställa kravutbildningen kund, harhögre attattsomen
ställs i förordningar och lagar.terna uppfyller de krav som
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Vi har bl.a. grund deñnitionssvårigheterna och den för universi- SOU 1993:102av
tetsmiljön främmande avståttterminologin från närmare utveckla Kapitel 2att
denna i följande.detansats

Olika organisationer med anknytning till utbildningsväsendet har i
debattskrifter årenunder de fört fram sina synpunktersenaste vad de

utgöra kvalitet i den högre utbildningen. sina definitionerIanser har de
utgått frånofta målen för utbildningarna. Sålunda framhåller IVA

1990, 6: Kvalitet i utbildningen sägaskan målupp-gradens. vara av
fyllelse. SACO redovisar i nyligen publicerad Callertskrift 1992en

inställning. En liknande definition begreppet kvalitet ärsamma den iav
Storbritannien ofta förekommande ñtness for purpose, dvs. hur väl

verksamhet ändamålet för framhållerden. Callert 1992,en 7passar s.
också intedet är tillräckligt uppnå målen,att de uppställda nämligenatt
i fallde dessa är lågtfel eller för Kvalitet, hävdar han, är ettsatta. i
grunden normativt begrepp, dvs. när diskuterar måstekvalitetman man
först ställning till vilka målenta skall Först därefter frågaår detvara. en

måluppfyllelse.om
Inom näringslivet jämställs ibland företags eller produkts kvali-ett en

med reputation,anseende någottet också spelar inte ovä-som en
sentlig förroll framför allt engelska och amerikanska universitet. Mer
eller mindre officiella rankinglistor beträffande lärosäten eller institutio-

har betydelse vid rekrytering studenter. Med den ökandener konkur-av
mångfaldenoch kommer detta fenomen troligen tilldrarensen sigatt

större intresse även i Sverige.
Uppfattningar vad är kvalitet alltså.varierar innebärDettaom som att

studenterna inom utbildning har inställning till exempelvisen en un-
dervisningskvalitet, medan lärare har Yrkesverksamma bedö-en annan.

utbildning kan ha tredje, medanmare statsmakternaav samma kanen
ha fjärde. Vidare förändras inställningen till kvalitet över såtidenen att

studenter i börjant.ex. utbildning uppfattar den annorlunda änav en
när de är i slutet utbildning eller tid efterav samma en examen.

Beredningens slutsats: Kvalitet är varken objektivt konstaterbar el-en
ofdriinderligler fireteelse.egenskap hos ärKvalitet omdömeen etten

företeelse,denna avgivet intressent vid visst tillfälleom ettav en - -pågrundat subjektiv bedömning värde fördess honom eller henne.en av

2.2.2 Kvalitetsindikatorer förgrund resurstilldelningsom

framgårSom avsnitt 2.1.2 har i flera länder olika modellerav ovan utar-
påverkabetats för kvaliteten iatt den högre utbildningen. Olika mått

används indikatorer på nivå,lokal där det föreliggersom samståm-en
mighet utgångspunkterbeträffande och värderingar. blandI annat
Storbritannien har omfattande arbete ägnatsett försöka utarbetaatt

generella indikatorer performance indicators. uppstårmer Problem
dock vid användningen sådana påindikatorer nivå.nationell följan-Iav
de försöker vi klargöra anledningen härtill.resonemang
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1993:102SOUbe-yrkesverksammaförfrågan studenter,till lärare,görOm enman
Kapitel 2kvalita-deegenskapervilkabeslutsfattarecentralaochdömare anserom

skullevilka dessaochhögtstående grundutbildning har, varativt somav
egenska-delEnvarierandehögstskulleför demrelevanta svar.man

före-förmodligennågra få, skulleandraenbartomnämnasskulle avper
mångaikomma svar.

Även kärnaidentifierapå kunnasätt skulledetta egen-en avmanom
svårigheteruppstådetpå kvalitet, skulle attvisar god storaskaper som

är nämligenDetutbildningar.mellanjämförelsemeningsfullgöra en
kvantitativaiuttrycktakvalitetskrav ter-ställainte relevant att samma -

olika utbild-hareftersom dessahögskolor,på universitet ochallamer -
övrigt.förutsättningar iochrekryteringssituation, storlekningsutbud,

medsätt jämförasrättvisandekan knappasthögskolamindre ettEn
universitet.stortett

utbild-olikaockså betydligt mellanvarierakanFörutsättningarna
studenter-skulleOmuniversitet. attinomningar t.ex.ett enas omman

mått på därigenomkvalitet,rimligt atttidsanvändning är ett mernas
demöjligheternapå större ärstudier destosina attläggertid de ner

svårigheter vadfinnauppnår resultat, kommer attgoda att enas omman
humanister harochTeknologertidsanvändning. t.ex.optimalärsom

lärarleddaavvägningen mellangällernär detförutsättningarhelt olika
självstudier.studier och

vilka effektervåra diskuteratdirektivbakgrundVi har ge-mot av --
få. Vi illustre-kvalitetsindikatorer skulle kunnanationellamensamma,

några exempel.medhärrar
forskningsanknytningnås ärindikatorenighetAntag attatt enom

skullestatsmakternavidareforskarutbildade lärare. Antagandelen att
andelenskulle ökahögskoloruniversitet ochsamtligabestämma att

treårsperiod. För denfem undermedforskarutbildade lärare procent en
dettaforskarutbildade lärare skullehar 50 steghögskola procentsom

medfackhögskolan,så forskningstätaför denintekanske stort;vara
svåraremålskulle dettadisputerade lärare, attkanske 90 procent vara

villskulle önskvärt,uppnå kanske inteoch det t.ex. gemanomens vara
sådan högskolaandra erfarenheter. Enmedföra in läraremöjlighet att

viktig,visserligen ävenforskningsanknytning är attkan menattanse
Dessutomanställer lärare.värdeerfarenheter närandra är nyamanav
indikatorsoñstikeradvilja hafackhögskola kanskedennaskulle meren

grundutbild-iaktiva forskareandelenforskningsanknytning, t.ex.
ningen.

kunskapsin-nås indikatorenighetAntag attatt gemensamenom
för flera lärosätenresultatkunnahämtning skulle gemensammavara

någraiSådana medicininombl.a.vissai samtslutprov ämnen. ges
språkfärdighetsprov utvecklatsspråkämnen och har gemensamtgenom

går fallgenomföra i de är över-frivillig grund. Dettaarbete att man
mål ifråga färdigheter.ochkunskapergrundläggandevissa omens om

kunskapsutvecklingen intesådana ärdärinomMen ämnen gemensam
detskulle stridamöjligt. Detinteolika dettavid de lärosätena är mot

års högskolere-universitets- ochfundamentalt i 1993betraktassom som
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form, nämligen idén grundutbildningen vid varje universitetatt SOUoch 1993:102
högskola skall kunna iutvecklas olika riktningar. Kapitel 2

nåsAntag enighetatt indikatoratt jämställdhetom en gemensam
skulle andelen kvinnliga lektorer vid de olika universitetenvara och
högskolorna och kravet skulle dennaatt andel skulle öka medatt 5vara

i fallde där kvinnor underrepresenteradeprocent, är bland lektorerna.
Förutsättningarna för sådantkunna möta krav varieraratt ett väsentligt
mellan olika slag utbildningar. l vissa utbildningar inom vissa hög-av
skolor kan svårtdet hitta mångatillräckligt kvinnorattvara som upp-
fyller de formella fordringarna för tjänst universitets-högskolelek-som

Vid andra högskolor inomtor. andra utbildningar kan detta heltvara
oproblematiskt.

Motsvarande skulle kunna föras för de flestaresonemang andra tänk-
bara indikatorer.

Vår slutsats detta är därför svårt,det blir förav in-attresonemang att
säga omöjligt,te utarbeta allmängiltigaatt och objektiva indikatorer för

utbildningar. Det torde därmed också omöjligt utnyttja nationel-attvara
la, kvalitetsindikatorer för statsmakternasgemensamma resurstilldelning.

Beredningens slutsats: Gemensamma, nationella påindikatorer kvalitet
bör inte användas för statsmakternas resurstilldelning.

2.2.3 Andra möjligheter fördelaatt resurser

Resonemanget innebär inte det skulleatt omöjligtovan förbätt-attvara
och utveckla verksamheten inom den högrera utbildningen genom en

koppling till resurstilldelningen. Snarare betyder måstedet det pågåatt
ständigt påarbete nivåerett alla inom varje universitet och högskola för
säkra och förbättraatt utbildningskvaliteten utifrån och förut-vars ens

sättningar. Det är ledningarnas kontinuerligt följaatt och stödjaansvar
utarbetandet och genomförandet kvalitetsutvecklingsprogram för allaav
delar lärosåtet. Dessa utgå frånkan lokaltav anpassade indika-program

frånochellertorer bedömningar genomförda Medexpertgruppenav
hjälp dessa identiñeras brister och svagheter i väsentligaav hånseenden.
För komma till rättaatt härmed kan del fördelasen av resurserna
grundval dessa indikatorer eller bedömningar.av Ledningarnas ansvar
och olika strategier för den interna resursfördelningen utvecklas närma-

i avsnitt 2.3 nedan.re
föregåendeAv avsnitt har framgått vi det inte äratt praktisktattanser

möjligt koppla statsmakternasatt resurstilldelning till kvalitetsindikato-
på sätt stimulerarett till fruktbarrer kvalitetsutvecklingsom inomen

universitet och högskolor, vårvilket uppgift enligt direktiven. Envar
väg bör väljas statsmakterna förannan resurstilldelningenav att genom

ekonomiska incitament till dennage utvecklingatt kvaliteten sker.av
sådanEn modell, föreslagits beredningenssom Kvali-av expertgrupp

skulletetsgruppen, kunna universitetenatt och högskolorna påvara
grundval verksamhets- och problemanalysav en skulle lämna förslag till
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SOU 1993:102hög-operationalisering i första hand de delarkonkretisering och avav
2lärosätena KapitelDärvid bordegrundutbildningen.skolelagen angeavsersom

mål de villutgångspunkterna förslag, de konkretaför sina delsdels upp-
treårspe-nå kvaliteten under kommandeutvecklingenbeträffande av

utbild-precisering i budgetdialogenefterFörslagen skulleriod. genom
iVid avstämning slu-regering och riksdag.fastställasningsuppdraget av

treårsperioden förslag lärosätena be-enligtskulle expertgruppenstet av
målen.nättförhållande dehålla till hur dei uppsattaresurser

profes-kräver hög gradmed kvalitetbedömning arbetetEn avenav
skulleskisserade modellenKvalitetsgruppensionell Denkompetens. av

sådana inom regeringskansliet. Enbedömningar gjordesförutsätta att
bedömningargenomförts är dockreform redani dengrundsats attsom

nivåpå Kanslersämbetets för-skall skenationellkvaliteten genomav
Ämbetet stödja och stimuleratill uppgift granska,har nämligen attsorg.

universitet och högskolor.kvalitetsutvecklingen vid
resurstilldel-enligt vilken slutligamodell denVi därför valthar en

universi-på bedömningar samtligaKanslersämbetetsningen baseras av
Bedömningarnaför kvalitetsutveckling.högskolorsochtets program

såväl såsom i planer fastställdaambitioner, dessa uttrycksskall avavse
genomförande dessa.styrelsen, som av

får äri uppgift avgöra vadinnebär KanslersämbetetDetta attatt som
sådana eftersom med-kvalitetsutvecklingsprogram. Alltföracceptabelt

frågor universiteten högskolorna ärökar vid ochvetenheten dessaom
också nivån höjs.för bedöms acceptabeltnaturligt vaddet att som som

bedömningar genomfö-hur dessa skallVi förthar ett resonemang om
bedömningarna huvudsakligen börVi har kommit till slutsatsen attras.

forskningsrå-gäller föri likhet med vadutföras expertgrupper, somav
den.

också skulleövervägt alternativetVi har att expertgrupperna ges en
skulle emellertid innebära de skullesjälvständig ställning. Dettahelt att

Vi olämpligt tillska-karaktären myndigheter. det attattanser voreav
föreslåvarför vi för demyndigheter, harytterligare stannat att attpa

knyts till Kanslersämbetet.
frågaåterkommer förslag i avsnitt 2.4.2.Vi i dennamed konkreta

statsmakternas resurstilldelningBeredningens slutsats: Vi skallattanser
lärosätes förbedömning respektive kvalitets-tillkopplas av programen

genomförandetutveckling och detta.av
görasbedömningar till Kanslers-skall knutnaDessa expertgrupperav

får avgöraämbetet, därmed i uppgift vad skallatt anses varasomsom
acceptabelt.
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2.3 Universitets- och högskoleledningarnas för SOU 1993:102ansvar
kvalitetsutveckling Kapitel 2

