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Sammanfattning
UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre
utbildning även inkludera forskning. Den nya granskningen kommer att inkluderas i
det nationella systemet för kvalitetssäkring inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. En grundläggande utgångspunkt för hur
lärosätena kvalitetssäkrar sin forskning är de etablerade kollegiala processer för
kvalitetsgranskning (peer review) som sker i enlighet med internationellt vedertagna
kvalitetskriterier kopplade till specifika forskningsämnen. Kollegiala
kvalitetsgranskningsprocesser används också vid tilldelning av konkurrensutsatta
forskningsmedel och i samband med publicering av forskningsresultat. UKÄ:s roll är
att granska på vilket sätt lärosätena tar tillvara på resultaten från dessa kollegiala
granskningar och genom sitt systematiska kvalitetsarbete omsätter dem i
kvalitetshöjande åtgärder.
I det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning i dag används sex
bedömningsområden. I föreliggande rapport har en utredning gjorts avseende
bedömningsområdenas relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
UKÄ gör bedömningen att bedömningsområdena Styrning och organisation,
Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat samt Jämställdhet har
relevans i en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
Bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv föreslås däremot utgå, och
frågor som särskilt rör studenter och doktorander föreslås i stället integreras i övriga
bedömningsområden. Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan föreslås kvarstå,
men avgränsas så att det enbart omfattar samverkan.
Inom respektive bedömningsområde har ett antal granskningsteman identifierats
utifrån de kvalitetskrav som finns i högskolelagen och högskoleförordningen,
internationella riktlinjer för forskning i Den europeiska stadgan för forskare och
Riktlinjer för rekrytering av forskare samt det ramverk för kvalitetssäkring av
forskning som föreslagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).
Följande granskningsteman, grupperade under bedömningsområdena, föreslås i
rapporten:











Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning
som klargör rutiner för uppföljning och regelbunden granskning
Forskningsmiljö inklusive stödverksamhet och forskningsinfrastruktur samt
forskningens utveckling och förnyelse
Kompetensutveckling och karriärstöd
Forskningens frihet och god forskningssed
Kopplingar mellan forskning och utbildning
Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning
Tillgängliggörande av resultat av genomförda utvärderingar
Jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande
Forskningens relevans och nyttiggörande
Forskningskvalitet genom samverkan.

Innehållet i dessa granskningsteman kommer att formuleras som bedömningsgrunder.
Detta kommer att ske utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för
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att, med stöd av data som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet
och egeninitierade uppföljningar, säkerställa forskningens kvalitet (inklusive de
förutsättningar och processer som ligger till grund för forskningens kvalitet). UKÄ:s
uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar och genom sina granskningar
främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende forskning.
Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag ingår
följande bedömningsunderlag, som samtliga vägs in vid bedömningen och ligger till
grund för UKÄ:s beslut:





självvärdering från lärosätet
studentinlaga från student- och doktorandkårerna
två platsbesök med tillhörande intervjuer
dokumentation avseende valda fördjupningsspår.

UKÄ gör bedömningen att dessa underlag bör ingå även i granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. På samma sätt som i dag föreslås vidare att
lärosätenas analys och hantering av nyckeltal ska utgöra underlag för bedömning.
UKÄ gör vidare bedömningen att granskningen av kvalitetssäkring av forskning bör
genomföras med hjälp av oberoende bedömargrupper som tillsätts av UKÄ efter ett
nomineringsförfarande. I bedömargruppen bör ingå minst tre sakkunniga (varav en
utses till ordförande), en doktorandrepresentant (som kan företräda studenternas
perspektiv) och en samverkanssakkunnig. Minst en av bedömarna bör ha erfarenhet
från utlandet och gruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den
kan bedöma samtliga bedömningsområden som ingår i granskningen.
Bedömargruppens bedömning av om lärosätet uppfyller bedömningsområdena
resulterar i dag inom samtliga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet
i ett yttrande som utgör underlag för UKÄ:s beslut. Fokus, avseende komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, ligger på hur väl lärosätets
kvalitetsarbete på ett systematiskt sätt identifierar styrkor och säkerställer att dessa
bevaras och utvecklas samt på vilket sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp
och åtgärdas. UKÄ gör bedömningen att ett sådant yttrande bör ligga till grund för
UKÄ:s beslut även avseende en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Yttrandet bör, på samma sätt som i dag, skickas på delning till lärosätet, så att detta
ges möjlighet att korrigera eventuella sakfel. UKÄ gör vidare bedömningen att
omdöme avseende granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör ske
enligt en tregradig skala. Dessutom gör UKÄ bedömningen att den föreslagna
sanktionen om ett utökat antal utbildningsutvärderingar bör utgå. UKÄ gör vidare
bedömningen att utöver lärosäten med staten som huvudman bör även lärosäten med
enskilt huvudmannaskap som har en betydande forskningsvolym (inklusive
forskarutbildning) inkluderas i UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av forskning.
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Inledning
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver
kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning kommer att
inkluderas i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Metodutveckling i tre steg
Arbetet med att integrera forskning i det nationella systemet för kvalitetssäkring av
högre utbildning har bedrivits i tre steg. Som ett första steg producerades en rapport i
vilken principer slogs fast för granskningen av kvalitetssäkring av forskning.1
Rapporten överlämnades till Regeringskansliet i april 2018, och skickades på remiss
till berörda intressenter under senvåren. Remissvaren sammanställdes och som ett
andra steg i processen påbörjades ett analys- och metodutvecklingsarbete under
hösten 2018. Syftet med detta arbete har varit att fördjupa förståelsen för
kvalitetssäkring av forskning och förutsättningarna att integrera granskning av
kvalitetssäkring av forskning i de bedömningsområden som används i det nationella
systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag.
En analys har gjorts av de granskningsteman som används inom det nationella
systemet för kvalitetssäkring i dag. Dessa granskningstemans relevans i en granskning
av kvalitetssäkring av forskning har utretts. Vidare har de granskningsteman som
ingår i Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare,
liksom de granskningsteman som ingår i det ramverk för kvalitetssäkring av forskning
som presenterats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), analyserats
ur samma perspektiv. I arbetet med att ringa in relevanta granskningsteman för
granskning av kvalitetssäkring av forskning har också hänsyn tagits till tillämplig
lagtext inom området. Arbetet har utförts av en projektgrupp vid UKÄ bestående av
Kristina Tegler Jerselius (projektledare), Carolina Källgren, Susanna Lindenskoug,
Eva Stening och Martin Söderhäll och föreliggande rapport utgör resultatet av
gruppens arbete.
Efter att relevanta granskningsteman för granskning av kvalitetssäkring av forskning
är inringade, kommer UKÄ att påbörja arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för
de nya granskningarna. En vägledning med bedömningsgrunder för granskning av
kvalitetssäkring av forskning planeras att vara färdigställd i juni 2019.
Färdigställandet av denna vägledning innebär att steg två i utvecklingsarbetet
avslutas. Det tredje steget i metodutvecklingsarbetet är att pilottesta de
bedömningsgrunder som tagits fram och som presenterats i vägledningen. En sådan
pilottestning av bedömningsgrunderna kommer att påbörjas i augusti 2019. Efter
pilottestningen kommer erfarenheter att samlas in från berörda intressenter och
behövliga justeringar att göras. Dessa justeringar kan röra såväl innehåll i
bedömningsgrunder som frågor som rör granskningens underlag och genomförande,
exempelvis avseende kompetens i bedömargruppen. Syftet är att utarbeta en

1

UKÄ (2018a).
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granskningsmodell som både stimulerar kvalitetsutveckling vid lärosätena och
tillförsäkrar skärpa i de bedömningar som görs.

Rapportens disposition
Rapporten inleds med en redogörelse och analys av hur forskning kvalitetssäkras vid
svenska lärosäten i dag samt vad forskningen säger om vilka faktorer som bidrar till
forskning av hög kvalitet. Därefter följer en diskussion om de ramverk som fungerat
som utgångspunkter för att ringa in relevanta granskningsteman för granskning av
kvalitetssäkring av forskning. I efterföljande sex kapitel görs redogörelser för vardera
av de sex bedömningsområden som används i det nationella kvalitetssäkringssystemet
i dag. Analyser görs av bedömningsområdenas användbarhet och relevans i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning, och varje kapitel avslutas med förslag på
granskningsteman för granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Efter genomgången av bedömningsområdena och förslag på granskningsteman för
granskning av kvalitetssäkring av forskning följer en diskussion kring
granskningsprocessen. Diskussionen rör såväl bedömningsunderlag som
granskningsmetod. Vidare berörs vilken kompetens som behövs i de bedömargrupper
som kommer att genomföra granskningarna, samt vilket utfallet av granskningen
föreslås bli och hur detta bör följas upp. Därefter följer en diskussion om hur
lärosäten med enskilt huvudmannaskap lämpligen bör inkluderas i granskningar av
kvalitetssäkring av forskning. Rapporten avslutas med en sammanfattning av de
bedömningar som gjorts och en framåtblickande diskussion kring de avvägningar som
bör göras inför nästa steg i processen, pilottestningen.
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Forskningsutvärderingar vid
svenska lärosäten
De flesta universitet och högskolor i Sverige har genomfört en eller flera
utvärderingar av den forskning som bedrivs. I synnerhet de större forskningstunga
lärosätena har, med några undantag och med lite olika syfte, genomfört bredare
genomlysningar av den samlade forskningsvolymen. I syfte att fördjupa förståelsen
för hur detta har gått till har en kartläggning gjorts. Kartläggningen gör inga anspråk
på att vara fullständig, i stället har ett urval gjorts och sju lärosäten har inkluderats i
analysen. De lärosäten som inkluderats i kartläggningen kan delas in i tre grupper –
stora breda universitet, högskolor och fackinriktade universitet. Följande lärosäten har
ingått i kartläggningen: Göteborgs universitet (GU:RED10 och RED19), Högskolan i
Skövde (HS:ARC13)2, Karolinska institutet (KI:ERA2010), Kungl. Tekniska
högskolan (KTH:RAE08 och RAE12), Södertörns högskola (SH:SER2015), Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU:KoN09)3 och Uppsala universitet (UU:KoF07, KoF11 och
KoF17).

