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Omprövning av beslut i utvärdering av utbildning på
forskarnivå inom design
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att inte ändra sitt beslut den 29 april 2019 att
forskarutbildningen i konst, teknik och design vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) får det
samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Det tidigare beslutet står därmed fast. Då skälen för UKÄ:s
beslut har justerats, så som de kommer till uttryck i bedömargruppens justerade yttrande, ska KTH
inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits senast onsdagen den 2 juni 2021.

Ärendets hantering
Den 29 april 2019 fattade UKÄ beslut i utvärderingen av utbildning på forskarnivå inom design
(Reg.nr 411-00072-18). Forskarutbildningen i Konst, teknik och design vid KTH fick det samlade
omdömet ifrågasatt kvalitet.
Den 20 juni 2019 inkom en begäran om omprövning från KTH. Av Vägledning för omprövning av
beslut inom kvalitetssäkring av högre utbildning framgår att expertgruppen ska göra en bedömning
om det förekommit brister i den tidigare granskningsprocessen.
Expertgruppens bedömning var att det har funnits brister i UKÄ:s hantering av ärendet och att detta
kan ha påverkat resultatet av granskningsprocessen. Se expertgruppens yttrande från den 13
september 2019 (bilaga 1). Den 17 september 2019 beslutade generaldirektör Anders Söderholm att
ge ordförande för utvärderingen professor Stefan Holmlid ett uppdrag att tillsammans med en ny
sakkunnig gå igenom KTH:s begäran om omprövning, underlagen som rör KTH:s utbildning som
ingått i utvärderingen samt bedömargruppens yttrande för att se om det fanns skäl att omformulera
delar av innehållet i de sakkunnigas yttrande samt avge ett kompletterande yttrande. KTH fick den
14 oktober 2019 ta del expertgruppens yttrande och en tjänsteanteckning som redovisar UKÄ:s
fortsatta beredning av ärendet samt möjlighet att lämna synpunkter på professor Lars Hallnäs som
ny sakkunnig. De två sakkunniga fick UKÄ:s uppdrag enligt ovan den 24 oktober 2019. Den 11
mars 2020 fick KTH ett kompletterande yttrande från de sakkunniga (bilaga 2) samt en justerad
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version av det ursprungliga yttrandet (bilaga 3) på delning. KTH meddelade den 31 mars att de inte
har några synpunkter på dessa (bilaga 4).

Universitetskanslersämbetets bedömning
Av expertgruppens yttrande framgår att det har förekommit brister i granskningsprocessen och att
bristerna kan ha påverkat resultatet. De båda sakkunnigas genomgång av KTH:s begäran om
omprövning, underlagen som rör utbildningen samt bedömargruppens yttrande visar att det finns
skäl att omformulera delar av innehållet i det ursprungliga yttrandet, men att det saknas skäl att
ändra den slutliga bedömningen ifråga om utbildningens kvalitet. UKÄ instämmer i denna
bedömning.
Det beslut UKÄ fattade den 29 april 2019 att forskarutbildningen i konst, teknik och design vid
KTH fick det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet står därmed fast. Då skälen i bedömargruppens
yttrande har justerats får KTH förlängd tid att inkomma med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits. Åtgärderna ska redovisas utifrån de skäl som framgår av det justerade yttrandet (bilaga 3).
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
utredaren Charlotte Ejsing i närvaro av biträdande avdelningschefen Lisa Jämtsved Lundmark,
gruppchefen för kommunikationsfunktionen Martin Wincent och verksamhetsstrategen Per
Westman.
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