Enligt första kapitlet §4 i högskolelagen skall verksamheten avpassas
så nås, såvälhög kvalitet i utbildningen i forskningenatt och deten som
konstnärliga utvecklingsarbetet.

framgårSom bl.a. propositionen l99293:169 Högre utbildning förav
ökad kompetens och Resursberedningens betänkande SOU 1993:3av
Ersättning för kvalitet och effektivitet varjehar universitet och högskola

för kvalitet och resultat.ett eget ansvar
vårEnligt uppfattning bör detta medföra varje universitet hög-ochatt

skola har:
måltydliga beskrivningar för utbildningen nivåför varje inomav-

från målövergripande för hela verksamhetensystemet, till rimligt detal-
måljerade för enskilda kurser

för information, påuppföljning och nivåutvärderingsystem varje in--
lärosätetom

tillvaratar resultaten uppföljning påsystem och utvärderingsom av-
nivåerolika och lämpligaste vägar för utveckling kvaliteten ianger av

verksamheten
Universitets- måsteoch högskoleledningarna aktivt för kvali-ta ansvar

föroch för säkra ochteten utveckla denna.systemen Detta är för-att en
utsättning för alla studenter, lärare och övrigatt personal skall kun-- -

sitt för kvaliteten i verksamheten.tana ansvar
Systemen såbör utformade informationen är detaljeradattvara mer

på nivåer.lägre måttEtt antal bör kunna användas är delssom gemen-
för samtliga utbildningar inom universitetethögskolan, delssamma spe-

ciñka för ämnesområden.olika mått såDessa bör utvalda deattvara
rimligt sätt kan målett dels statsmakternasantas för verksam-motsvara

heten, dels för målde speciella formulerats inom universitetetlhög-som
skolan. Varje universitet högskolaoch bör sedan fastställa vad ärsom
rimliga resultat inom områdenolika åtgärderoch vidta lämpliga då de
är otillräckliga. ärDet vidare rimligt definiera såsomresultat förbätt-att
ring över tiden än i absoluta termer.snarare

Vi i följande pâtabell måttexempel också används internatio-ger som
nellt underlag när det gäller bedömning grundutbildning ochsom av

mångai ocksåfall betraktas påindikatorer kvalitet. Somliga ärsom som
kvantitativa, medan andra är kvalitativa i form bedömningar utfördaav

expertgruppenav
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SOU 1993:102på firunderlag bedöm-kan användasExempel indikatorerTabell som som
Kapitel 2grundutbildningning av

Indikator:Färeteelse:

intagningspoäng betygsgenom-förkunskaper LägstaStudenternas
i för utbildningen rele-snitt totalt och

högskoleprovresultatämnen,vanta
etc..

studenter inomstudieresultat Andel godkändaStudieinsatser och en
utbildning.
Bedömning studieresultatav genom

examinatorer.externa
si-Tid studenterna lägger nersom

studier.na
fullföljerAndel studenter helasom

studiekurser.
går vidare tillAndel studenter som

nivåer studier.högre eller högre
Antalet kandidatexamina, antalet ma-
gisterexamina.

genomgåttAndel forskar-Forskningsanknytning i lärare som
utbildning.utbildningen

ocksåAndel undervisande lärare som
sig i forskning.engagerar

ocksåforskareAndel som engagerar
sig grundutbildningen.i

genomgått pedagogiskpedagogiska skicklighet AndelLärares ut-som
bildning.
Bedömning pedagogisk skicklighetav
i samband med olika utvärderingar.

i pedagogiskai undervis- Andel lärare deltarLärares engagemang som
utvecklingsprojekt, författarningens utveckling som ar-
tiklar respektive böcker med pedago-
gisk inriktning, medverkar i pedagogi-

ämnesområ-tidskrifter inom sittska
de.

från RådetAnslag för grundläggande
högskoleutbildning.

institution läggerDe resurser som en
på förnyelse undervisningsme-ner av

undervisningsmaterial.toder och

Kurser och utbildningsprogram kursernalpro-Hur överensstämmer
universitetetshögsko-medgrammen

mållans Bedömning t.ex. genom
review.peer
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Företeelse: indikator: SOU 1993:102
Kapitel 2

Kurser och utbildningsprogram vilkenI utsträckning kursernalpro-är
forts. relaterade till aktuell forsk-grammen

ning Bedömning t.ex. genom peer
review.

Undervisningens genomförande Hur mycket forskning för lä-av egen
in i undervisningenrarna

Hur mycket undervisningen inrik-är
tad problemlösning och annan me-
ningsfull studentaktivitet änsnarare
förmedling fakta Bedömningav ge-

studentutvärderingar ochnom peer
review.
Resultat kursvärderingar underav ut-
bildningen och enkäter efter utbild-
ningen.
Förekomsten belöningssystemettav
för god undervisning.

Examination Hur mycket examinationenär inrik-
tad problemlösning och djupinlär-
ning än reproduktion fak-snarare av

Bedömningta reviewgenom peer
och kursvärderingar.

välHur examinationen motsvarar
målkursens Bedömning genom peer

review och kursvärderingar.

Utvärdering l hur utsträckning förekommerstor
utvärdering kurser och lärareav un-
der och efter varje kurs hurl stor ut-
sträckning förekommer uppföljande
utvärderingar viss tid efter studiernas
avslutning

vilkenI utsträckning förekommer be-
dömning utvärderingarnas kvalitetav

utomstående expertergenom
I hur utsträckning utnyttjasstor re-
sultaten utvärderingarna till för-av
bättring undervisningenav

Kvalitetsutveckling månl vilken har institutionen
motsv. effektivt förett system att
förbättra kvaliteten lärare, utbild-
ning och fysiska resurser
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1993:102SOUindikator:Företeelse:
Kapitel 2

mån institutionenvilken harStudievägledning I
vägledningfungerandemotsv. en

rådgivning för studenternaoch

i interna-Andel studenter deltarInternationalisering som
tionella utbytesprogram.

internatio-deltar iAndel lärare som
nella utbytesprogram.

främmandekurserAndel som ges
språk.

för förbätt-Andel avsättsresurser som
språkfärdighet.ring läraresav

för förbätt-Andel avsättsresurser som
språkfärdighet.ring studenternasav

årli-högskolornaskall universiteten ochgäller jämställdhetenNär det
Utifrån planer kansärskilda jämställdhetsplanen dessaupprätta ettgen

Några här.exempelindikatorer formuleras.antal anges

kvinnor respektive in-AndelenJämställdhet män
olika kategorier lärare.avom

manligakvinnliga respektiveAndelen
utbildningar.studenter inom olika

kvinnorAndelen studieavbrott bland
olika utbild-respektive inommän

ningar.
examina bland kvin-Andelen avlagda

inom olika utbild-respektive männor
ningar.

viktigt följan-akademiska utbildningar är detyrkesinriktadeInom att
särskild vikt:de tillmäts

integration teoriGraden mellanYrkesrollen av
och praktik bedömd genom peer re-
view.

utbildningenHur väl demotsvarar
framtidakrav den yrkesrollensom

ställer Bedömning avnämar-genom
undersökningar eller enkäter till f.d.
studenter.

förKontakt med avnä-representanter
marna.
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Vi utformningen universitetensatt och högskolornas inter-menar SOU 1993:102av
resursfördelningssystem bör angelägenhet för varje lärosäte,na Kapitel 2vara en

och det väsentliga är universitetethögskolanatt följeratt sin verk-upp
samhet i kontinuerlig dialog nivåernamellan de olika i organisationen.

Om lärosäte väljer använda indikatorerett för sinatt interna resurs-
fördelning kan de i tabellen användas inspirations-som anges ovan som
källa påoch utnyttjas olikaantal sätt. Viett nedan påexempeltreger
hur detta kan göras. Andra metoder eller kombinationer metoderav

är relevanta för den nivånlokala ocksåkan tänkas.som
För internt stimulera arbetetatt med kvalitetsutveckling kan delen

universitets eller högskolasett förav avsättas premieraen resurser att
uppnåansträngningar högre kvalitet. Dessaatt medel kan universi-av

tetsledningen fördelas sådanabland institutionerenheter gjort sär-som
skilda insatser för förbättra sin kvalitet.att

Universitetethögskolan vissavsätter andel fören attav resurserna
med hjälp lämpligt urval de indikatorerett redovisast.ex.av av som

premiera de institutioner uppvisat särskilt goda resultat.ovan Vilkasom
indikatorer används bestäms naturligtvis varje universitetlhög-som av
skola. lnom universiteten kommer troligen olika indikatorer tilläm-att

områden.för olika Bland de resultat premieras börpas alltid finnassom
sådana påpekar forskningsanknytning, pedagogisk kvalitetsom och
ansträngningar utvärdera verksamheten. förekommandeatt l fall kan
också yrkeslivsanknytning väsentligt faktor.vara en

bådaDessa modeller bygger principer belöningar för prestatio-om
i efterhand, och överensstämmer därmed med huvudprincipernaner för

de redan införda delarna statsmakternas resurstilldelningssystemav en-
ligt vilket universiteten och högskolorna tilldelas medel grundval av

helårsprestationergenomförda och faktiskadet helårsstudenter.antalet
En ytterligare möjlighet det gäller den internanär resursfördelning-

universitet och högskolor efter internär verksamhetsanalysen att en
i förväg avsätta till stöd för utveckling kvalitet enligtresurser av noga
awägda kriterier. tillåterDetta universitetethögskolan bedriva för-att
ändringsarbete snabbare och systematiskt sådantett Ettsätt. för-mer
faringssätt ocksåär användbart för utveckla och stödjaatt nödvändiga
delar verksamheten visat sig fungera mindre väl. Detta kanav som t.ex.
gälla obligatoriska kurser med grundläggande ämneskunskaper inom ett
utbildningsprogram och riksunika ellerämnen utbildningar.

Sammanfattningsvis vi det avgörande för kvalitetenatt ianser grund-
utbildningen är ledningen bedriveratt systematiskt arbete förett att ut-
veckla kvaliteten. ingårI detta bl.a. prioritera åtgärdervilkaatt som
skall vidtas och i vilken ordning.

Beredningens slutsats.- Universitets- högskoleledningarnaoch måste i
enlighet med universitets- högskolereformensoch intentioner aktivt ta an-

för kvaliteten i hela verksamheten föroch de internasvar försystemen
säkraatt och utveckla denna. likasåDet ankommer på universitets- och

högskoleledningarna finna formerna föratt detta.
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kvalitetsutvecklingför 1993:102SOUStatsmakternas2.4 ansvar
2Kapitel

övergripandeStatsmakternas2.4.1 ansvar

utveckla ochförhögskola haruniversitet och attegetVarje ett ansvar
för kvali-emellertid totalansvarbibehålla statsmakterna harkvalitet. ett

såväl sti-stöd ochomfattarutbildningen. Dettahögrei den ansvarteten
granskningsin verksamhetutvecklalärosätentill allamulans att avsom

bådai dessaviktig rolltilldelatsKanslersämbetet hararbete.detta en
hänseenden.