Syfte med utvärderingarna
De utvärderingar av forskningskvalitet som genomförts vid svenska lärosäten har haft
olika fokus och syfte. Några mönster kan dock urskiljas. I alla de utvärderingar som
studerats framkommer en ambition att använda resultaten som underlag för beslut
kopplade till lärosätets långsiktiga strategi för forskning (se exempelvis GU:RED10,
UU:KoF07). De lärosäten som genomför en första utvärdering avser ofta att göra en
inventering av den forskning som bedrivs. Ibland är detta kopplat till resonemang om
excellens: att identifiera excellenta forskargrupper (eller forskargrupper med potential
att bli excellenta) och ge dem goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Ofta
kopplas detta även till en strävan att identifiera svaga forskningsområden och
forskningsområden som saknar potential att utvecklas. I dessa utvärderingar knyts
många gånger utvärderingsresultaten till en omfördelning av resurser (exempel på
detta är KI:ERA2010). Strävan efter att identifiera excellens är ibland också tydligt
kopplad till en önskan att synliggöra den forskning som bedrivs för en extern
målgrupp (KTH:RAE08). Vid den forskningsutvärdering som genomfördes vid SLU
2009 inkluderades av detta skäl även ett intressentperspektiv, inom vilket en
bedömning av nytta ur ett användarperspektiv utfördes av SLU:s intressenter:
näringar, myndigheter och intresseorganisationer. (SLU:KoN09).
En annan typ av utvärdering kan urskiljas bland de lärosäten som redan genomfört en
eller flera granskningar och därför har en tydlig bild av kvaliteten i den forskning som
bedrivs inom olika områden. Dessa utvärderingar är mindre kartläggande och
betygssättande, och i stället mer utvecklingsorienterade. De karaktäriseras också av
tydligare framtidsfokus. Exempel på detta är den forskningsutvärdering som
2

Utvärderingen var ett gemensamt initiativ från tre lärosäten: Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och
Högskolan i Skövde. Ambitionen var att utveckla en ram för att bedöma forskning, samarbete och
samproduktion i forskning. Syftet med utvärderingen var att utvärdera kvaliteten på forskning och
samproduktion enligt internationella standarder samt att stödja den strategiska utvecklingen av forskningen:
att identifiera starka forskningsområden och framgångsrika forskningskonstellationer till grund för framtida
strategiska beslut för att stärka den vetenskapliga kvaliteten samt att stödja utvärderingsenheterna i deras
framtida planeringsarbete av sin forskning. Utvärderingen finansierades med hjälp av stöd från KK-stiftelsen.
3
Vid SLU genomfördes ytterligare en forskningsutvärdering under 2018. Resultaten från denna utvärdering var
dock inte publicerade då kartläggningen genomfördes, varför denna utvärdering inte inkluderats i analysen
nedan.
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genomfördes vid Uppsala universitet 2016–2017. Syftet med utvärderingen var att
stärka universitetet genom en bred analys av hur väl forskningsmiljöerna fungerade,
med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till
forskningskvalitet och förnyelse (UU:KoF17). Liknande tankegångar ligger bakom
den nu pågående forskningsutvärderingen vid Göteborgs universitet (GU:RED19). I
syfte att stärka de utvecklande dragen och stimulera självreflektion bedöms i dessa
utvärderingar forskningens resultat endast indirekt. Vidare saknas omdöme i form av
betyg.