1.2 utförligtavsnittbetänkandeinledningen till dettairedanVi har
börresurstilldelningssystemvarför statsmakternas ut-förargumenterat

framgår universiteten ochförsådant tydligtsätt detformas attett
höja kvalite-försystematiskt arbetasiglönardet atthögskolorna attatt

grundutbildningen.iten

ikvalitetsdelenñrslag utformningtillBeredningens2.4.2 av
resurstilldelningssystemet

utgångspunk-följandesammanfattas iföregåendeVåra kanresonemang
vårt förslag Kans-utformningengälla vid attvi börter, avansersom

högsko-ochuniversitetensbedömningenförskalllersämbetet avsvara
dessa:genomförandetochkvalitetsutvecklingsprogramlornas av

vår uppfattning be-bör enligtresurstilldelningenKvalitetsdeleni av
grundutbildning-för utvecklinginvesteringnödvändigtraktas avsom en

en.
också integrerad delkvalitetsutveckling börförResursernai envara

i verksam-säkra kvalitetenoch därmedanvisasde totala somresurserav
pågående arbeteständigtskallkvalitetenutvecklaAttheten. ettvara

totala verk-högskolornasuniversitetens ochnaturlig del iutgör ensom
någontinginteoch skall separat.samhet ses som

tillhögskoleledningarnasuniversitets- och attär attDeti seansvar
kvalitetstänkandet.hela verksamheten genomsyras av

få delmöjlighetböruniversitet och högskolor attSamtligai avges
in-innebär devillkor.på liknande Dettaellerkvalitetsmedel attsamma

för kvalitetsinsatser,medelansökabehöva utan attsärskilt skallte om
ansträngningar ochambitioner,kvalitetsutvecklingsprogram,deras re-

utifrån förutsättningar.bedömas derasskallsultat egna
vid universitetkvalitetenrörandeerfarenheterochkunskaperDei

bör utnyttjasarbete kommerKanslersämbetetsoch högskolor att gesom
kvalitetsutveck-förbedömningför denunderlag programmenavsom

in-är däremotresurstilldelningen. Detförtill grundling skall liggasom
än i mycket be-fördelarämbetet självtlämpligt annatattte resurserna

ytterligare be-innebäraeftersom skulleutsträckning, detgränsad att en
Kanslers-lärosätena.slutsnivå statsmakterna ochin mellanskulle föras

organiseratfortsättningenbör även iämbetet ett expertorgan.somvara
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DärutöverAr bör inte statsmakterna riksdag och regering ha SOU 1993:102ett- -
direkt påinflytande fördelningen kvalitetsdelen Kapitel 2av av resurserna.

Utifrån det nuvarande resurstilldelningssystemet framläggs nedan ett
förslag till utformning kvalitetsdelen.av

Anslag anvisas riksdagen och beräkning det slutliga anslagetsom av av

Fr.o.m. den 1 juli anslår1993 riksdagen för budgetår iett taget ett an-
förslag grundutbildning till varje universitet och högskola. Detta anslag

är maximibelopp bestårettsom takbeloppett förgemensamtav stu-- —
dentpeng och ersättning helårsprestationerför ersättning församt even-
tuella åtaganden.särskilda För varje utbildningsområde eller grupp av
utbildningsområden finns prislapp för studentpeng respektiveen pre-
stationsersättning.

månadVarje betalas tolftedel anslaget till universitetethög-en utav
skolan. budgetåretsEfter slut gör varje universitet och högskola redo-en
visning det faktiska antalet registrerade helårsstudenterstudenterav
och uppnåddaderas helårsprestationer. Denna redovisning ligger till
grund för den slutliga anslagsavräkningen, ingårvilken årsredovisning-i

Granskning redovisningen görs därefter Riksrevisionsverketsen. av av
revisorer.

Eventuellt icke-utnyttjat takbelopp kan årtill under ak-sparas senare
Återbetalningtreårigtuell planeringsperiod. icke-utnyttjade delarav av

takbeloppet sker därför treårsperiodensförst vid Däremotslut. sker in-
betalning ränta för icke-utnyttjat takbelopp år.efter varjeav

Vårt förslag kvalitetsdel i resurstilldelningssystemet innebärom en att
anslaget för årligengrundutbildning kan anvisas sättsamma som nu

riksdagen. Anslaget föreslås i fortsättningen förutomav eventuell er--
sättning för åtagandensärskilda utgöras av-

dels takbelopp förett ersättning helårsstudenterför helårspresta-och
tioner 95 nivånuvarande förprocent respektive takbelopp,av

dels kvalitetsbelopp 5ett nuvarande takbeloppprocent dvs.av ex--
klusive lokalkostnader totalt 330 miljoner årligenkronor för helaca-
grundutbildningen.

Således måste också prislapparna för studentpengen och presta-
tionsersättningen reduceras sätt,motsvarande t.ex. generellgenom en
neddragning femmed I det här föreslagnaprocent. resurstilldelningssy-

blirstemet, tredelat, kommer därmed i principsom lika stora resurser
kunna tilldelasatt verksamhetsvolym i detsamma nuvarandesom syste-

met.
Vi har diskuterat tvâ möjligheter beträffande kvalitetsdelen, dvs. kvali-

tetsbeloppet. Antingen kan det årligenfast beräknatett beloppvara per
lärosäte ocksåeller kan det göras rörligt, dvs. beroende det slutligt ut-av
betalda ersättningsbeloppet för studentpeng helårsprestationer.och

Det alternativet är det logiska eftersomsenare mest det innebär att
kvalitetsdelen blir direkt proportionell den verkliga utbildningsvo-mot
lymen, dvs. alltid kommer utgöra högst fematt procent.
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Praktiska beräknings- redovisningsmässiga skål emellertid SOU 1993:102och kan- -
tala för fast kvalitetsbelopp. detta alternativ kommer beloppet Kapitel 2Iett att

tidsfördröjning utbildningsvolymen förmed sig till den verkligaanpassa
dåvarje lärosäte, hänsyn kommer till utfallet vid fastställandetatt tas av

treårsperiod.takbeloppen för kommande
ocksåVi har fört diskussion kvalitetsbeloppet.storleken Ut-en om

gångspunkten har varit utgöra procentuell andel dedet skallatt en av re-
i dag till lärosäte för ersättningutbetalas studentpeng ochettsurser som

helårsprestationer. såför bör inte osäkerhetenDenna andel stor attvara
utfallet äventyrar lärosätets planering inteverksamheten,om av men

får försumbar effekt.liten den Vi har bedömt intervallet 3-8att procent
föreslå budgetåretmöjligt och har vid 5 Förstannat att procent.som

föreslår nivå199596 vi 3 Skälet för är erfaren-denna lägreprocent. att
heterna det resurstilldelningssystemet ännu är begränsade, samti-av nya
digt lärosätensalla kvalitetsutvecklingsprogram inte utformats fulltsom
ut.

Liksom i hittills införda börde delarna tolftedelsystemetav en av an-
månad,betalas till respektive lärosäteslaget varje dvs. inklusive kvali-ut

tetsbeloppet. Hur del detta belopp universitetethögskolanstor av som
får behålla avgörs dock först efter den bedömning förprogrammetav
kvalitetsutveckling genomförandetoch detta Kanslersämbetet fö-av som
reslås ingår årligagöra jfr 2 nedan. Kvalitetsbeloppet i den anslags-p.
avräkningen därmed göraskan sätt Detaljernasom samma som nu.
rörande den tekniska utformningen anslagssystemet bör övervägas yt-av
terligare.

Kanslersämbetets bedömning kvalitetsutvecklingsprogrammet ochav
genomförandet bör liksomdetta hur utbildningsuppdraget i övrigtav -
har fullgjorts vägas in när fattarstatsmakterna beslut lärosätets ut-om-

treårsperiod.bildningsuppdrag för kommande

Kanslersämbetets bedömning universitetens och högskolornasav
för kvalitetsutveckling och genomförandet dessaprogram av

En nödvändig förutsättning för universiteten och högskolorna stän-att
digt skall kunna förbättra kvalitetsin är de systematiskt arbetar medatt
kvalitetsutveckling. Vi därför ärdet detta arbete och inte varjeattanser
enskild del i verksamheten bör bedömas äroch det resultatetattsom av
dessa bedömningar bör utgöra grunden för kvalitetsdelen isom resurs-
tilldelningen.

Vi förthar huruvida bedömningama bör görasett resonemang om
på fakultets-områdesnivå universitetshögskolenivå,eller och har

det alternativet. Det är nämligen viktigt universite-enats attom senare
påtethögskolan arbetar utveckla hela verksamheten ochatt att resurs-

tilldelningssystemet incitament för så-arbeta helheten.med Ettattger
dant synsätt bidrar påtill universitetethögskolan effektivtatt ett mer
sätt kan utveckla sina sidorstarka och stöd de viktiga delarge som

ocksåbehöver förbättras. görDet det möjligt för varje lärosäte göraatt

39



jämförelser över tiden, än enskilda delar SOUverksamheten 1993:102attsnarare av
jämförs med liknande delar vid andra lärosäten. 2Kapitel

Vid bedömningen bör hänsyn dels till fastställda förplaner utveck-tas
uppnåddaling, till förhållande måldels iresultat till och slutli-uppsatta

till varje lärosätes särskilda förutsättningar.gen
De kvalitetsutvecklingsprogram universitet och högskolor undersom

1993 redovisatnovember till Utbildningsdepartementet bör inledningsvis
fastställas samrådrespektive lärosäte i med Kanslersämbetet. Dettaav ar-

omgående.bete bör inledas
Vi i avsnitthar 2.2.3 redovisat skälen för varför Kanslersämbetet bör

uppgiften bedöma kvalitetsprogrammen och genomförandetattges av
Ämbetetdessa. har enligt sin instruktion till uppgift granska, stödjaatt

och stimulera kvalitetsutvecklingen vid universitet högkolor.och Vi fö-
reslår därför ämbetet fåri tillägg till sin instruktion i uppgiftatt ett- -

organisera de bedömningar utgöraskall underlag för slutli-att densom
beräkningen kvalitetsbeloppet.ga av

Vi statsmakterna inte skall föreskriva i detalj hur Kanslers-attanser
ämbetet skall genomföra bedömningarna. I enlighet med grundtanken
för ämbetets verksamhet skall bedömningarna göras Iexpertgrupper.av
detta fall skall väl förtrogna med kvalitetsutveckling in-experterna vara

högskoleutbildning. Vidare bör och kunskaper ämbetetresultatom som
erhållit vid utförandet sina övriga uppgifter kunna utnyttjas vid denav
sammanvägda bedömningen lärosätes totala för kvalitets-ettav program

såledesutveckling. Det bör understrykas uppgiften inte är bedömaatt att
kvaliteten i verksamheten.

Vid varje bedömningstillfälle fastställs nivåvarje lärosätes aktuella be-
träffande dess för kvalitetsutveckling, liksom vad bör för-program som

På såbättras. vis stöds universiteten högskolornaoch i sitt arbete att
kontinuerligt öka kvaliteten i ocksåverksamheten. blirDet naturligt att
nivån för vad bedöms acceptabla successivt höjs.som vara program

föreslåsEn bedömning göras gångvarje lärosäte treårspe-av en per
riod. Denna skall resultera i Kanslersämbetet sammanfat-att ettavger
tande omdöme respektive universitet utifrånoch högskola dess pla-om

uppnåddaoch hittills närresultat det gäller kvalitetsutvecklingen.ner
två årenDe övriga treårsperiodi föreslås Kanslersämbetet baraatten

gör stickprovsundersökningar, närmast bara för förvissa sigatt attom
inget avgörande inträffat föranledaskulle förändrat omdöme.ettsom

såOm kvarstårinte är fallet således frånomdömet tidigareden bedöm-
treårsperioden.ningen under hela

För tillse alla universitet högskoloroch hinneratt bedöm-att en
ning genomförandet tidigare fastställdadet utvecklingsprogrammetav av
innan det föreslagna resurstilldelningssystemet skall börja tillämpas fö-
reslår vi Kanslersämbetet inleder detta arbete budgetåretredanatt under
199495. Resterande lärosäten skall sedan bedömas budgetåretunder
199596. Detta innebär samtliga universitet och högskolor kan sittatt
första omdöme budgetåretinnan gått199596 till ända, föredvs. juni
månads utgång 1996.
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Den skisserade tidplanen innebär kvalitetsbeloppet skulle SOU 1993:102attovan
ingåkunna i resurstilldelningssystemet budgetå-med fr.o.m. Kapitel 2tre procent

199596 för tillämpas fullt femmedret att fr.o.m. nästaut procent tre-
årsperiod, 199697-199899.dvs. För undvika gårdet slentrian iatt att
tilllämpningen bör det föreslagna utvärderassystemet ef-systemetav nu

den perioden, budgetåretdvs. tidigast under 19992000.ter
föreslårVi slutligen Kanslersämbetet efter avslutad bedömningatt av

respektive kvalitetsprogram och genomförandet utlå-detta ettav avger
tande, avslutas med exempelvis följande fem sammanfattandeettsom av
omdömen:

Väl utvecklatk
Acceptabelti
Inte helt acceptabelti
Outvecklatk
Ej acceptabeltk

Remissinstanserna bör särskilt lämna påsynpunkteratt ut-uppmanas
formningen bedömningsskalan tillämpningenoch denna enligtav av
3 nedan.