Bedömningsunderlag och utvärderingsmetod
Samtliga lärosäten som ingår i kartläggningen har byggt utvärderingarna på en
kombination av bedömningsunderlag. En självvärdering från respektive
utvärderingsenhet har i samtliga fall spelat en tung roll. Såväl förberedelsearbete som
faktiskt arbete med självvärderingen identifieras, i en analys genomförd vid Uppsala
universitet, som en viktig kvalitetsdrivande komponent i utvärderingen, då detta
skapat självkännedom kring såväl styrkor som svagheter och dessutom lett till en
fortsatt strategisk diskussion.4 Utöver självvärderingen har olika nyckeltal använts.
Detta har kombinerats med platsbesök och intervjuer. Den metod som använts är
kollegial granskning (peer review). Granskningarna har genomförts med hjälp av
internationella paneler bestående av sakkunniga, det vill säga experter på det
forskningsområde som granskats. Vid den senaste forskningsutvärderingen vid
Uppsala universitet inkluderades också en forskare om forskning i varje panel, i syfte
att bidra med ett mer övergripande perspektiv på den utvärderade enheten samt på
utvärderingen i sig. Som underlag i denna utvärdering ingick även en
enkätundersökning med lärosätets samtliga forskare (UU:KoF17).
Men hjälp av självvärderingar, platsbesök med intervjuer och olika typer av nyckeltal
har panelerna genomfört sitt uppdrag. Granskningen har resulterat i en skriftlig
rapport där varje utvärderingsenhet fått ett omdöme på en flergradig skala (undantag
är UU:KoF17 och GU:RED19, där betygssystem inte använts). Varje
utvärderingsenhet har också fått ett antal rekommendationer avseende vilka åtgärder
som bör vidtas för att stärka förutsättningarna för att enheten (även fortsättningsvis)
ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet (och ibland också stärka kvaliteten i den
samverkan som bedrivs). Rekommendationerna har riktats till ledningen på olika
nivåer vid lärosätet och i något fall har det förekommit rekommendationer på
nationell nivå (HS:ARC13).
Samtliga lärosäten som är inkluderade i kartläggningen använder sig av någon form
av nyckeltal i sina granskningar. Exempel på nyckeltal som används är uppgifter om
forskningsfinansiering, forskande personal, årsverken avseende forskning per
område/ämne samt publikationsvolym och publikationskanaler (exempelvis
GU:RED10). Trots att samtliga lärosäten i kartläggningen har använt sig av nyckeltal
i sitt kvalitetssäkringsarbete, kan det konstateras att hanteringen av nyckeltalen har
skilt sig åt. I några fall har nyckeltalen använts som underlag för bedömning och har
då kompletterat självvärderingen och intervjuerna (exempelvis KI:ERA2010). I andra
fall har nyckeltalen använts för att sätta in utvärderingen i en kontext. De har då
behandlats som bakgrundsmaterial och inte varit föremål för bedömning (exempelvis
UU:KoF17). I ett fall har nyckeltalen fungerat som ett parallellt men helt separat spår,
då panelerna som genomfört bedömningen inte fått ta del av den bibliometriska
analysen. I stället har panelens bedömning i efterhand jämförts med resultatet av den
bibliometriska analysen och använts för att validera denna (GU:RED10).
Samtliga lärosäten i kartläggningen använder bibliometriska mått i sin
kvalitetsgranskning av forskning. Dock påtalar flera svårigheterna med att använda
4
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dessa för att mäta kvalitet, och faran med att jämföra olika forskningsområden med
varandra framhävs. Flera lärosäten poängterar att även om goda resultat i en
bibliometrisk analys kan kopplas till kvalitet är det inte möjligt att dra lika säkra
slutsatser då resultaten är svaga. Ett svagt resultat kan vara ett resultat av
publiceringstraditioner som inte lämpar sig för bibliometrisk analys (monografier
snarare än artiklar och publicering på andra språk än engelska). Fältnormering är ett
sätt att komma till rätta med dessa problem och genom exempelvis den norska listan
har flera lärosäten försökt finna bibliometriska mått som bättre passar humaniora och
samhällsvetenskap. Ytterligare en nackdel med bibliometriska mått är att de mäter det
förflutna snarare än framtida potential, samt att de kan fungera konserverande och
motverka risktagning och forskningens förnyelse.5
Några lärosäten påtalar också i sina egna analyser av utvärderingsresultaten att en del
paneler tycks ha svårigheter att bedöma forskningsresultaten i förhållande till
utvärderingsenhetens storlek. Detta gör att mindre enheter tenderar att missgynnas,
liksom enheter med forskare som befinner sig i början av sina karriärer
(KI:ERA2010). Ett lärosäte påtalar svårigheten att använda en bibliometrisk analys
som bedömningsunderlag, då panelerna bedömde att bakomliggande publikationsdata
av de utvärderade enheterna var inkompletta eller inkorrekta (SLU:KoN09).
Svårigheter av dessa slag har gjort att vissa lärosäten dragit slutsatsen att den
bibliometriska analysen bör ses som utgångspunkt för en diskussion (inte minst
avseende strategi) snarare än som ett resultat i sig (exempelvis KTH:RAE08). I syfte
att bredda och fördjupa förståelsen av den bibliometriska analysen, har ett annat
lärosäte låtit panelerna läsa ett begränsat antal publikationer som
utvärderingsenheterna själva valt att rekommendera (SH:SER2015).
De flesta lärosäten har arbetat med en panel per utvärderingsenhet. Vid den
utvärdering som genomfördes vid SLU 2009 tillsattes dock två separata paneler med
olika uppdrag och arbetssätt. Den panel som utvärderade forskningen i sig arbetade på
ungefär samma sätt och med hjälp av samma slags underlag som beskrivits ovan.
Men utöver denna värdering av vetenskaplig kvalitet, tillkom vid SLU också en
utvärdering av nytta. Denna genomfördes dels i form av djupintervjuer med utvalda
intressenter, dels genom övergripande, områdesvisa analyser som utfördes av fem
intressentpaneler. Utgångspunkten var att värdera SLU:s nytta utifrån ett
intressentperspektiv, det vill säga, hur intressenterna uppfattade SLU. I rapporten från
utvärderingen påpekas att de två panelkategorierna, trots sina olika utgångspunkter,
kom fram till förvånansvärt likartade slutsatser. Båda betonade att hög vetenskaplig
kvalitet var en nödvändighet för att resultaten skulle kunna komma till nytta inom
näringar och övriga samhället (SLU:KoN09).
Några lärosäten har låtit forskningens innehåll styra indelningen i
utvärderingsenheter. I dessa fall motsvarar utvärderingsenheten en forskargrupp (vid
KI inkluderades enbart forskargrupper som erhållit fleråriga konkurrensutsatta
forskningsmedel). Andra lärosäten har låtit den organisatoriska indelningen styra
indelningen i utvärderingsenheter. I dessa fall är utvärderingsenheten detsamma som
en institution eller motsvarande. Den första principen ger möjligen en bättre bild av
forskningen såsom den faktiskt bedrivs. En nackdel är dock att frånvaron av en
formell struktur för beslutsfattande gör det svårare att omsätta utvärderingsresultaten i
faktiska kvalitetshöjande åtgärder. Dessutom förefaller bortfallet (det vill säga de
forskare som inte inkluderas i granskningen) ha varit högre i de fall man inte följt
linjeorganisationen (exempelvis KI:ERA2010). En utmaning som framhålls vid flera
lärosäten är hur mångvetenskapliga forskargrupper ska utvärderas. Utmaningen gäller
inte minst panelens sammansättning. Det påpekas också att ämnesvisa utvärderingar
riskerar att förstärka stuprörstänkande och motverka ämnesövergripande samarbeten.
5
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Bedömningsområden och bedömningskriterier
Vid de granskade lärosätena (UU:KoF17 och GU:RED19 undantagna) ingår en direkt
bedömning av forskningsresultatens kvalitet. Definitionen av och
bedömningskriterierna för forskningskvalitet skiljer sig åt, men det finns vissa
återkommande granskningsteman. Vid den utvärdering som genomfördes vid
Högskolan i Skövde 2013 genomfördes en övergripande bedömning av forskningens
kvalitet utifrån aspekter som graden av internationellt intresse (räckvidd),
forskningens inverkan på vetenskapssamfundet (till exempel i citat) samt en värdering
av publikationer i ledande tidskrifter, konferenshandlingar och monografier. Fokus
låg på utvärderingsenhetens rykte och position i forskarsamhället samt
utvärderingsenhetens ställning i förhållande till forskningsfronten. Kvaliteten
bedömdes utifrån förmågan att uppnå nya resultat och presentera tydliga
vetenskapliga analyser (HS:ARC13).
Även Göteborgs universitet genomförde 2010 en utvärdering med fokus på
forskningskvalitet. De bedömningskriterier som användes var kvalitet (ur ett
internationellt perspektiv och med fokus på innovationsförmåga), produktivitet
(vetenskaplig produktion), unicitet, relevans (vetenskaplig, social och
socioekonomisk) och organisatorisk kapacitet (flexibilitet, kontroll och ledarskap)
(GU:RED10). Liknande områden användes i den forskningsutvärdering som
genomfördes vid KI samma år. I denna utvärdering gjordes en bedömning av
forskningens kvalitet, forskningens genomslag, utvärderingsenhetens framtida planer,
framtidspotential och möjligheter samt samverkan (KI:ERA2010). Vid KTH ingick
bedömningsområdena Vetenskaplig kvalitet inom grundforskning och tillämpad
forskning, Vetenskaplig noggrannhet (scholarship), Vitalitet och potential samt
Strategi i den utvärdering som genomfördes 2008 (KTH:RAE08). Ytterligare en
större forskningsutvärdering genomfördes 2012, varvid den största skillnaden var ett
ökat fokus på samverkan definierat som genomslag och engagemang i samhället
(KTH:RAE12).
Även vid Södertörns högskola har en större forskningsutvärdering genomförts. I
denna ingick en granskning av vetenskaplig produktion, produktivitet, tillförlitlighet,
nytänkande och originalitet, betydelse för forskningsfältet på nationell och
internationell nivå, samarbeten inom ämnet och mellan ämnen på högskolan, samt
forskningens aktuella fokus, utvecklingspotential och möjligheter till förnyelse. I
rapporten uppmanades experterna att särskilt ange forskningens styrkor, tydliggöra
var potential till förnyelse fanns samt komma med förslag till lämpliga åtgärder och
insatser för att stärka forskningen vid lärosätet (SH:SER2015). I den utvärdering som
genomfördes vid SLU 2009 bedömdes dels den vetenskapliga kvaliteten utifrån fyra
kriterier (vetenskaplig kvalitet, internationellt erkännande och ledarskap, relevans och
genomslag/nytta samt strategi och potential), dels nytta definierat som teknisk kvalitet
och relevans, funktionell kvalitet, SLU:s image samt framtida utmaningar
(SLU:KoN09).
I den utvärdering som genomfördes vid Uppsala universitet 2017 låg fokus på
forskningsmiljön samt de förutsättningar och processer som bidrar till
forskningskvalitet och förnyelse snarare än en bedömning av forskningens kvalitet i
sig. I denna utvärdering ingick en analys av rekrytering, ledarskap, akademisk kultur,
infrastruktur (inklusive administrativt stöd), finansiering, övergripande samarbete
(inklusive tvärvetenskapligt samarbete), publikationer, karriärstruktur och rörlighet
(mobilitet), återkoppling och utvärdering, länkar mellan forskning och lärande samt
internationalisering (UU:KoF17).
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Samverkan
I olika utsträckning har lärosätena inkluderat en granskning av samverkan i sina
forskningsutvärderingar. Fokus i granskningarna av samverkan skiljer sig också åt. I
KI:s granskning definieras exempelvis samverkan som i första hand inom-akademisk
på lokal, regional och internationell nivå (KI:ERA2010). Några lärosäten har ett
tydligt fokus på resultat, där utvärderingsenheten ombeds redogöra för hur den