Beräkning det slutliga kvalitetsbeloppetav

Utifrån Kanslersämbetets fårsammanfattande omdöme respektive läro-
säte årsjälvt varje beräkna hur del kvalitetsbeloppet det slutligtstor av
kan tillgodoräkna sig. En tillämpning bedömningsskalan skulle kun-av

göras enligt följande.na
lärosäte erhålliti: omdömena Väl utvecklat eller Ac-vars program

får behållaceptabelt hela beloppet.
lärosäte erhålliti omdömet fårInte helt acceptabelt be-vars program
hålla 60 beloppet.procent av
Lärosäte erhålliti: omdömet behållerOutvecklat endastvars program
20 beloppet.procent av
lärosätei bedömts fårEj acceptabelt behållaintevars program som
någon del kvalitetsbeloppet.av

Användningen tillgodoräknade kvalitetsbeloppav

I till vad gäller beträffandemotsats takbeloppen bör vårdet enligtsom
mening inte möjligt för universiteten och högskolorna detvara att spara
utrymme eventuellt inte kunnat tillgodoräknas kvalitetsbelop-som av

Detta icke-utnyttjadepet. skall efter anslagsavräkningenutrymme över-
föras till Kanslersämbetets disposition.

Ämbetet får sedan fördela dessa medel till de universitet och högsko-
lor har utarbetat planer för projekt för stöd ochellersom utveckling,

sådanadvs. investeringar är särskilt angelägna. Denna ordning krä-som
i likhet med vad gäller för de ickeutnyttjadever takutrymmenasom- -

frånbemyndigande riksdagenett till regeringen. Regeringen bör sedan i
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årligade regleringsbreven utfärda bestämmelser det beskrivna SOU 1993:102om ovan
förfarandet. Kapitel 2

Vi bedömer 10-15 miljoner kronor bör tillräckligt för fi-att attvara
nansiera ökadede kostnader bedömningsarbetet medför för Kans-som
lersämbetet. Vi det bör möjligt finansiera inomdettaatt attanser vara

för de totala finns till förfogande för högre utbild-ramen resurser som
ning och forskning.

förslag:Beredningens statsmakterna förhar kvalitetenett i detansvar
svenska universitets- högskolesystemet. sättoch Ett ärdettaatt ta ansvar
utformningen statsmakternas resurstilldelningssystem, kvantitati-av vars

delar i form ersättning förstudentpeng och prestationer, i enlighetva av
riksdagensmed principbeslut, skall kompletteras med del skallen som

främja kvaliteten, kvalitetsbelopp.ett
föreslårVi resurstilldelningen i påatt detta avseende baseras be-en

dömning respektive lärosätes för kvalitetsutveckling ochav program ge-
nomförandet fördetta. Ansvaret bedömning föreslås åliggadennaav
Kanslersämbetet, får i görauppdrag bedömningrullandeattsom en av
samtliga universitet högskolor. treårsperiodoch Under varje skall be-en
dömning göras lärosäte.varje övriga två årenDe görs endast stick-av
provsmässiga undersökningar.

treårsperiodenFr.o.m. föreslår199697-199899 vi fematt procent av
de totala för avsättsgrundutbildning för kvalitetsdelenresurserna av re-
surstilldelningssystemet. budgetåretFör föreslås199596 tre procent.
Skälet för lägre nivån ärden erfarenheternaatt det resurstilldel-av nya
ningssystemet ännu är begränsade, samtidigt lärosätensalla kvali-som
tetsutvecklingsprogram inte utformats fullt ut.

Kvalitetsbeloppet föreslås ingå i det anslagsbelopp betalas varjeutsom
månad förskott.i Varje högskola fåruniversitet behållaoch de utbetalda

förhållandemedlen i till förhur kvalitetsutvecklingprogrammet och dess
genomförande bedömts. De delar kvalitetsbeloppet lärosätet inteav som
får tillgodogöra årligensig inbetalas till Kanslersämbetet. Dessa medel
får fördelassedan till angelägna utvecklings- stödprojekt.respektive
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3 Resultat- och aktivitetsrelaterad SOU 1993:102
Kapitel 3

resurstilldelning till forskning och
forskarutbildning

3.1 Bakgrund

För universitet högskoloroch infördes juliden 1 1993 förändring-stora
bl.a. började högskolelag och förordning gälla. Förar, atten ny en ny

återstårfakulteternas del över principerna för statsmakternasatt se re-
surstilldelning.

Forskning är och politiskt område.centralt prioriterat Regeringett
och riksdag fattar de övergripande besluten avseende resursfördelningen

olika forskningsområden.mellan ocksåDessa beslut omfattar resursför-
delningen fakultetsområdena.mellan de olika Viktiga politiska beslut år
likaså resursfördelningen mellan universitet högskoloroch belägna i
olika Vårtdelar utgår frånlandet. förslag dessa övergripande be-attav
slut även fortsättningsvis skall fattas statsmakterna.av

förMedel forskning och forskarutbildning anvisas fakultetsvis under
tillanslag och universiteten och högskolornaett hörvart tillett av som

Utbildningdepartementets område och till vilka fakulteter är knutna.
Fakultetsområdena är för närvarande följande: humaniora, teologi, juri-
dik, samhällsvetenskap, medicin, odontologi, farmaci, naturvetenskap,
teknik och temaorienterad forskning. Sammanlagt anvisas för budget-
året 199394 4,2 miljarder kronor under fakultetsanslagen.ca

Fakultetsanslagen utgör ungefär 40 de totalt tillgängligaprocent av re-
för forskning och forskarutbildning vid universitet högsko-ochsurserna

lor. långAndelen har minskat årunder följd för möjligen haatten av
någotökat under 1990-talet. någonHur andelen år beror inte i stör-stor

påutsträckning förändringar fakultetsanslagens påstorlekre utanav va-
riationer frånbeträffande anslagen såsomfinansiärer, anslagexterna
från forskningsråd, sektorsforskningsanslag frånoch anslag näringslivet.
Sådana sådananslag har ökat i utsträckning fakultetsanslagen,att som
tidigare utgjorde den absolut övervägande såledesdelen anslagen,av nu-

utgör mindre än hälften.mera
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AnslagTabell 2. till forskning mili.kr, 199192 för fakultetsområdena SOU 1993:102
exkl. lokalkostnader Kapitel 3

Övriga Övriga
Anslag statliga Summasvenska

frånFakultets- forsk- forsknings-anslag
Fakultet forsknings- ningsan-anslag anslag

råd slag
Humanistisk 343,2 48,1 86,2 19,4 502,6
Teologisk 29,4 5,5 1,5 0,2 36,8
Juridisk 32,9 3,4 3,8 7,9 48,8
samhällsvetenskaplig 412,7 71,5 242,1 62,0 792,5
Medicinsk 861 291 345,8 501 2087,5
Odontologisk 91,9 6,7 7,4 27,6 137,1
Farmaceutisk 29,9 4,1 7,4 9,0 50,8
Matematisk-naturv. 835,3 303,8 363,2 147,4 1667,0
Teknisk 870,5 173,7 840,1 315 2227
Temaforskning 45,8 8,5 29,3 6,7 90,8

Från fakultetsanslagen finansieras professurer, lektorers arbete inom
forskning, forskarassistenttjänster, studieñnansiering inom forskarutbild-
ningen och andra kostnader inom forskarutbildningen, teknisk och ad-
ministrativ personal, materiel och viss utrustning forskningens ochsamt
forskarutbildningens andel vissa kostnader inom uni-av gemensamma
versitet och högskolor förvaltning och bibliotek.t.ex.

De nuvarande långanslagen är resultatet följd forskningspo-av en av
litiska beslut. Inte än översiktligt har dessa inneburit samladannat en
bedömning uppnåddai relation till resultat faktiskochav resurserna
aktivitet inom de olika fakulteterna.

3.2 aktivitetsmåttTänkbara resultat- och

Utgångspunkter3.2.1

Den huvudsakliga verksamheten vid universitet och högskolor utgörs av
utbildning och forskning. Vi det möjligt medattanser vara en genom-
tänkt incitamentsstruktur i resurstilldelningssystemet för forskning och
forskarutbildning öka effektiviteten, höja kvaliteten och optimera re-
sursanvändningen. Därutöver bör incitament skapas för i högre gradatt

måluppfylla övriga finns angivna i högskolelagen.som
mål,Dessa i första kapitlet, är:som anges

Kvalitet effektivitetoch i forskning 4 §
Kvalitet och effektivitet i forskarutbildning 4 §
Forskningsinformation och teknikspridning 2 §

I denna tabell utnyttjade medel. Resursberedningens förslag dockanges avser
beviljade medel.
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5 § 1993:102Jämställdhet kvinnor män SOUmellan och
förståelse 5internationell § Kapitel 3Internationalisering och

Vår utgångspunkt varit resultat- och aktivitetsrelaterathar att ett re-
måstesurstilldelningssystem rimligt enkelt tillämpa. inne-Dettaattvara

såbär bör entydiga mätuppgifter möjligt ochdet byggaatt attsom
uppgiftsinsamlandet i sig inte skall förenat med extrakostna-storavara

månmöjligaste bör nyckeltalindikatorer bygga beñntlig stati-der. I
sådanstik statistik är fram.eller enkel att tany som

påhitta mätparametrar och mätmetoder tillräckligtAtt braettsom
vårtverksamhetsmålensätt därför varit viktigspeglar har del arbe-en av

frågor.med dessate
också lättförståeligt såär viktigt är de berörda själ-Det att systemet att

åtgärderförutse i fa-kan resultaten anslaçtermer. Planerade vidva en
måstekultet kunna diskuteras i förväntade ökningar ellertermer av

minskningar anslagen.av
måsteSamtidigt fördelas efter kriterier upplevsresurserna som som

rimliga och rättvisa. Uppfattas felaktigt torde detsystemet mestasom av
fördelarna incitamentsstrukturenmed förlorade. Det föreligger inte
några på måttkrav absoluta räckerdet med be-utan parametrar som
skriver relativa skillnader. Tänkbara bör direkt mätaparametrar upp-
nådda resultat eller aktivitet publicering, examination o.dyl.t.ex.- -

också tillstånd.beskriva positivtkan Forskarrörlighet för-ochettmen
troendeuppdrag kan exempel detvara senare.

det följande diskuterar vi för-I och nackdelar med olika tänkbara pa-
rametrar.

måsteSlutligen risken för olika speglar sakatt parametrar samma
påhanteras sätt gör de inte förstärker varandra.ett attsom

3.2.2 Forskning kvalitetoch

Publikationer

Skriftligt redovisad forskning i olika publikationer utgör potentielltett
måttbra forskningsaktivitet och kvalitet. de flesta fakulteterInom re-

dovisas forskningen innehålleti internationella tidskrifter där bedöms
s.k.andra forskare refereeförfarande. påEn bedömning baserad in-av

ternationell publicering innebär forskningen bedömsatt storav en
forskare internationelloch relateras till forskning. Antalet publi-grupp

kationer kvalitetsmåt-och de publiceras teorintorde i det bästavar vara
på forskning inom medicinsk, odontologisk, farmaceutisk,tet matema-

tisk-naturvetenskaplig, teknisk delar samhällsvetenskaplig fakul-samt av
Ävenoch temaforskningen. för juridisk, humanistisk teologiskochtet

fakultet mått,bör publikationer här är bedömningssy-ett gottvara men
inte lika utvecklat.stemet

För kvalitetsmåttkunna använda publikationer måsteatt ettsom en
tydlig sådankvalitetsviktning ske. En utföraskan medelst impact-s.k.
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förhållandeArtiklarnaanalys. vägs citerats.i till hur ofta tidskriften SOU 1993:102
Universitetens och högskolornas ämnesstruktur skiljer sig emellertid Kapitel 3

ämnesområdenolikaoch olika publiceringstraditioner. Jämförelserhar
mellan försvårasuniversitet och högskolor därigenom.

Parametern vetenskaplig publicering brister emellertid framför iallt
ingåenkelhet. bör därför för inteDen närvarande i aktivitetsbaseratett

Värdet utnyttja de synnerligen omfattande kvalitetetsbe-system. attav
dömningssystem tidskriftspublikationer utgör, gör dock denattsom

områdetfortsatta metodutvecklingen inom bör följas.

Externa anslag

mått SådanaExterna anslag utgör forskningsaktivitet. anslag för-ett
utifråndelas antingen vetenskapliga kriterier eller störremed ellerrent

mindre inslag andra bedömningsgrunder. vetenskapligaDen pröv-av
forskningsrådensning kännetecknar anslagsfördelning innebärsom en

garanti för vetenskapliggod kvalitet. Anslag fördelas efter liknandesom
kriterier, från såvälvilket innefattar vissaanslag stiftelser vissa sek-som

bör därför kunna användas underlag vid fördelningtorsorgan, som av
också måttfakultetsanslag. framgångDet är enkelt med använtsett som

i de fördelningssystem åtskilligatillämpats inom flera fakulteter vidsom
universitet långhögskoloroch under relativt tid.

mångaEtt problem är forskningsfonder har snäv inriktning. Deatt en
fakulteter, vilkas ämnesstruktur geografiskaeller lokalisering fon-passar
dernas begränsningar, därigenomhar försteg. de allra flesta fallIett tor-

någon frånde dessa inte ha större betydelse. Anslag fonder med uttalat
geografisk ingå måttbegränsning bör dock inte i forskningsaktivi-ett

Anslag till överstigandedyrbar utrustning 2 kronormiljoner börtet.
ingåinte heller i underlaget, eftersom deras storlek beror kost-mer

naden för den utrustning är nödvändig än den visade aktiviteten.som
S.k. big science skulle otillbörligt.annars gynnas

Utländska gästforskare

Antalet utländska pågästforskare torde utgöra kriterium fa-ett gott en
kultets internationella renommé och kvalitet. incitament förEtt ökaatt

gästforskareantalet målskulle dessutom väl överensstämma med de för
internationalisering gäller för samtliga universitet och högskolor.som

Statistiska centralbyrån SCB har försökt mäta antalet gästforskare
utifrån Arbetsmarknadsstyrelsens uppehålls-AMS arbetstillståndoch
år 1989. hårdUppgifterna har emellertid för kritik. Sannoliktutsatts
måste uppgifter antalet gästforskare in isamlas särskild ordningom om
de skall kunna användas i resultat- och aktivitetsrela-parameter ettsom

sådanaresurstilldelningssystem. När uppgifter finns tillgängligaterat an-
vi det kan rimligt med denna vid beräk-att att ta parameterser vara

ningen anslagen.av
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påKriterierna gästforskare vårbör enligt mening minst postdok- SOU 1993:102vara
tornivå. Samtidigt bör besöket ha viss varaktighet. Ett problem i Kapitel 3en sam-
manhanget torde oftastdet saknas rutiner föratt dokumenteravara att
dessa gästforskares vistelse respektive institution.

Vi det värdefullt berördaatt universitet och högskoloranser vore om
i samband med remissbehandlingen detta betänkande särskilt kundeav
kommentera möjligheterna fram tillförlitliga uppgifter beträffandeatt
utländska gästforskare.

Utmärkelser och uppdrag

Utmärkelser och uppdrag i vetenskapssamhället mångaär i fall tecken
på hög kvalitet i forskningen. Det är svårtdock mycket värdera olikaatt
utmärkelser sinsemellan och de baseras pådessutom ofta forskning som
genomförts långganska tid före själva utdelandet. I nationellten ett sy-

torde inte dessastem lämpliga använda.parametrar attvara

Forskarrörlighet

Rörligheten bland forskarna är exempel mäterparameteren ettsom
eftersträvansvärt tillstånd inteoch faktisk produktion. SverigeI anses
allmänt forskarnas rörlighet är föratt liten. I alltför hög utsträckning

nyblivna doktorerstannar sin institution och genomför hela sin fors-
karkarriär där. Ett ekonomiskt incitament till anställa forskare frånatt
andra fakulteter och stimulera sina tillatt söka sig till fors-attegna nya
kargrupper därför positivt för svensk forskning. Rörligheten ärvore re-
lativt lätt utifrånmäta statistiken överatt statsanställda, dennamen
återspeglar inte direkt aktivitet och kvalitet i fakultetens verksamhet,
varför den inte är lämplig använda kriteriumatt för statsmakternassom
resurstilldelning.

3.2.3 Forskarutbildning

Kvalitetskontrollen examination i forskarutbildningen är väl utveck-av
lad vad gäller innehåll och former och skall i princip likvärdigvara
över landet. Därför utgör antalet examinerade i forskarutbildningen ett

mått påbra utbildningens effektivitet. Måttet är enkelt och starktettger
incitament för öka antalet forskarutbildade.att

Det möjligt införa beräkningssått föratt forskarutbildningenettvore
påbaseras både examination ochsom antalet registrerade i forskarut-

bildningen. Det allt överskuggande problemet i forskarutbildningen är
lågemellertid examinationsfrekvens, varför incitament bör till attges

öka denna och inte till så många möjligtatt till forskarutbild-anta som
ning. Resurstilldelningen såledesbör vårenligt mening relateras till an-
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talet examinerade, varvid det är realistiskt vikta licentiatexamen SOU 1993:102att som
hälften doktorsexamen. Kapitel 3av

En möjlighet sätt i grundutbildningen,attannan vore samma som
anslå för prestationvarje i forskarutbild-en summa pengar examen
ningen. avhandlingsarbeteKurser och skiljer sig dock mycket kraftigt
mellan fakulteter svårt åstadkom-och ämnen, varför det skulle attvara

rättvisande och konkurrensneutral prissättning. Ett systemma en
med styckkostnader i kombination andra aktivitetsparametrarmed skul-

vårle enligt uppfattning svåröverskådligt.bli komplicerat och

3.2.4 Forskningsinformation, teknikspridning och kontakt med
näringslivet

väl fakulteternaHur löser högskolans s.k. tredje uppgift, dvs. spridaatt
sin kunskaper till övriga samhället, skulle kunna utgöra grund för fa-
kultetsanslagens fördelning. Ett antal olika är möjligaparametrar att
mäta och använda.att

Antal storlek och antal forskningsbolag, projekt i samarbetepatent,
med näringslivet, populärvetenskaplig produktion, deltagande i sam-
hällsdebatten, deltagande i allmänsamhälleliga särskild informa-organ,
tionsverksamhet och vetenskapsjournalistik är exempel möjliga para-

Frånsett fallet finns dock inga färdiga lösningarmetrar. hurpatent
statistik skulle samlas in och påbearbetas. Om samhällets krav universi-

utåtriktadeoch högskolornas verksamhettetens skulle öka kraftigt,
någon någraskulle dock eller dessa aktiviteter kunna utgöra grundav

för ekonomiska incitament.
Vad gäller forskningssamarbeteoch näringslivetmed vipatent anser

årsregeringen i 1993 forskningsproposition anvisatatt tillräckligt starka
incitament. En ytterligare styrning över fakultetsanslagen bedömer vi
därför inte nödvändig.vara

Jämställdhet3.2.5

målEtt högskolelagens är ökad jämställdhet 1mellan könen kap. 5av
§. ökadEn andel kvinnor i forskningen torde dessutom ha kva-renten
litetshöjande effekt begåvningsresurserhittills outnyttjadeattgenom tas
bättre till denI forskningspropositionen finns tio-senastevara. ett
punktsprogram för ökad jämställdhet där de ekonomiska resurserna

påframför allt lägg jämställdhetsarbete påoch kvinnor inom forskarut-
bildningen. Utifrån regeringens och riksdagens tydliga markering för
ökad jämställdhet, högskolelagens formulering och förväntadeden kva-
litetshöjande effekten forskningen låtaär det rimligt fakultetsan-att

påverkasslagen kopplade till jämställdheten.parametrarav
Tjånstetillsättningar och antagning forskarutbildningtill skall enligt

vår uppfattning påendast ske grundval de sökandes meriter ochav
lämplighet. Att ekonomiskt incitament till fakulteternaett använ-ge att
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nå- 1993:102SOUinnebär dock inteså utexaminerasfler kvinnorsinada attresurser
påverkan Kapitel 3ingen egentligtjänstetillsättningarna ochkvotering avgon
däremotkaninstitutioner. Fakulteternaochtjänsteförslagsnämnder ge-

utbildningenstödökat underrekryteringspolitikaktiv samt ettnom en
möj-kvinnorkompetentaöka antaletkarriärutvecklingenioch gessom

bör statsmakternaforskarutbildning. För dettafullfölja sinlighet att en-
ekonomiskt incitament.vår uppfattning fakulteternaligt ettge

Internationalisering3.2.6

gästforskare har be-utländskaantaletUtnyttjandet parametersomav
mäta internatio-tänkbara sättemellertid andrafinnsrörts Det attovan.

från in-forskare, anslagSampublicering med utländskakontakter.nella
möjli-projekt ärtransnationellautländskaternationella och samtorgan

vårenligt uppfattningdockgästforskare tordeAntaletparametrar. va-ga
utländska anslag.kombination medmöjligen ibästaden parametern,ra

Beredningens förslag3.3

tillför tilldelningoch aktivitetsbaseratresultat-Ett system av resurser
innehållavår uppfattning helstbör enligtfakulteterna parametrar som

båda forskning ochdvs.huvudverksamheter,beskriver fakulteternas
själv-forskarutbildning är därförExamination iforskarutbildning. en

vetenskapligt kvalitets-läggas andelendenna böroch tillklar parameter
Vår vidarefrån finansiärer. bedömning ärbedömda anslag attexterna

från underrepre-examination doktoranderviktning försärskild aven
Utifrånbegåvaderekryteringen forskare.förbättrakön skullesenterat av

vårt i följande.förslag närmare detbedömning utvecklar videnna

fakultetsanslaget3.3.1 Andelen av

för forskning-medelutgör riksdagens främstaFakultetsanslagen att styra
prioriteringforskningsinriktning,fördelning,regionalvad aven avser

utgått från resurstilldelningen tillVisärskilda satsningar har vartattosv.
frågafakultetsområdena för statsmakter-alltfort skalloch ett vara enav

Även svårigheterna jim-uppenbaraövergripande bedömning. de attnas
fakultetsområden för resul-talarprestationer skildaföra mellan att ett

fördel-börresurstilldelningssystem endastoch aktivitetsbaserattat- avse
fakultetsområde.mellan fakulteterna inom ochningen ett samma

måste fortsättningen möjlighetäven i haSjälvfallet statsmakterna att
utifrån grunder än demfördela andraprioritera fakulteter och medelatt

på. Vissa fakulteteraktivitetsrelaterat byggerresultat- och systemettsom
falluppbyggnadsskede eller i de andrabehöva stödjas särskilt ikan ett

förhållandevis lägre aktivitet.faktorer medför en
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1993:102bör SOUoch aktivitetsrelaterasandel anslagen resultat-Den varasomav
fårså samti- Kapitel 3tydligt genomslagincitamenten i ettstor att systemet men

för bedömningar.digt tillräckligt andrastatsmakterna utrymmeettge
30 i vissa fall 25gjorde bedömningenFakultetsgruppen att procent -

till aktivitets-borde relateras resultat- ochfakultetsanslagenprocent av-
måsteockså sådantmått. kontinuerligtGruppen framhöll systematt ett

ingåendebådeföljas förändras, med avseendeoch parametrarupp
ingå ibordeoch den andel anslagen systemet.av som

frånavstår för definitiv ställning till vilkenBeredningen sin del taatt
fråga bör i stället belysas berördaandel är den lämpliga. Denna avsom

universitet remissen betänkande.och högskolor i dettaav

aktivitetsmåttLämpliga3.3.2 resultat- och

finns ingen fast för andel fakultetsanslaget,Det hur stor somnorm av
Öronmärkta till studiestöd utgör ianvänds till forskarutbildning. anslag

därtill kostnadermedeltal 20 fakultetsanslaget och kommerprocent av
handledning,för kurser, material osv.

till fakultetsansla-Examina i forskarutbildningen är starkt relaterade
UHÃ-rapportJfr 1992:9, vilket for modellstorlek talar attgets samma

fakultetsområden.användas inom samtligakan
Examinationen i forskarutbildningen samvarierar i hög grad även

andra än fakultetsanslagen. Regressionsanalyser Fakul-med anslag som
prövadegenomfört visar entydigt mängden vetenskapligttetsgruppen att

examinerade. Föranslag signifikant samvarierar med andelenexterna
fakultetsområden signifikantvissa föreligger samvariation även meden

övriga Samvariationen innebär inte säkert finnsanslag. detexterna att
påorsakssamband till del bero god forsk-den kanett t.ex. stor att en-

både prövadeningsmiljö vetenskapligt anslag och godexternagenererar
examination forskarutbildningen. Beredningens har prö-i expertgrupp

införa korrigeringar för anslag och konstaterat effek-vat att externa att
Vårblir liten i bedömning är därför inte finnsabsoluta tal. detattten

tillräckligt skäl för komplicera beräkningsmodellenstarka med kor-att
rigeringar för de totala anslagen.