forskning som bedrivs på olika sätt har påverkat det omgivande samhället och lett till
förändring (KTH:RAE12). Många gånger beskrivs detta i form av fallstudier (case
studies). Andra lärosäten fokuserar i stället granskningen på de förutsättningar och
processer som finns för samverkan och dess relation till forskning (exempelvis
UU:KoF17).
Vid Göteborgs universitets forskningsutvärdering RED10 ingick en bedömning av
regional samverkan och samverkan med det omgivande samhället. I detta inbegreps
både nationella och internationella samarbeten, kontakter och nätverk samt kvaliteten
i dessa (GU:RED10). I Högskolan i Skövdes forskningsutvärdering ARC13 ingick en
granskning av extern samverkan utanför akademin som område i utvärderingen.
Utöver fokus på infrastruktur ingick även en granskning av samproduktion. Fokus låg
på omfång och kvalitet på nationella och internationella samarbeten med samhället,
icke-akademiska partners integrering och bidrag (med sin kompetens) till gemensam
forskning samt en bedömning av den samproduktion och infrastruktur som
tillhandahölls av partner och om den förbättrade samproduktionen och samarbetet
samt förutsättningarna för och kvaliteten på forskningen. Slutligen granskades även
forskningens påverkan på samhället med fokus på betydelsen, räckvidden (reach) och
fördelarna med de impact cases som enheterna presenterade (HS:ARC13).
Även vid KTH använde man sig av fallstudier i den forskningsutvärdering som
genomfördes 2012. Inom bedömningsområdet genomslag och engagemang i
samhället bedömdes effekt på, förändring, eller nytta för ekonomi, samhälle, kultur,
offentliga policyer eller tjänster, hälsa, miljö eller livskvalitet utanför akademin. Detta
värderades utifrån ett så kallat impact statement för varje utvärderingsenhet. Utöver
att beskriva sin strategi fanns också möjlighet för utvärderingsenheten att (i case
format) ge exempel på genomslag (KTH:RAE12). Vid Södertörns högskola ingick en
bedömning av samverkan i bedömningsområdet Nätverk och samarbeten. Panelerna
skulle bedöma kvaliteten i internationella respektive nationella samarbeten, kontakter
och nätverk. Dessutom gjordes en bedömning av den regionala samverkan och
samverkan med det omgivande samhället (SH:SER2015).
Även vid SLU ingick en bedömning av relevans och påverkan i den
forskningsutvärdering som genomfördes 2009. Relevans definierades i utvärderingen
som förmågan och den framtida potentialen att generera kunskap som bidrar till
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Påverkan beskrevs som interaktion med statliga
myndigheter, företag och andra parter utanför akademien, framgångsrika
entreprenöriella aktiviteter eller konsultation. I den metaanalys som gjordes av SLU
utifrån utvärderingsresultaten framkommer att orsakerna till varför interaktionen med
det omkringliggande samhället inte alltid bedöms hålla hög kvalitet är flera. Många
utvärderingsenheter ser sig inte som ansvariga för samverkansaktiviteter och flera
uttrycker ointresse då den forskning som bedrivs inte är tillämpad utan
nyfikenhetsdriven. En annan förklaring är brist på såväl tid som personal, vilket gör
det svårt att prioritera samverkansaktivitet och samtidigt bedriva forskning av hög
kvalitet. Flera av panelerna betonade dock att detta inte var fullgoda förklaringar. En
slutsats som dras i rapporten är att för att de identifierade samverkansmönstren ska
bedömas hålla hög kvalitet, krävs att bakomliggande forskning håller hög kvalitet. En
solid vetenskaplig bas bedöms vara central för såväl relevans som genomslag
(SLU:KoN09).
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Utfall och uppföljning
Medan några lärosäten i sina rapporter främst fokuserar på resultatet av utvärderingen
(exempelvis KI:ERA2010, HS:ARC13), har andra även inkluderat problematiserande
resonemang kring utvärderingsprocessen i sig (exempelvis UU:KoF17) och vad
resultaten står för (exempelvis SLU:KoN09). Samtliga utvärderingar har resulterat i
rekommendationer. I vilken omfattning dessa rekommendationer tagits om hand av
lärosätet och lett till kvalitetshöjande åtgärder är dock svårt att avgöra. Några
lärosäten har själva genomfört en uppföljning av utvärderingen för att avgöra detta. I
den forskningsutvärdering som genomfördes vid Uppsala universitet 2011 ingick
exempelvis en uppföljning av hur rekommendationer och slutsatser från KoF07 hade
hanterats på olika nivåer inom universitetet (UU:KoF11).
Ytterligare exempel på analyser av hur rekommendationerna följts upp är den
metaanalys av forskningsutvärderingarna RAE08 och RAE12 som gjordes vid KTH
2013. I denna konstaterades att skillnaderna inom lärosätet mellan olika
utvärderingsenheter var stora. Vid vissa utvärderingsenheter hade få eller inga
åtgärder vidtagits medan utvärderingsresultaten vid andra enheter använts som
språngbräda av driftiga personer för att genomdriva förändring.6 Även i den
metaanalys som gjordes vid Uppsala universitet efter KoF07 och KoF11
konstaterades skillnader mellan olika vetenskapsområden. Utvärderingarna av
verksamheter inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
konstaterades, i större utsträckning än för de andra områdena, ha innehållit
rekommendationer om infrastruktur, organisation och arbetssätt. I dessa fall kom
också KoF-rapporterna att användas för förändringsarbete inom verksamheten. Dock
påtalas utmaningen i att omsätta utvärderingens resultat och panelernas
rekommendationer i faktiska kvalitetshöjande åtgärder. Utöver ambitionen att se på
vilket sätt rekommendationer från de två genomförda forskningsutvärderingarna
(UU:KoF07 och UU:KoF11) hade tagits om hand i verksamheten, syftade
utredningen också till att fånga upp verksamhetens erfarenheter och synpunkter på
utvärderingarna för att på detta sätt skapa förutsättningar för att kunna utforma
nästkommande utvärdering utifrån verksamhetens behov och önskemål. Ett viktigt
resultat från utredningen var att trots de utmaningar som lyftes, var en majoritet av de
intervjuade positiva till forskningsutvärderingar då de sågs som en möjlighet att
synliggöra ämnen och identifiera problem samt att lyfta goda exempel.7
I rapporten förs en diskussion kring kvalitetsarbetets organisering på lärosätesnivå.
Det konstateras att kvalitetsarbetet vid större lärosäten ofta organiseras på olika sätt
inom olika delar av lärosätet bland annat beroende på skilda ämnestraditioner. Såväl
strukturer för beslutsfattande som principer för medelstilldelning kan skilja sig åt. Det
är inte alltid institutionen fungerar som den självklara och sammanhållande enheten
för det kvalitetsarbete som bedrivs. Ibland sker det huvudsakliga kvalitetsarbetet inom
forskargrupper, forskningsämnen eller avdelningar. De utvärderingar som görs både
av lärosätet och på nationell nivå behöver ta hänsyn till dessa skillnader och vara
utformade så att de inte likriktar kvalitetsarbetet eller inkräktar på den akademiska
friheten avseende forskarens val av frågeställning, metod och analys.8
I KoF17 vid Uppsala universitet ingick också en intervjustudie med de forskare om
forskning som ingick i panelerna. Forskarna gavs härigenom möjlighet att komma
med förbättringsförslag inför nästa forskningsutvärdering. Avseende det
tillvägagångssätt som användes för utvärderingen efterfrågades av gruppen en
tydligare definition och operationalisering av begrepp som forskningsmiljö och
forskningsledarskap, vilka spelade en central roll i utvärderingen. Vidare påtalades
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vikten av att försäkra institutionerna om att utvärderingen inte handlade om att
betygssätta forskningsresultat. De intervjuade panelmedlemmarna upplevde att det i
KoF17 funnits en osäkerhet kring detta, vilket hade påverkat utvärderingsenheternas
benägenhet till kritisk självreflektion. Behov kunde också konstateras avseende en
översyn av organisation, förvaltning och administration. Panelmedlemmarna
förespråkande vidare att uppföljningen av utvärderingsresultaten på ett tidigt stadium
skulle tydliggöras i syfte att säkerställa genomförandet. Gruppen såg positivt på hur
utvärderingen hade fungerat som en konstruktiv övning snarare än en betygsprocess,
och uppmanade lärosätet att överväga att göra något liknande på fakultets- och
universitetsnivå. Slutligen påtalade gruppen vikten av att integrera könsdimensioner
på ett mer systematiskt sätt i kommande utvärderingar vid lärosätet (UU:KoF17).
I den analys av utvärderingen som gjordes vid SLU konstaterades att panelerna hade
varit olika hårda (eller generösa) i sina bedömningar och sin användning av
betygsskalan. Panelerna uppmanades att placera utvärderingsenhetens prestationer i
en internationell kontext, snarare än att jämföra olika enheter vid lärosätet med
varandra. Liknande instruktioner har getts till paneler också vid andra
forskningsutvärderingar genomförda av andra lärosäten (exempelvis HS:ARC13 och
KI:ERA2010). Det påpekas i analysen att kollegial granskning inte är någon exakt
vetenskap, och trots att panelerna arbetat samvetsgrant med uppgiften konstateras att
det är ofrånkomligt att faktorer såsom olika bakgrund, intressen och erfarenheter har
påverkat bedömningen. Vidare har olika paneler betonat olika delar i
bedömningskriterierna, vilket påverkat det slutgiltiga omdömet. Därför bör
försiktighet iakttas då de olika utvärderingsenheterna jämförs med varandra
(SLU:KoN09).
En övergripande slutsats man drar vid SLU avseende utvärderingens resultat är att det
för alla fyra bedömningskriterierna finns ett positivt samband mellan
utvärderingsenhetens storlek (antalet forskare) och ett positivt omdöme i
utvärderingen. Detta kan avspegla en faktisk skillnad (större forskningsenheter
presterar bättre) eller en omedveten partiskhet (svårighet att uppskatta prestation i
förhållande till enhetens storlek). Vidare påverkas utvärderingsenhetens prestation
naturligtvis av faktorer som finansieringssituation och hur mycket undervisning som
bedrivs av gruppens forskare (SLU:KoN09).
De utvärderingsenheter vid SLU som fått det högsta omdömet avseende vetenskaplig
kvalitet karaktäriseras av starka resultat avseende vetenskaplig publicering liksom ett
innovativt förhållningssätt till nya metoder. Likaså karaktäriseras dessa enheter av
förmågan att kombinera nyfikenhetsdriven och nyttoinriktad forskning, liksom en hög
disputationsfrekvens. Såväl frånvaro av en kritisk massa som avsaknad av ett
gemensamt forskningsfokus förefaller vara ett hinder för ett högt omdöme. Vidare får
några enheter ett lägre omdöme då forskningen som bedrivs inte bedöms vara
innovativ eller originell, och då tekniken som används bedöms vara gammal och
omodern. I några fall får en enhet ett högt omdöme trots avsaknad av kritisk massa,
då panelen gjort bedömningen att de nätverk som utvärderingsenheten ingår i fyller
den funktion en större miljö annars uppfyller (SLU:KoN09).
Även om erkännande och ledarskap inte alltid korrelerar, finns det, visar analysen,
oftast en överenstämmelse mellan excellent ledarskap och vetenskapligt erkännande i
vetenskapssamhället, samhället i övrigt och inom industrin. Ledarskap definierades
både som förmågan att spela en framträdande roll i forskningsfronten och förmågan
att vara en god akademisk ledare i forskargruppen. En viktig aspekt är förmågan att
spela en ledande roll i den nationella eller internationella vetenskapliga debatten inom
det aktuella området. Detta gäller inte enbart den inomvetenskapliga debatten utan
även samhällsdebatten i övrigt. Men trots att ett aktivt akademiskt ledarskap ses som
något positivt och i många fall som en förutsättning för en framgångsrik