För hindra universiteten högskolornainte ochatt uppmuntraratt
föreslårdoktorander avsluta sin forskarutbildning utomlands viatt att

fårsådana ocksåforskarexamina vid utländskt universitetavlagts ettsom
räknas in i fall utbildningen finansierats fakulte-de har den svenskaav
ten.

för3.3.3 Olika vikter examination

kvinnliga kontinuerligtAndelen doktorer har ökat under flera decen-
pånier, ligger fortfarande endast knappt 30 totalt. Detprocentmen

såledesfinns skäl stimulera antagning, utbildning och examinationatt
låtakvinnliga doktorander, vilket enklast exami-kan ske attav genom
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nerade kvinnor väga än män vid anslagsfördelningen. Vi har SOU 1993:102valttyngre
använda vikten 1,25 för examinerade doktorer underrepresenterat Kapitel 3att av

kön. föreslog förExpertgruppen sin del vikten enligt beredning-men
uppfattning skulle detta orimligt skillnad mellan könen.storens ge en

fårVi fakulteterna med den förordade vikten 1,25 tillräck-att ettmenar
ligt tydligt incitament verka för bättre jämställdhet.att

Licentiater könunderrepresenterat bör vikten 0,625, li-medanav ges
centiater icke-underrepresenterat kön bör 0,5.vikten Doktorerav ges

tagitredan licentiatexamen bör vikten 0,625 respektiveutsom en ges
0,5.

3.3.4 prövadeVetenskapligt anslagexterna

För använda vetenskapligt måttprövade anslagatt externa ettsom
forskningsaktivitet kvalitetoch krävs definition vad är veten-en av som
skapligt prövade anslag. Detta förutsätter varje finan-externa att extern
siär påbedöms med avseende vilka procedurer och kriterier man an-
vänder för fördela anslagen.att

vårEnligt uppfattning bör Kanslersämbetet för bedömningensvara av
vilka forskningsanslag skall fördelade efterexterna som anses vara
främst inomvetenskapliga kriterier.

Det kan olämpligt fördela större andel än 10 fa-att procentvara en av
påkultetsanslagen sätt påverkadetta eftersom riskerardet dematt som

fördelar medel hänsyn till den förstärkningseffektexterna att ta som
uppstår. Vi gör bedömningen 10 i flertalet fall inte bör inne-att procent

någonbära sådan påverkan,risk för rådsanslagenvid fakulteter därmen
utgör liten teologi,del anslagen juridik odontologioch kan ef-en av

påfekten fakultetsanslaget råds-bli lika storleken beviljadestor som
Förstärkningseffektenmedel. förblir fördessa varför fakul-dessastor,

tetsomräden endast bör ha 5 fakultetsanslagen relaterade tillprocent av
andelen vetenskapligt prövade månanslag. I den denna andelenexterna
skulle öka fakultetsområdenför dessa bör procentsiffran omprövas.

Möjligheten relatera viss del mått påanslagen till interna-att etten av
tionalisering, antalet utländska gästforskare bör närmare övervägas.t.ex.

3.3.5 Beräkning andelen examina respektive anslagexternaav

föreslårVi andelen examination beräknas examinationenatt attgenom
beräknad ovanenligt årenunder de fyra för hela fa-senaste summeras
kultetsområdet för varje fåsenskild fakultet. Fakulteternassamt andel

dividera den examinationen fakultetsområdets.medatt An-genom egna
delen vetenskapligt prövade anslag beräknas motsvarande sättexterna

årensedan anslagen för fyrade räknats fasti penningvärde.om
Små fakulteter examinerar relativt varför andelen exami-personer,

Ävennerade varierar år.avsevärt mellan olika forskningsanslag varierar
åren.mellan Analyser historiska data har dock visat flytandeatt ettav
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år SOU 1993:102den tiden för forskarutbild-medelvärde fyra nominellaomfattande
Kapitel 3ning räcker utjämna tillfälliga variationer.väl för att

frågorSärskilda3.3.6

fakulteterEnsamma

tvåfakultetsområdena farmacitemafinns och endastAv de studerade
områden går således inte omfördelavid detuniversitet. För dessa attett

aktivitetsbaseratolika lärosäten. resultat- ochanslagen mellan Ett sy-
fakultetsområdets be-där fakultets andel totala anslagrespektivestem av

aktiviteterna är därför inte möjligt.resultaten ochror av
fakulteters och ak-är emellertid möjligt bedöma dessa resultatDet att

fakultetsområde.något Far-tiviteter jämföra dem med annatattgenom
matematisk-naturvetenskapligmaceutisk fakultet jämföras medkan me-

humanioraTemaforskningen jämföras med samhällsvetenskap,dan kan
och naturvetenskap.

sina bedömningar för dessa fa-rimligt regeringen baserarDet attvore
på beräkningsmodellen förkulteter här föreslagnaden att garantera en

Ävenincitamentsstruktur fakulteternapositiv även tör dessa fakulteter.
utifrånbedömas likarta-vid Sveriges lantbruksuniversitet skulle kunna

de kriterier.

Särskilda satsningar

medför fakultetsanslaget ökarSärskilda satsningar visst lärosäte attett
vetenskapligt prövade anslag för denexamination ochutan att externa

Sådanaökar satsningar bör, för möj-skull i utsträckning. haattsamma
frånlighet rimlig tidsperiod.effekt, undantas underatt systemet en

vår årEnligt tillräcklig föruppfattning bör tid verk-atten nyasex vara
fås etablerade.samheter skall fungera lika braatt som

Spärregler3.3.7

föreslagnaDen enligt utförda beräkningar, resurstill-modellen ger, en
ändådelning finnasalltför tvära kast det kan anledning be-utan attmen

gränsa möjligheterna till variationer. Begränsning bör inte skestora ge-
kompensering fakultetsanslagen inte är resul-inom den delnom av som

och aktivitetsrelaterad. skulle bort automatiken och därmedDettat- ta
väsentligen incitamentsstrukturen.

innehållaställetI bör spärrar för dels kortsiktiga förändring-systemet
två budgetår, lång-maximalt minskning5 mellan delsprocentsar, mer

treårigasiktigt maximera minskningen till 10 för deatt procentgenom
planeringsperioderna. Om spärregeln utlöses innebär mindredetta att

omfördelaskan till övriga.resurser
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3.3.8 Genomförande SOU 1993:102
Kapitel 3

föreslårVi införs föratt samtliga fakulteter frånsystemet och med bud-
getåret 199596. Efter remissynpunkter från universitet och högskolor

anslagsgivare börsamt regeringen förelägga riksdagen förslagett om re-
sultat- och aktivitetsbaserad resurstilldelning till fakulteterna för beslut

vårenunder 1994. Detta beslut kan sedan ligga till grund för universite-
och högskolornastens anslagsframställningar budgetåretför 199596, va-

frånrelevanta resultat tidigare verksamhetsår bör redovisas. Kanslers-
ämbetet måste dessförinnan ha analyserat vilka anslagsgivare som upp-
fyller kriterierna fördela anslagen efteratt vetenskaplig prövning.

3.3.9 Uppföljning utvärderingoch

föreslårVi universitetskanslern fåratt i uppdrag kontinuerligt följaatt
det föreslagna resurstilldelningssystemet for fakulteterna. En mer ge-
nomgripande utvärdering bör ske efter omkring år.systemet femav

3.3.l0 Sammanfattning

Beredningens förslag: Minst 30 i vissa fallprocent 25 fa-procent av- -kultetsanslagen skall vårenligt uppfattning resultat- och aktivitetsrelate-
ras.

Minst 20 deprocent totala för fakultetsområdeettav skallresurserna
fördelas bland berörda fakulteter i proportion till examinationen i fors-
karutbildningen och 10 i vissa fallprocent 5 förhållandeiprocent till- -mängd vetenskapligt prövade externa anslag.

Examinationen beräknas så doktorer frånatt underrepresenterat kön
det kön andel examinationen är 40vars lägreellerav procent vik-ges

1,25,ten medan doktorer icke-underrepresenterat kön viktenav ges
Licentiater underrepresenterat kön vikten 0,625,av licentia-medanges
ter icke-underrepresenterat kön viktenav 0,5. Doktorer redanges som
tagit licentiatexamenut vikten 0,625 respektiveen 0,5.ges

10 eller 5 fakultetsanslagenprocent relateras till mängd erhållnaav
vetenskapligt prövade externa anslag.

Andelen examination beräknas examinationen beräknadattgenom
enligt ovan under fyrade åren försenaste hela fakultetsom-summeras
rådet för varjesamt enskild fakultet. Fakulteternas fåsandel attgenom
dividera den examinationen med fakultetsområdets.egna Andelen veten-
skapligt prövade externa anslag beräknas på sättmotsvarande sedan an-
slagen för årende fyra räknats i fast penningvärde.om

En spärregel föreslås garantera att medlen med anledning det akti-av
vitetsrelaterade budgetsystemet minskar högst 5 två påmellanprocent

följandevarandra budgetår högstoch 10 treårsperiod.underprocent en
Underlag för beräkning anslagen bör redovisas respektive uni-av av

versitet högskolaoch årligai de resultatredovisningarna. Efter riksdags-
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1993:102SOUsåledes komplettering denbörförslagbehandling detta av re-avenav
3Kapitelredovisning stu-förordningen1993 beslutadei oktobergeringen avom

avseeende.göras i dettadier m.m.
forskarutbildningför forskning ochresurstilldelningssystemetDet nya

budgetåret 199596.föreslås införas fr.o.m.
uppföljningför och ut-föreslås få i uppdrag attKanslersämbetet svara

firför fakulteterna samtresurstilldelningssystemetvärdering det nyaav
efterfördela anslagfinansiärer kanvilkabedömningen ve-ansessomav

prövning.tenskaplig

Räkneexempel3.4

räkneexempel där fakul-redovisasbetänkande2 till dettabilaga ettSom
utifrån föreslagnadetbudgetåret fördelats199293förtetsanslagen nu

resurstilldelningssystemet.aktivitetsrelateradeprestations- och
försla-2 är konsekvensernai bilagaa-hfigurerna ltabellen ochI av

har ansla-beräkningarnaberäknade. Ivariationer dessavissaget samt av
universitetUppsalaforskarutbildning vidochforskningtill tekniskget

vidochmatematisk-naturvetenskaplig fakultetmedtillsammanslagts
samhällsvetenskapenpå motsvarande sättUniversitetet Linköping hari

temaforskningen.tillförts
statistiken,tillgängligapå brister i dengrundhar,beräkningarnaI av

prövadevetenskapligtforskningsråden antagits de endafrånanslag vara
anslagen.

vetenskap-fakultetsanslagen tilltiorelateraEffekten procentatt avav
34 miljoner kro-omfördelningmedföranslagprövadeligt externa aven

examinationen med-medanhögskolorna,universiteten ochmellannor
vikten kvinn-Den56 miljoner kronor.omfördelning extraför avaven

harpåverkar omfördelningentotalainte denexamineradeliga men en
XIII.ochjfr XIIkolumnernaenskilda fakultetereffekt förviss

in-resurstilldelningssystemetomläggninginnebärflesta fallI de aven
Umeå, Hög-Universitetet ividnågra förändringardramatiskate men
i Linköpingvid UniversitetetLuleå fakultetmedicinskochiskolan

jfr XIV,kolumnernaminskade anslagmedföra kraftigtskulle systemet
förstärktsfakultetsanslagenXVI. viss del beror dettaTilloch attXV

ökat.ännu inteår till följd dettaaktivitetenochunder att avsenare
odontologisk fa-låg teologisk, juridisk ochrådsanslag vidärAndelen

III.kolumnerna ochIkultet
a-h föreslagnavisar detfigurerna lutvecklingenhistoriska attDen

visar ock-Figurernastabila anslag.på relativtheladet storasystemet ger
Umeå välivid Universitetetdeså förbättringartrendmässigaatt som

resurstilldelningssystemet.föreslagnaspeglas detav
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JÄST-gruppenSärskilt yttrande SOU 1993:102av
Yttrande

Stockholm den 10 november 1993

JÄST-gruppen arbetsgruppYttrande för jämställdhet iav
forskninghögre utbildning och med anledning av

Resursberedningens förslag Kvalitet och Dynamik

JÄST-gruppen har haft tillfälle överlägga med och diskutera Kvali-att
respektive Fakultetsanslagsgruppens ansågtetsgruppens förslag. Vi att

förslagen då redovisades skulle kunna lägga förgrund bättresom en
jämställdhet inom högskolans verksamhetsområden.