16

forskningsmiljö, finns också exempel på att just frånvaron av ett sådant ledarskap
bedöms vara orsaken till forskningsmiljöns framgång, då det är forskningsintressen
bland forskarna själva snarare än en framgångsrik professor som fått sätta agendan för
forskningen (SLU:KoN09).
Panelerna som användes vid utvärderingen vid SLU ombads kommentera enhetens
framtida forskningspotential och identifiera genomförbara mål med hög potential i
enhetens strategiska plan. De ombads också kommentera enhetens möjligheter till
förnyelse, hur könsbalansen såg ut och att ställa frågor till yngre forskare om de ansåg
att synergieffekter mellan enheten och lärosätet utnyttjades till dess fulla potential.
Resultaten från utvärderingen visar att de enheter som får ett positivt omdöme
karaktäriseras av ett gott akademiskt ledarskap, en tydlig och delad vision samt en
ambitiös strategi med genomförbara mål. Potentialen påverkas också av möjligheten
att finansiera en kritisk massa av forskare som har expertis och entusiasm samt
tillgång till en adekvat infrastruktur. De enheter som fick ett sämre omdöme
karaktäriserades i stället av en avsaknad av långsiktig strategisk planering (inte minst
avseende rekrytering) och aktivt ledarskap, liten storlek samt bristande förmåga till
samarbete och interaktion med andra enheter (SLU:KoN09).9 Även vid Uppsala
universitet har gjorts en liknande analys av utvärderingsresultaten i samband med
KoF17. De slutsatser som dras i analysen avseende vad som skapar goda
förutsättningar för forskning av hög kvalitet sammanfaller i hög utsträckning med de
slutsatser som redovisats i SLU:s rapport (UU:KoF17). Sammantaget bekräftar båda
dessa analyser det tidigare kartläggningar och analyser visat avseende vad som skapar
framgångsrika forskningsmiljöer.
SUHF konstaterar i en rapport från 2014 att trots att det som karaktäriserar
framgångsrika forskningsmiljöer (publikationer av hög kvalitet, extern
forskningsfinansiering, stora vetenskapliga framsteg och akademiskt rykte) varierar
mellan olika lärosäten och discipliner, är det möjligt att hitta gemensamma nämnare
som tycks stimulera framväxten av starka miljöer. De faktorer som lyfts i rapporten är
ett gemensamt fokus kring ett brett definierat forskningsproblem, en känsla av
intellektuell gemenskap och förekomsten av en hängiven och ansedd forskare som
ledare för gruppen. Ledaren bör dessutom stötta yngre forskare och vara aktivt
involverad i gruppens dagliga forskningsaktiviteter. Vidare bör ledaren ha en tydlig
vision och utifrån denna rekrytera kompetenser och bygga upp nätverk som behövs
för att komplettera gruppen. Framgångsrika forskningsmiljöer karaktäriseras också av
att forskarna har kompetenser som kompletterar varandra, att forskarna binds samman
av ett starkt socialt kitt och av en atmosfär som kombinerar nyfikenhet och intresse.
Samarbete och interaktion mellan gruppens medlemmar lägger grunden till tillit,
vilket ökar benägenheten att ta risker och att tänka kreativt. Detta kan i sin tur leda till
nyskapande och banbrytande forskning.10
Vidare karaktäriseras den framgångsrika forskargruppen av ett in- och utflöde med
gästforskare som kommer på besök och egna forskare som tillbringar tid i andra
forskande kontexter. Framgångsrik forskning bedrivs ofta i medelstora, ickehierarkiska, flexibla grupper. Detta skapar goda förutsättningar för såväl kreativitet
och nytänkande samt gör det lättare att byta till en mer fruktbar forskningsinriktning
vid behov. Stora grupper genererar ofta hierarkiska och byråkratiska strukturer som
motverkar forskningens förnyelse, medan alltför små grupper tenderar att blir
individberoende och därmed mer sårbara. Forskargruppen kan vara både formellt
organiserad och mer löst sammansatt. Det centrala är intresset för forskning och
övertygelsen om att gruppen kan lämna viktiga bidrag till förståelsen av ett visst
problemområde.11
9

Se även diskussion avseende akademiskt ledarskap i Boström (2011).
Carlsson m.fl. (2014). Se även Sörlin (2005) för liknande resonemang.
11 Carlsson m.fl. (2014).
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Slutsatser
De flesta universitet och högskolor, i synnerhet de som har en mer omfattande
forskningsvolym, har genomfört en eller flera utvärderingar av den forskning som
bedrivs. I syfte att fördjupa förståelsen för hur detta sker, har en kartläggning gjorts.
Denna kartläggning gör inga anspråk på att vara fullständig; i stället har ett urval
gjorts och sju lärosäten har inkluderats. Sammantaget visar kartläggningen av
lärosätenas forskningsutvärderingar att svenska lärosäten i dag kvalitetssäkrar sin
forskning på olika sätt och med olika syften. Såväl granskningsmetod som mål med
utvärderingarna utvecklas dessutom ofta över tid, vilket tydliggörs då olika
forskningsutvärderingar vid samma lärosäte jämförs med varandra. I de utvärderingar
som studerats framkommer i samtliga fall en ambition att använda resultaten som
underlag för beslut kopplade till lärosätets långsiktiga strategi för forskning. De
lärosäten som genomfört en första utvärdering avser ofta att göra en inventering av
den forskning som bedrivs. Många gånger är detta kopplat till en strävan efter att
identifiera excellenta forskargrupper och ge dem goda förutsättningar att fortsätta
utvecklas samt att synliggöra den forskning som bedrivs för externa målgrupper.
Resultaten kan därför också ofta kopplas till en omfördelning av resurser internt vid
respektive lärosäte. Kartläggningen visar vidare att de lärosäten som redan genomfört
en eller flera forskningsutvärderingar ofta förändrar fokus i granskningen över tid.
Snarare än att fortsätta att fokusera på forskningens resultat vid dessa lärosäten, ligger
tonvikten i stället vid de senare granskningarna på de förutsättningar och processer
som bidrar till forskningens kvalitet och förnyelse. Utvärderingarna har därmed ett
tydligare utvecklingsfokus.
Av de forskningsutvärderingar som undersökts har samtliga utgått från samma
huvudsakliga underlag och metod. Granskningen har gjorts med hjälp av
internationella peers och underlagen har utgjorts av självvärdering, platsbesök,
intervjuer och nyckeltal. I synnerhet nyckeltalen har dock använts på olika sätt och
fyllt olika funktioner i olika granskningar (som underlag för bedömning, som
utgångspunkt för diskussion samt i något fall för att kunna jämföra och verifiera
granskningsresultat av mer kvalitativa bedömningsunderlag). Utvärderingarna har
resulterat i rapporter inom vilka en rad rekommendationer har riktats till den
utvärderade enheten. Ibland har dessa rekommendationer följts upp i en senare
process, men flera lärosäten vittnar om svårigheter att omsätta resultaten från
utvärderingarna i kvalitetshöjande åtgärder.
De utvärderingsenheter som fått ett högt omdöme präglas i många fall av starka
resultat avseende vetenskaplig publicering samt ett innovativt förhållningssätt till nya
metoder. Såväl frånvaro av en kritisk massa som avsaknad av gemensamt
forskningsfokus förefaller dock vara hinder för ett högt omdöme från
bedömarpanelerna. Även om ett högt omdöme avseende forskningskvalitet och ett
gott akademiskt ledarskap inte alltid sammanfaller finns det, visar forskningen, oftast
en överenstämmelse mellan excellent ledarskap och vetenskapligt erkännande i
vetenskapssamhället och samhället i övrigt. De forskargrupper som får ett positivt
omdöme karaktäriseras vidare ofta av en tydlig och delad vision samt en ambitiös
strategi med genomförbara mål. En känsla av intellektuell gemenskap liksom ett
starkt socialt kitt (som borgar för tillit, nyfikenhet och intresse) tycks också öka
benägenheten att ta risker och tänka kreativt, vilket är en förutsättning för nyskapande
och banbrytande forskning.
En slutsats som dras av kartläggningen är att UKÄ:s granskningar av kvalitetssäkring
av forskning måste tillåta den variation som finns avseende hur olika lärosäten väljer
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att kvalitetssäkra sin forskning utifrån bland annat inriktning och strategi. De
granskningsteman som i det följande ringas in av UKÄ för att granska
kvalitetssäkring av forskning behöver vidare ta hänsyn till det erfarenhet och
forskning visar avseende vilka faktorer som bidrar till att skapa förutsättningar för
forskning av hög kvalitet, så att granskningarna kan stötta lärosätena i deras
kvalitetsutveckling.
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Utgångspunkter för
granskning av kvalitetssäkring
av forskning
Utöver den kvalitetsgranskning av forskning som sker vid svenska lärosäten, som
diskuterats i föregående kapitel, spelar de externa forskningsfinansiärerna en central
roll avseende uppföljning och kvalitetssäkring av den forskning som bedrivs vid
universitet och högskolor. Kapitlet inleds med en redogörelse för detta samt en
diskussion om kollegial granskning (peer review) som, vid sidan av kvantitativa
bibliometriska mått, är den internationellt vedertagna metoden för att bedöma
forskningskvalitet. UKÄ har ett nationellt ansvar för att kvalitetssäkra högskolans
hela verksamhet. I detta ingår utöver utbildning, också forskning och samverkan. I
kapitlet förs ett resonemang kring UKÄ:s uppdrag samt görs en redogörelse för det
nationella systemet för kvalitetssäkring och hur granskning av kvalitetssäkring av
forskning kommer att inkluderas i de kvalitetsgranskningar som genomförs. Syftet är
att sätta in granskning av kvalitetssäkring av forskning i ett bredare sammanhang.
En redogörelse görs därefter för hur forskningsverksamheten vid högskolor med
staten som huvudman är reglerad i lag och förordning. Vidare förs en diskussion
kring relevanta internationella ramverk för granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Särskilt Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering
av forskare framhålls som betydelsefull i detta sammanhang. Dessa delar av kapitlet
bygger i huvudsak på de resonemang och slutsatser som drogs i den rapport som
överlämnades till Regeringskansliet i april 2018 och som syftade till att slå fast
övergripande principer för granskning av kvalitetssäkring av forskning.12 Kapitlet
avslutas med en diskussion kring det förslag till nationellt ramverk för
kvalitetssäkring av forskning som presenterats av SUHF. En tentativ analys görs av
hur de granskningsteman som föreslås i ramverket förhåller sig till UKÄ:s
bedömningsområden.