Eftersom sedermera förslag icke fulltexpertgruppernas accepterats ut
vill vi lämna detta yttrande inför remissarbetet Resursberedningensav
förslag.

Kartläggningar den högskolansvenska visar utvecklingenattav av
gårjämställdheten långsamtmycket för Mångainte säga trögt. utbild-att

ningar är fortfarande starkt könsuppdelade. forskarkarriärenl finns en
markant kvinnotrappa, innebär högre i tjänste- lö-ochattsom upp
nehierarkin söker, desto ärstarkare den manliga dominansen. Det-man

gäller även i utbildningarta har kvinnlig påövervikt grundut-storsom
bildningsnivån. Hindren för ökad jämställdhet hänger tydligt samman
med traditionella värderingar förhållningssättoch i den akademiska
miljön. Politiska signaler ökad jämställdhet svårthar haft mycketom att

JÄST-gruppenstränga igenom. påarbete bygger övertygelsen med stöd
svenska internationellaoch rapporter ökad jämställdhet inomav att

högskolan kvalitetshöjning. ocksåDetta har riksdag och regeringger ac-
och visat i den högskolelagencepterat och förordningen.nya

Statsmakten har den högskolelagen uttalat tillgettgenom nya ansvar
universitet och högskolor för ökning jämställdhet. Hur dettaen av an-

bör utvärderas och följastas statsmakten. I fall finnssvar annatupp av
Ökadrisk för allt fortsätter vanligt. jämställdhetatt har alltför längesom

utifrån åliggandekommandesetts ett större relevans för hög-som utan
skolans inre verksamhet.
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JÃST-gruppenutgångspunkt SOU 1993:102följandeharMed detta kort syn-som en
Yttrandejämförelse medResursberedningens förslag ipunkter expertgrupper-

‘nas.
resurstilldelning för kvalitetsutveck-Kvalitetsgruppen föreslog att—

målenpå grundläg-föruppfyllandetling till viss del skulle baseras av
målparagraferinnebär högskolelagenshögskoleutbildning.gande Det att
med sinahögskolornas arbeteindikatorer vilkaanvänds mot re-som

kvalitetsutveckling mäts.förspektive program
JÃST-gruppen förslagKvalitetsgruppens knyteratt sammananser

målparagrafer inom högskolanpraktiska arbetetmed dethögskolelagens
dåmål. jämställdhet skulleUtveckling ökadför uppfylla dessaatt av

universitet högskola i kurs- ochoperationaliseras varje ochkunna ut-av
uppläggning ochundervisningensrealiseras ibildningsplaner och exa-

Kvalitetsgruppens förslag.mination. Vi förordar
belöna devi skallLiksom Fakultetsanslagsgruppen attanser man-

doktorer underrepre-för öka antaletfakulteter aktivt arbetar att avsom
teknik, medicin ochkvinnor inomkön. praktiken gäller detIsenterat

omvårdnad pedagogik.ochoch män inomnaturvetenskap
tydligfaktor 2,0 skulleföreslogFakultetsanslagsgruppen att envara

insatser förfakulteterna till ökadebelöning skulle attuppmuntrasom
sänkteResursberedningenkönsfördelning för doktorer.jämnareen

faktorn inte det utslaginnebärfaktorn till 1,25. sänkningen att somger
uppfattassänkning dessutomär ämnad kanden att nega-som enge, en

JÃST-gruppen faktorn bör 2,0 försymbolisk handling.tiv att varaanser
1,0 för licentiater.doktorer och

förslag.Vi förordar Fakultetsanslagsgruppens

JÃST-gruppenFör

Margitta Edgren
ordf.
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SOU 1993:102
Bilaga 1

Kommittédirektiv

Dir. l992:85

Nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor

Dir. 1992:85

Beslut vid regeringssammanträde 1992-08-20.

Chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Unckel, anför.

förslagMitt

föreslårJag kommitté tillkallas för delsatt utveckla detatten nya re-
surstilldelningssystem för universitet och högskolor föreslagits isom

199293:1 universitet och högskolor frihet för kvalitet, delsprop. om -
följa införandet detta.av

Arbetet omgåendebör inledas och tills vidare bedrivas under förut-
sättning riksdagens godkännande vad i propositionen föresla-av av som
gits i denna del.

Uppdraget

De riktlinjer för resurstilldelningssystem regeringenett nytt som nu un-
derställt riksdagen för godkännande såvittomfattar den grundläg-avser
gande högskoleutbildningen följande huvuddrag

Inför treårsperiodvarje bör för varje universitet högskolaoch ut-
formas utbildningsuppdrag innehållerdels må-ett de kvantitativasom
len för grundutbildningen, på åtgärderdels krav för säkra kvaliteten.att

De kvantitativa målen i utbildningsuppdraget bör uttryckas i presta-
tionstermer i form visst helårsprestationer,antalett eventuellt i kom-av
bination med antal examinerade.

Utformningen treårsuppdragnästkommande bör göras beroendeav av
utfallet det tidigare utbildningsuppdraget, mångadvs. hur helårspre-av
stationer uppnåtts mångaoch hur examina avlagts.som som

Huvuddelen tilldelas varje universitet och högskolaav resurserna
med capitatilldelning till helårsprestationerdet antal elleren per upp
examina i utbildningsuppdraget.som anges
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SOU 1993:102i förväg fastställdaEn del skall fördelas grundvalanslaget avav
Bilaga Ikända kvalitetsindikatorer.och

påverkautbildning högskola skallStudenternas val och resurs-av
tillde-tilldelningen till varje student knyts beloppdetatt ett somgenom

universitet högskola studentenlas det eller den valt.som
Såvitt innebärgäller forskning forskarutbildning propositionenoch

tilldelas universitet högskolor fastskall de och haratt som or-resurser
inom förganisation för forskning och forskarutbildning ettramen sam-

redovisasanslag, fakultetsanslag. skall anslagsposter,lat Detta motsva-
fakulteter ñnnas.rande de skallm.m. som

återfinnsriktlinjerna bakgrund iEn utförlig beskrivning samtmer av
bilaga.

utgångspunktKommittén i i propositionen angivna rikt-skall med de
linjerna utforma förslag till närmare skall tillämpas.hur dessa

kommittén följande:Därvid skall särskilt beakta
Utbildningsuppdragens utformning.

bör faststäl-Tekniken för den prestationsrelaterade resurstilldelningen
budgetårDärvid bör tidsmässiga sambandet mellanlas. bl.a. beaktas det

och periodisering ersättning för fullgjort uppdrag och hurstatensav
universitetens och högskolornas behov medel i förskott skall tillgodo-av
ses.

helårsprestation årsstu-Relationen utnyttjademellan begreppen och
dieplatser bör diskuteras.

småämnenas ställning börDe s.k. belysas.
säkringUtformningen för kvaliteten och valetsystemen avav av

kvalitetsindikatorer.
del bör utvärderingssekretariatetI denna medverka.

Utformningen den studentanknutna rörligaav resursen.
Analys resurstilldelningen till forskning och forskarutbild-hurav

någon prestationsmått.ning till skall kunna tilldel relateras
fråga ånyobör aktualiserasI anslagsstrukturenom en mer gemensam

anslagsform för grundläggande högre utbildningen forskningen.den och
omfattande förändringar för tilldelning förDe systemetav av resurser

föreslåsuniversitet högskolor regeringen krävaoch kommer attsom av
väsentliga insatser för introduktion utbildning och information.genom

måsteTill sin huvuddel självfallet ske universitetens ochdetta genom
högskolornas försorg. insatser initierasVissa torde dock behövaegen

nivå.och stödjas nationell Särskilt gäller inslag i reformendet de
efterhand förskall utvecklas inom detta uppdrag. Av detsom ramen

tillskälet bör även omfatta initiativ erforderliga introduk-uppdraget
på nivå.tionsinsatser nationell del uppdraget bör genomförasDenna av

för högskoleservice.i samarbete med Verket
resurstilldelningssystemet införasDet skall stegvis, med beaktandenya

kommitténefterhand erfarenheterna. ankommerde Det attav vunna
föreslåfölja genomförandet och vid behov justeringar.attnoga
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för kommitténsRamar arbete SOU 1993:102
Bilaga 1

kommitténsFör kommittédirektiven dir.arbete gäller 1984:5 dirsamt
1992:50 till kommittéer angåendesamtliga och särskilda utredare ut-
redningsförslagens inriktning respektive redovisning regionalpolitiskaav
konsekvenser.

Kommittén samråda Uskall Arbetsgruppen 1992:E förmed jäm-
ställdhet i högre utbildning forskning.och

För första fasen kommitténsden i arbete utformaatt ett nytt resurs--
tilldelningssystem kommitténgäller skall redovisa sina förslagatt att-

tidsmässigtde till regeringskansliets budgetarbete inför budget-anpassas
perioden 199394-199596.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar utbildningsministern

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med högst nio ledamöter med uppdrag utformaatt ett nytt-
resurstilldelningssystem för universitet och högskolor delta i in-attsamt
förandet det systemet,av nya

ledamöterna till ordförande,att utse en av
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom

kommittén.
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall be-att att

åttondelasta huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet
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SOU 1993:102BILAGA
Bilaga 1

199293:1 universitet högskolor frihet för kvali-proposition ochI om -
föreslås långtgående förändringar i för universi-nuvarande regelverktet

förslaget äroch högskolor. grundläggande ambitionen bakomDentet
innehållfrihet för besluta i och institutionellaskapa dessa attatt om ra-

för innebär statsmakterna överger di-verksamheten. Detta denattmar
styrning institutioner för högre utbildning forsk-rekta landets ochav

långning tillämpats tid och överlämnar för mycketunder ansvaretsom
för utvecklingen väsentlig del infrastruktu-ochstora av enresurser av

i universiteten högskolorna.landet till ochren
1992:1Ds Fria universitet högsko-I departementspromemorian och

anfördes ordning väsentligt ökad självständighet för uni-lor medatt en
måsteversitet högskolor innefatta kraftfulla incitament för kvalitetoch

effektivitet i resursutnyttjandet. finns därför antal grundläg-och Det ett
måste uppfyllas anslagssystem. kravgande krav Dessaett nyttsom av var

enligt promemorian följande:
bör tillgodose statsmakternas behov instrument förDet ettav re-

sursallokering till huvudsakliga grundläggandede verksamheterna, dvs.
högskoleutbildning forskarutbildning forskning.och

förhållandeibör i princip neutralt till resursslag i verk-Detk vara
samheten.

bör innefatta incitament till fortlöpandeDet konkurrens och ut-
veckling kvalitet.verksamhetensav

bör vid universitet högskolor fast forskningsorganisa-Det och medi
tion underlätta för forskning utbildning.samlad planering ochen

möjliggöraDet bör uppföljning och utvärdering resultatet ii en av
verksamheten.

Vidare i propositionen följande principer föratt ett nyttanges an-
slagssystem för universiteten och högskolorna bör gälla.

erhållaVarje universitet och högskola skall för den grund-resurser
läggande utbildningen inom för samlat anslag. Vid beräkning-ettramen

detta kommer regeringen tillämpa vissa kända beräkningsgrun-atten av
utgår frånder bedömning kostnaderna för olika typer ut-som en av av

bildning. Respektive ärstyrelse dock inte bunden dessa beräknings-av
grunder, skall göra bedömning hur utbildningen bästutan en egen av
organiseras genomförs.och

universitetDe och högskolor fasthar organisation för forsk-som
erhållaning och forskarutbild- ning skall för denna inomresurser ra-

för fakultetsanslaget.samlat anslag, Detta anslag kommerett attmen an-
påvisas med uppdelning anslagsposter, motsvarande de fakulteter m.m.

skall finnas.som
påFör öka möjligheterna kort sikt beakta ändrade behov ochatt att

såförutsättningar bör bestämmelserna för fakultetsanslaget utformas att
treårsperiodernaberörda högskolestyrelser under har möjlighet göraatt

vissa fakultetsområdena.begränsade omfördelningar mellan
Den studieorganisationen störremed frihet för enskildedennya

studenten när det gäller studiernas uppläggning kommer leda tillatt att
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de detaljerade besluten antalet platser för olikamer kurser och SOU 1993:102om ut-
bildningsprogram fattas universitet och högskolor själva. Statsmakter- Bilagaav 1

ställningstaganden till dimensioneringen dennas grundläggande hög-av
skoleutbildningen bör därför i allmänhet mycket övergripandevara mer
än dagens detaljerade beslut planeringsramar. Dessutom bör deom vara

inriktade presterade påresultat än antaletmer nybörjarplatser.
4. Inför treårsperiodvarje bör varje universitet och högskola ett ut-

bildningsuppdrag innehållerdels de målenkvantitativa försom grund-
utbildningen, på åtgärderdels krav för säkra kvaliteten.att

De kvantitativa målen i utbildningsuppdraget bör uttryckas i presta-
tionstermer i form visst helårsprestationer,antalett eventuellt i kom-av
bination med antal examinerade. Hur detaljerat detta måsteskall göras
kunna variera. Preciseringen utbildningsuppdraget bör kunnaav stanna
vid utbildningsområden, vilka i princip fakultetsområdenmotsvarar
med tilllägg lärarutbildning och konstnärlig utbildning.av

Härutöver bör minimiantalet examinerade sådanaför examinaanges
där statsmakterna har anledning förvissa sig tillräckligtatt antalettom
examinerade vid vissa tidpunkter.