Forskningsfinansiärernas uppföljningar och granskningar
Den forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor finansieras dels via
direkta statsanslag, dels via externa forskningsfinansiärer. Den externa finansieringen
kommer dels från statliga myndigheter med uppdrag att finansiera forskning
(inklusive forskningsråden), dels från kommun och landsting samt olika privata
aktörer (exempelvis forskningsstiftelserna).13 Utöver detta fördelas också medel för
forskning genom olika typer av EU-bidrag. Den externfinansierade forskningen
karaktäriseras av att den är kopplad till olika kollegiala granskningsprocesser.
Kvalitetsgranskning sker i samband med ansökan och beviljande av externa
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UKÄ (2018a).
Exempel på aktörer som, utöver forskningsråden, finansierar forskning är STINT, KK-stiftelsen, MISTRA, SSF,
Vårdalstiftelsen, Östersjöstiftelsen, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond,
Wallenbergstiftelserna samt övriga stiftelser och organisationer utan vinstsyfte i Sverige.
13
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forskningsmedel samt i samband med uppföljning av resultat. Hur kravbilden ser ut
beror på vilken slags medel det handlar om och på vem som är finansiär. När det
gäller utvärdering av forskningens vetenskapliga kvalitet har samtliga statliga
forskningsråd och myndigheter som finansierar forskning ett uttalat ansvar att, vid
sidan av att kräva in ekonomisk återrapportering, också utföra utvärderingar utifrån
den egna verksamheten och satsningar inom sektorn.14
Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är ett statligt forskningsråd som ska främja den svenska
grundforskningens kvalitet och förnyelse, samt utvärdera och bedöma forskningens
vetenskapliga kvalitet och betydelse. Vetenskapsrådets uppgift är att ge stöd till
grundläggande forskning, inom samtliga vetenskapsområden. Vetenskapsrådet ska
även följa utvecklingen av svensk och internationell forskning, göra nationella
ämnesutvärderingar och utvärderingar av forskningssatsningar som rådet har
finansierat eller fått i uppdrag av regeringen att utvärdera. Vetenskapsrådet har
därmed en ledande roll i att stödja utvecklingen av svensk forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet.
Vid Vetenskapsrådet pågår för närvarande ett metodutvecklingsarbete avseende de
nationella ämnesutvärderingar som rådet, genom sin instruktion, har i uppdrag att
genomföra. Utvärderingarna kommer att fokusera på forskningens resultat samt avser
att ge en nationell bild av olika forskningsämnen och sätta in denna bild i ett
internationellt perspektiv. Syftet med utvärderingarna är att öka forskningens kvalitet
och betydelse i samhället i linje med forskningspolitikens mål. I linje med detta avser
Vetenskapsrådet också att undersöka vilka faktorer som driver kvalitet inom
forskning. Sammanfattningsvis innebär detta att forskningens kvalitet granskas både
avseende enskilda forskningsprojekt och på forskningsämnesbasis genom
Vetenskapsrådets verksamhet.
Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att bidra till hållbar tillväxt
genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör Vinnova främst genom
att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya
lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings-och
innovationsmiljöer. Stödet stimulerar samverkan mellan företag, universitet och
högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer. Verksamheten är
även inriktad på att stärka internationell samverkan. Myndigheten följer upp och
analyserar alla insatser kontinuerligt och genomför regelbundet analyser av
insatsernas effekter. Vinnova är vidare nationell kontaktmyndighet för EU:s
ramprogram för forskning och innovation, och även regeringens expertmyndighet
inom det innovationspolitiska området. Vinnova ska årligen genomföra minst två
utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budgetoch verksamhetsmässig betydelse. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i
utvärderingen. Vinnova för dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas, och metoder för detta.
Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från
myndigheten. Vinnova ska även redovisa och analysera det svenska deltagandet i
År 2017 var fördelningen mellan direkta statsanslag och externa medel för forskning (inslusive
forskarutbildning) 44,1 resp. 55,9 procent. För en utförlig analys av fördelningen mellan direkta
statsanslag för forskning och externa medel, se UKÄ (2017a). Avsnittet i övrigt bygger på den rapport som
publicerades avseende det regeringsuppdrag som UKÄ hade tillsammans med Vetenskapsrådet om
samordning av uppföljning och utvärdering av högskolornas verksamhet, UKÄ (2018b, s. 3).
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EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020. Detta innebär
sammantaget att forskning vid svenska lärosäten även kvalitetssäkras genom
Vinnovas verksamhet.
Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som ska främja och stödja forskning inom hälsa,
arbetsliv och välfärd. Forte förmedlar varje år forskningsmedel till både
grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda
projektbidrag till långsiktiga satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer. Minst 50
procent av Fortes forskningsbudget går till den årliga öppna utlysningen där forskare
själva identifierar forskningsfrågorna. Forskningsansökningar till Forte bedöms av
externa granskare bland annat utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.
Varje år görs en ekonomisk och vetenskaplig uppföljning av den forskning som Forte
finansierar.
Forte ska också arbeta med utvärdering och analys av forskningen samt med
forskningskommunikation. I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där
mer forskning behövs, kartläggningar och kunskapsöversikter som i låg grad kräver
insats från lärosätena samt att göra dem tillgängliga för alla. Även forskning
finansierad av Forte genomgår med andra ord olika typer av externa
kvalitetsgranskningsprocesser med fokus på forskningsresultat.
Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som arbetar med
forskningsfinansiering, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.
Formas ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning samt
innovation inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas ska
även följa upp och utvärdera den forskning och innovation som myndigheten har
fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och
nyttiggörandet för samhället. Myndigheten ska också utreda och analysera vilka
forskningsbehov som är angelägna i ett forsknings-och samhällsperspektiv, samt har i
uppdrag att genomföra evidensbaserade miljöanalyser. Formas gör en ekonomisk och
vetenskaplig uppföljning av samtliga finansierade projekt. Detta innebär att även
Formas utvärderar kvaliteten på delar av den forskning som bedrivs vid svenska
lärosäten.
Övriga aktörer