I utbildningsuppdraget också ingåbör krav universitetet eller hög-
skolan utveckla för säkringatt kvaliteten.system av

Huvuddelen för grundutbildning tilldelasav varjeresurserna uni-
versitet och högskola med capita tilldelning till deten antalper upp
helårsprestationer eller examina i utbildningsuppdraget. Re-som anges
sursberäkningen för olika utbildningsområden utgåbör från kända och
enhetliga Såprinciper. studieresultaten föreligger frånsnart viss tids-en
period skall avräkning göras.en

Utbildningsuppdraget krav helårsprestationervad gällerstatensanger
inom olika utbildningsområden och visst påantalett examina respekti-

universitet och högskola. Staten betalarve för fullgjort uppdrag. Det
står varje universitet och högskola fritt studenter utöveratt anta uppdra-
get.

Utformningen nästkommande treårsuppdrag bör göras direktav
beroende utfallet det tidigare utbildningsuppdraget,av dvs.av hur
många helårsprestationer uppnåtts mångaoch hur examinasom som av-
lagts.

7. En del anslaget till grundutbildning bör påfördelasav grundval av
i förväg fastställda och kända kvalitetsindikatorer.

En rörlig resurs varje student för med sig till universitetetsom
eller högskolan skulle kunna komplettera dessa former för resurstilldel-
ning.

Avslutningsvis i propositionen detanges att bör införassystemetnya
stegvis, med beaktande de efterhand erfarenheterna. Omav detvunna
inom för denna visar sigramen väsentliga delaratt det före-process av
slagna inte kansystemet genomföras i praktiken, kommer återgången
till huvuddragen i nuvarande ordning behöva aktualiseras.att
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Räkneexempel där fakultetsanslaget för budgetåret SOU 1993:102
199293 fördelats med hjälp det föreslagnaav
resurstilldelningssystemet

Förklaringar till tabell:

I Fakultetsanslaget för budgetåret 199293 enligt regleringsbrev.
II Medelvärdet fakultetsanslagen årenunder fyrade 19881992,av

omräknat årstill 1990 penningvärde.
RådsanslagIII i årenmedeltal för 1988-1992, angivet årsi 1990
penningvärde.

IV Medelvärde övriga årenanslag under 1988-1992,externaav
årsangivet i 1990 penningvärde.

Medelvärde det totala anslagen till forskning och forskarut-av
årenbildning under 1988-1992, angivet årsi 1990 penningvär-

de.
VI Antal examinerade i forskarutbildning år 1988-1992, Li-per

centiatexamen är råknad 0,5 doktorsexamen.som
VII Antal examina där underrepresenterat eg.kön kvinnor givits

ökad vikt. Kvinnlig doktor 1,25, Kvinnlig lic. 0,625.
VIII Fakultetens rådsanslagen,andel tilldelats fakultetsom-av som

rådet.
IX Fakultetens andel examinerade könsvågda inom fakultets-av

området.
Fakultetsanslag beräknat enligt den föreslagna modellen.

XI Den del skillnaden mellan beräknat och faktiskt anslagav som
är effekt rådsanslagandelenen av

XII Den del skillnaden mellan beräknat och faktiskt anslagav som
är effekt andelen examinerade, där kvinnor givitsen viktenav
1,25.

XIII Den del skillnaden mellan beräknat och faktiskt anslagav som
skulle bli effekten andelen examinerade kvinnor ochav om
män skulle vikt.ges samma

XIV Skillnaden mellan beräknat och faktiskt anslag.
XV Skillnaden i fakultetsanslaget.procent av
XVI Skillnaden i totala anslaget till forskningprocent fors-ochav

karutbildning.
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Bilaga 2
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SOU 1993:102
Bilaga 2

Skillnadenmellanberäknatfakultetsanslagenligt föreslagenmodelloch historisktfördelat.20 beroendeprocent av
examinationoch 10 râdsanslagför teologisk,juridisk ochodontologiskfakultetprocent 5 procent.av

Fig. 1 a
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SOU 1993:102
Bilaga 2

Skillnadenmellanberäknatfakultetsanslagenligt föreslagenmodell historisktoch fördelat.20 beroendeprocent av
examinationoch 10 râdsanslagför teologisk,juridisk ochodontologiskfakultet5 procent.procentav

Fig. d1
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SOU 1993:102
Bilaga 2

Skillnadenmellanberäknatfakultetsanslagenligt föreslagenmodellochhistorisktfördelat.20 beroendeprocent av
examinationoch 10 radsanslagför teologisk,juridisk ochodontologiskfakultetprocent 5 procent.av

Fig. 1 g
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Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Stymings-och samarbetsformeri biståndet.UD 35.Reaktion ungdomsbrott.Del A ochB. Ju.mot. Kursplanerför grundskolan.U. 36.Lag totalförsvarsplikt.Fö.om. Ersättningfor kvalitet ocheffektivitet. 37.Justitiekanslern.En översyn JKzsarbetsuppgifterav. Utformning resurstilldelningssystemett nytt Ju.av m.m.-
för grundläggandehögskoleutbildning.U. 38.Hälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.-tre
Statligt tillstöd rehabilitering tortyrskadade S.av. flyktingar fl. S. 39.En för frlmcensuren.gräns Ku.m.
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar- 40. Fri- ochrättighetsfrágor.Del A ochB. Ju.—. maka.S. 4l. Folk- ochbostadsräkningår 1990ochi framtiden.
Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduk- Fi.. tion. Jo. 42. Försvaretshögskolor.Fö.
Löneskillnaderochlönediskriminering. 43. Politik arbetslöshet.A.mot. ÖversynOm kvinnor och arbetsmarknaden.män Ku. 44. tjänsteinkomstbeskattningen.Fi.av
Löneskillnaderochlönediskriminering.Om 45. bryterTrosa sig loss.Bytänkandeeller demokratins. kvinnor och arbetsmarknaden.män Bilagedel. räddning.C.
Ku. 46. Vissakyrkofrâgor. C.
Postlag.K. 47.Konsekvenser valmöjligheterinom skola,av

.En datalag.Ju. barnomsorg,äldreomsorgochprimärvård.C.ny
Socialförsäkringsregister.S. 48.Kommunalaverksamheteri förvaltningoch iegen.N Várdhögskolor kommunalaaktiebilag.Enjämförandestudie.C.. kvalitet utveckling huvudmannaskap.U. 49. årEtt medbetalningsansvar.S.- - -Ökad_ konkurrenspåjärnvägen.K. 50.Serveringsbestéimme1ser.S...EG ochvåra grundlagar.Ju. 51. Naturupplevelser buller kvalitet värna.utan atten-Svenskaregler för internationellomfördelning Mav. olja vid oljekris. N. 52. Ersättningvid arbetslöshet.A.en

9 Nya villkor for ekonomiochpolitik ekonomi- 53.Kostnadsutjämningmellankommuner.Fi.-kommissionensförslag. Fi. 54. Utvisning grund brott. Ku.av
ø Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi- 55.Det allmännasskadeståndsansvar.Ju.-kommissionensforslag. Bilagor. Fi. 56.Kontrollenöver strategisktkänsligaexportavÄgandetH radio och televisioni allmänhetens UD.av varor.

tjänst.Ku. 57.Beskattning fastigheter,del Iav
AcceptansToleransDelaktighet.M. Schablonintäkteller fastighetsskattFi.-Kommunernaochmiljöarbetet.M. 58.Effektivareledningi statligamyndigheter.Fi.
Riksbankenochprisstabiliteten.Fi. 59.Ny marknadsföringslag.C.

.Ökat personval.Ju. 60.Polisensrättsligabefogenheter.Ju.
ÖverföringVad statsrådsarbeteär värt Fi.ett 61. HIV-smitta läkemedletav genom..Kunskapenskrona. U. Preconativ.S.

Utlänningslagen partiell översyn.Ku. 62. Rättssäkerhetenvid beskattningen.Fi.en~. Socialaåtgärderför jordbrukare.Jo. 63.Personochparti Studieri anslutningtill. -Handläggningen vissasäkerhetsfrågor.Ju. Personvalskommitténsbetänkandeav. Ökat.Miljöbalk. Del och1 2. M. personvalSOU 1993:21. Ju.
.Bankstödsnämnden.Fi. 64. Frågorför folkbildningen.U.
Fortsattreformering företagsbeskattningen. 65.Handlingsplan buller.av mot. Del 2. Fi. Handlingsplan buller. Bilagedel.M.mot

30.Rättentill biståndinom socialtjänsten.S. 66.Lag införande miljöbalken.M.om av
.Kommunernasroll på alkoholområdetochinom 67.Slutförvaring kärnbränsleanvänt KASAMsav -missbrukarvården.S. yttrande SKBsFUD-programöver 92. M.

32.Ny anställningsskyddslag.A. 68.Elkonlcurrensmednätmonopol.N.
Åtgärder33. för förberedaSverigesjordbruk ochatt 69.RevisorernaochEG. N.
livsmedelsindustriför EG. Jo. 70. Strategiför smáföretagsutveckling.N.

34. Förarprövare.K. 71. Organisationemasbidrag.C.



Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

72.Att inhämtasynpunkterfrån medborgarna Det-kommunalaomröstningsinstituteti tillämpning.C.
73. Radikalaorganisationsförändringari kommuner

ochlandsting.C.
74.Kvalitetsmätningi kommunalverksamhet.C.

Vissa75. mervärdeskattefrågor offentligII, -
verksamhet Fi.m.m.

76.Verkställighet fängelsestraff.Ju.av
77.Kommunaltjänsteexportoch internationellt

bistándC.
78. Miljöskadeförsälcringeni framtiden.M.
79. Handelochmiljö hållbarspelplan.M.mot en-
80.statsförvaltningenochEG. Ju.

Översyn81. arbetsmiljölagen.A.av
82. Frivilligt socialtarbete.Kartläggningoch

kunskapsöversikt.S.
e Statistikoch integritet,del Skyddför uppgifterl -

till denstatligastatistiken Fi.m.m.
Innovationerför Sverige.N.. Ursprungochutbildning socialsnedrekrytering-
till högrestudier.U.

a .Amningsvänligasjukhus för skydda,stödjaatt-
och främja amning.S.

.Beredskapslagring olja. N.av
Produktsäkerhetslagenoch EG. C.
Masstlykt till Sverige asyl-ochav. hjälpsökande.Fö.
Lokal demokratii utveckling.C.
Socialtjänstensroll i samhällsplaneringoch. samhällsarbete. En kunskapsöversiktochett-
diskussionsunderlag.S.

92. Dencentralapolisorganisationen.Ju.
93. Vårdenssvåraval. S.
94. Anpassadkontroll byggandet.M.av
95. uppgiftsfördelningAnsvars-och inom detcivila

försvaret.Fö.
96. Förändringari lönegarantisystemet.A.
97. VästsverigeochSkåne regioneri förändring.C.-
98. Partnerskap.Ju.
99.Kart- och fastighetsverksamheti myndighetoch

bolag.M.
100.FreeandFair elections andbeyond.UD.—

totalförsvarsplikt.101.Lag Följdändringarna.Fö.om
102.Kvalitet och fråndynamik.Förslag Resurs-

beredningenrörandestatsmaktemasresurstilldel-
ning till grundläggandehögskoleutbildningsamt
forskningoch forskarutbildning.U.
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förteckningSystematisk

samhällsplaneringochsamhälls-Socialtjänstensroll iJustitiedepartementet
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