Utöver dessa forskningsfinansiärer finns ett flertal sakmyndigheter, till exempel
Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, Rymdstyrelsen, Tillväxtverket,
Konsumentverket och Livsmedelsverket, som inbegriper forskare och forskning i sin
verksamhet. Lärosätens eller enskilda forskares deltagande i sådan verksamhet
medför i regel någon form av uppföljning eller utvärdering. Svenska Institutet delar ut
stipendier för forskningsvistelser i Sverige för utländska forskare, och för svenska
forskare utomlands. Stipendierna går till doktorander, postdocs och andra
forskargrupper med syftet att främja mobilitet. Varje stipendiat är ålagd att skriva en
avslutande rapport utifrån en rapportmall. Fonder och stiftelser som finansierar
forskning, exempelvis Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Mistra, Stint, KK-stiftelsen och
Cancerfonden, ställer alla krav på återrapportering, och anslagsbeviljande sker först
efter en kollegial granskning. Somliga av stiftelserna gör också utvärderingar av
satsningar, antingen själva eller i samverkan med andra aktörer. KK-stiftelsen har till
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exempel gjort utvärderingar i samverkan med Vinnova. Även Stint gör utvärderingar
av huvudsakligen internationell samverkan och internationalisering. SSF utvärderar
samtliga forskningsprogram efter halva tiden och genomför effektutvärderingar i
samband med att program avslutas.
Utöver den kvalitetssäkring av forskning som genomförs av lärosätena själva står
alltså forskningsfinansiärerna för en betydande del av den kvalitetssäkring som sker
avseende forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor.
Kvalitetssäkringen sker både genom de kollegiala granskningsprocesser som är
kopplade till anslagsbeviljande och vid avslutat projekt genom en granskning av
forskningens resultat. Därutöver genomför forskningsfinansiärerna olika typer av
bredare mer tematiska uppföljningar och analyser av den verksamhet de är med och
finansierar. I avsnittet nedan följer en fördjupande diskussion kring den kollegiala
granskningens roll avseende kvalitetssäkring av forskning.

Kollegial granskning som grund för kvalitetssäkring av forskning
En central utgångspunkt för granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning
är de etablerade processer för kvalitetsgranskning som sker genom kollegial
granskning (peer review). Kollegial granskning sker hela tiden i produktionen av ny
forskningsbaserad kunskap och följer internationellt vedertagna kvalitetskriterier
kopplade till specifika forskningsämnen. En grundläggande utgångspunkt för
kollegial granskning är att kvalitet enbart kan bedömas av den som har djup
sakkunskap inom det område som ska bedömas. Samma kvalitetskrav ställs oavsett
var forskningen bedrivs, dock skiljer sig kraven åt i en jämförelse mellan olika
forskningsämnen med skilda ämnestraditioner. En fördel med kollegial granskning i
jämförelse med andra indikatorstödda metoder för att bedöma forskningskvalitet är
den kollegiala granskningens mångsidighet. Den enskilda bedömaren kan hålla flera
variabler i huvudet samtidigt och se komplexa samband som inte alltid går att
kvantifiera. Genom den kollegiala granskningen ges också möjlighet till idéinflöde
och återkoppling. Dessutom kan den kollegiala granskaren se potential på ett sätt som
bibliometrisk data inte förmår. Men det finns också svagheter i kollegiala
bedömningar och risk för protektionism i de fall ett stort antal kollegiala granskare
ansluter sig till samma synsätt som kanske inte nödvändigtvis främjar hög kvalitet
inom forskning.15
Den kollegiala granskningen sker såväl internt som externt. Intern kollegial
granskning är inbyggd i forskningens vardag exempelvis genom
seminariediskussioner där forskningsidéer och forskningsresultat presenteras. Inom
ramarna för forskarutbildningen sker, utöver dessa tillfällen, den kollegiala
granskningen också genom handledning. Extern kollegial granskning sker, som visats
ovan, i samband med ansökan om forskningsmedel och vid utvärdering av
forskningsresultat. Vidare sker kollegial granskning i samband med konferenser, vid
publicering av artiklar och vid bedömning av docent- och professorskompetens samt
vid tillsättning av akademiska tjänster. Genom forskarutbildningen sker dessutom den
kollegiala granskningen genom den offentliga disputationen med dess betygsnämnd
och opponent. Vid samtliga dessa tillfällen görs granskningar och bedömningar
avseende forskningens kvalitet. För den forskning som vilar på konstnärlig grund
finns delvis andra bedömningsprocesser. Även i dessa processer spelar dock
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Se exempelvis Carlsson m.fl. (2014, s. 15f).
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kollegiala granskare en avgörande roll för att bedöma resultat av konstnärlig
forskning genom exempelvis utställningar, sceniska gestaltningar och konserter.16
Kollegial granskning brukar framhävas som en central del i den kvalitetskultur som
kännetecknar det goda lärosätet och bygger på principer om delaktighet och ett
prestigelöst utbytande av idéer och argument där det starkaste argumentet vinner
oavsett vem som står bakom det. Kollegial granskning utgör därmed själva kärnan i
produktionen av ny forskningsbaserad kunskap, och även om kritiska röster ibland
hörs som poängterar den kollegiala granskningens konserverande drag och
ifrågasätter opartiskheten i de bedömningar som görs, är kollegial granskning den
dominerande metoden för kvalitetssäkring av forskning.17
I en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning är såväl den interna som
den externa kollegiala granskningen därför en viktig utgångspunkt. Det centrala i
UKÄ:s granskning är dock inte resultaten av de kollegiala granskningar som sker
avseende forskningens kvalitet. I stället ligger fokus på hur lärosätena tar tillvara på
resultaten och genom sitt systematiska kvalitetsarbete omsätter resultaten i
kvalitetshöjande åtgärder som stärker forskningens kvalitet. Trots att mekanismerna
för kvalitetssäkring ser olika ut, inte bara i en jämförelse mellan hur lärosätena
kvalitetssäkrar olika delar av sin forskning som påpekats ovan, utan i ännu högre
utsträckning i en jämförelse mellan hur lärosätena kvalitetssäkrar utbildning och
forskning, är fokus i UKÄ:s lärosätesgranskningar alltså detsamma oavsett vilken del
av kärnverksamheten som granskas. Det är lärosätets förmåga att genom sitt
systematiska kvalitetssäkringsarbete säkerställa att verksamheten som bedrivs håller
hög kvalitet som granskas. Dessutom granskas lärosätets förmåga att genom sitt
kvalitetsarbete identifiera behov av, och vidta, kvalitetshöjande åtgärder och
därigenom främja hög kvalitet i verksamheten.

Det nationella systemet för kvalitetssäkring
UKÄ genomför i dag granskningar av utbildningskvalitet inom ramarna för det
nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Syftet med UKÄ:s
granskningar är att dels kontrollera att utbildningarna håller hög kvalitet, dels bidra
till kvalitetsutveckling av högre utbildning. Av UKÄ:s ändrade instruktion framgår att
myndighetens uppdrag utökats till att omfatta kvalitetssäkring av högskolans hela
verksamhet. I denna inryms utöver utbildning även forskning och samverkan. Av
UKÄ:s regleringsbrev 2017 tydliggörs vidare att granskning av kvalitetssäkring av
forskning ska inkluderas i det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre
utbildning.18
Inom ramarna för det nationella systemet för kvalitetssäkring genomförs fyra olika
typer av granskningar:





examenstillståndsprövningar
utbildningsutvärderingar
granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
tematiska utvärderingar.
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Se exempelvis Sahlin & Eriksson-Zetterquist (2016, s. 34f).
Franke & Nitzler (2008, s. 114f).
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Ändring av regleringsbrev för 2017 avseende Universitetskanslersämbetet, U2017/03010/UH.
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Dessa olika typer av granskningar utgör systemets fyra komponenter. Granskning av
kvalitetssäkring av forskning kommer att genomföras inom ramarna för komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Bedömningsområdena
Gemensamt för de fyra komponenterna i det nationella kvalitetssäkringssystemet är
att de utgår från samma sex bedömningsområden:







Styrning och organisation
Förutsättningar
Utformning, genomförande och resultat
Jämställdhet
Student- och doktorandperspektiv
Arbetsliv och samverkan.

Bedömningsområdena bygger på tillämpliga lagar och förordningar samt Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
(ESG). Alla bedömningsområden används inte inom samtliga komponenter och
innehållet i bedömningsområdena skiljer sig åt beroende på vilken typ av granskning
som genomförs. Inom varje bedömningsområde ingår en eller flera
bedömningsgrunder. För att klara granskningen ska lärosätet visa att det uppfyller
bedömningsområdena inom den aktuella komponenten.19
I den rapport som UKÄ överlämnade till Regeringskansliet i april 2018 gjordes
bedömningen att samma, eller i stort sett samma, bedömningsområden som används
för att granska kvalitetssäkring av utbildning även kan användas för att granska
kvalitetssäkring av forskning. Många remissinstanser instämmer i detta. Flera betonar
dock vikten av att ta hänsyn till att utbildning och forskning skiljer sig åt på flera
grundläggande sätt, och menar att en mer djupgående och kritisk analys av områdenas
relevans för granskning av kvalitetssäkring av forskning behöver göras för att säkra
rätt fokus i kommande granskningar och att de aspekter som är relevanta för
forskning verkligen täcks in. Flera instämmer därför också i UKÄ:s bedömning att
nya bedömningsgrunder behöver utvecklas för granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Vikten av att nya bedömningsgrunder tas fram utifrån en grundlig analys
av vilka faktorer som leder till hög forskningskvalitet betonas, och att
bedömningsgrunderna anpassas så att rätt saker granskas.
I föreliggande rapport analyseras de olika bedömningsområdenas användbarhet i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. En redogörelse görs för hur de olika
bedömningsområdena används i det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag
inom respektive komponent. Diskussionen syftar dels till att tydliggöra den bredd
som finns i dag avseende granskningsteman i en jämförelse mellan de olika
komponenterna, dels att fungera som utgångspunkt för en diskussion om de skilda
granskningstemanas eventuella relevans i en granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Varje kapitel avslutas med förslag på granskningsteman som bör ingå i
bedömningsområdet i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Inom varje granskningstema kommer i nästa steg i metodutvecklingsarbetet
bedömningsgrunder att definieras. Detta kommer att ske utifrån en tydlig
rollfördelning mellan lärosäten och UKÄ, där lärosätena bär huvudansvaret för att,
19

UKÄ (2016a).
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med stöd av data som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet,
säkerställa och främja forskningens kvalitet (inklusive de förutsättningar och
processer som ligger till grund för forskningens kvalitet). UKÄ:s uppgift är att
kontrollera att lärosätena tar detta ansvar samt att genom sina granskningar främja
lärosätenas kvalitetsutveckling avseende forskning.

Reglering av forskning i högskolelagen och högskoleförordningen
Av texten ovan framgår att det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag bygger
på dels det nationella ramverk som utgörs av högskolelagen (SFS 1992:1434) och
högskoleförordningen (SFS 1993:100), dels det internationella ramverk som utgörs av
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area (ESG). Som konstaterades i den rapport som överlämnades till
Regeringskansliet i april 2018, är lagen och förordningen en viktig utgångspunkt i alla
UKÄ:s granskningar, vilket inkluderar en granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Av denna anledning är det relevant att kortfattat återge vad som regleras
avseende lärosätenas forskningsverksamhet i tillämplig lag och förordning.
I de inledande bestämmelserna till högskolelagen framgår att staten som huvudman
ska anordna högskolor för utbildning, som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund samt på beprövad erfarenhet, och forskning och konstnärlig forskning samt
utvecklingsarbete. Verksamheten vid universitet och högskolor ska bedrivas så att det
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, och verksamheten ska
avpassas så att hög kvalitet nås. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt, och
kvalitetsarbetet som bedrivs ska vara en gemensam angelägenhet för personal och
studenter.20
Som allmänna principer för forskningen gäller att forskningsproblem fritt får väljas,
forskningsmetoder fritt får utvecklas och att forskningsresultat fritt får publiceras. I
högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed
värnas. Av högskolelagen framgår även att det i högskolans uppgift ingår att
samverka med det omgivande samhället, att informera om verksamheten och att verka
för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Högskolan ska i
sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och
social välfärd och rättvisa. Högskolan bör också i sin verksamhet främja förståelsen
för andra länder och för internationella förhållanden samt ska aktivt främja och
bredda rekryteringen till högskolan. Vidare ska jämställdhet mellan kvinnor och män
alltid främjas och iakttas i verksamheten.21
Av högskoleförordningen framgår att en högskola, som genom en anmälan eller på
något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig
forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan, ska utreda misstankarna. Högskolan
får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i
forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Om den person som väckt frågan om
misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska

20 Det

som sägs rör universitet och högskolor med staten som huvudman. Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1
kap. Inledande bestämmelser, 2§, 3§, 4§.
21 Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1 kap. Inledande bestämmelser, 2§, 3a§, 5§, 6§.
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högskolan inhämta ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte inhämtas,
om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.22
Samtliga lärosätena med staten som huvudman omfattas av de kvalitetskrav i
högskolelagen som återgetts ovan. Vidare framgår av 1 kap. 12 §
högskoleförordningen (1993:100) att ”Högskolorna ska till
Universitetskanslersämbetet lämna de uppgifter om sin verksamhet som myndigheten
begär”. Enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd omfattas dock inte
direkt av högskolelagens kvalitetskrav avseende forskning. En diskussion kring hur
forskning regleras vid dessa högskolor förs mot slutet av rapporten. Konstateras kan
dock att de kvalitetskrav som återgivits ovan avseende forskning har varit centrala i
utformningen av de granskningsteman som presenteras i rapporten.

Relevanta internationella överenskommelser och riktlinjer
Det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som utarbetats av UKÄ
bygger, utöver lag och förordning, i hög utsträckning också på de internationellt
accepterade principer för kvalitetssäkring som formulerats i ESG. ESG har som
huvudsaklig målsättning att bidra till en gemensam förståelse för kvalitetssäkring som
rör lärande och undervisning, att bidra till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende
samt att underlätta erkännande av examina och utbildningar över nationsgränserna.
Standarder och riktlinjer i ESG är utarbetade för att kunna tillämpas i hela Europa
oavsett nationella och lokala regelverk, skilda utbildningssystem och förutsättningar i
övrigt.
Av den rapport som överlämnades till Regeringskansliet i april 2018 konstateras att
ESG stöder delar av den svenska lagstiftningen inom området, framför allt avseende
länkar mellan utbildning och forskning, forskningens frihet samt vaksamhet mot
forskningsfusk. Trots att forskning berörs i ESG är det dock tydligt att forskning
främst behandlas indirekt och då i första hand i relation till utbildning. I rapporten till
Regeringskansliet konstaterades därför att standarder och riktlinjer i ESG är
otillräckliga att använda som ramverk för granskning av kvalitetssäkring av forskning
och att andra ramverk behöver ringas in. I syfte att finna inspirationskällor till ett
sådant ramverk gjorde UKÄ i rapporten också en internationell kartläggning av hur
forskning kvalitetssäkras i Norden och ett antal utvalda europeiska länder. Som
konstaterades i rapporten finns flera exempel på nationella system för kvalitetssäkring
av forskning. Dock saknas exempel på nationella ramverk för granskning av dessa
system.

Överenskommelser om forskningsetik och god forskningssed
En viktig del i granskningen av kvalitetssäkring av forskning är upprätthållandet av
god forskningssed och frågor som rör forskningsetik. Detta är frågor som regleras i
lag och förordning, vilket diskuterats ovan. Såväl Vetenskapsrådet som SUHF har
dessutom, till stöd för forskarsamhället, samlat information och tagit fram rapporter
på granskningstemat God forskningssed.23 Ett centralt dokument ur ett internationellt
perspektiv är vidare The Singapore Statement on Research Integrity från 2010, i
22

Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1 kap., Inledande bestämmelser, 3a §, 6 §. Högskoleförordningen (SFS
1993:100) 1 kap., Allmänna bestämmelser, 16 §. I betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera
oredlighet i forskning (SOU 2017:10) föreslås en ny lagreglering kring hantering av oredlighet i forskning.
23 För en mer utförlig diskussion kring detta se exempelvis Sveriges universitets- och högskoleförbund (1997)
och Vetenskapsrådet (2017). Se även webbplatsen www.codex.vr.se där Vetenskapsrådet och Uppsala
universitet samlat lagtexter, förordningar, direktiv och konventioner av internationell karaktär om
forskningsetik. På webbplatsen finns också kodexar för olika forskningsområden samlade.
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vilket fyra grundläggande globala principer avseende god forskningssed slås fast.
Dessa principer bygger på ärlighet (honesty) avseende forskningens alla delar;
ansvarsskyldighet (accountability) avseende hur forskningens bedrivs; professionell
hövlighet (courtesy) och rättvisa (fairness) i samarbete med andra; samt god
förvaltning (good stewardship) av andras forskning. Dessa övergripande principer
bryts ned på lägre nivå genom att ansvarsområden för såväl forskaren som den
institution där forskningen bedrivs tydliggörs i ett antal paragrafer.24 Som ett
komplement till The Singapore Statement och i syfte att underlätta internationella
samarbeten och samarbeten mellan olika discipliner utarbetades 2013 The Montreal
Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations. Syftet
med The Montreal Statement var att överbrygga de skillnader som finns avseende
bland annat regelverk, organisation och finansiering av forskning samt olikheter
mellan skilda ämnestraditioner och forskningskulturer inom och mellan länder,
eftersom dessa uppfattades försvåra upprätthållandet av god forskningssed. Också
dessa rekommendationer vänder sig till enskilda forskare såväl som de institutioner
där forskningen bedrivs.25
Också på europeisk nivå finns överenskommelser avseende upprätthållandet av god
forskningssed. Research Integrity Practices in Science Europe Member
Organisations från 2016 är en översikt av hur man arbetar med god forskningssed i
olika europeiska länder utifrån The European Code of Conduct for Research Integrity
utgiven av European Science Foundation och All European Academies.26 I The
European Code of Conduct beskrivs hur god forskningssed i tillämpas i ett antal olika
sammanhang såsom forskningsmiljön; forskarutbildning, handledarskap och
mentorskap av yngre forskare; forskningsmetoder och tillvägagångssätt; hantering
och skydd av data; samarbeten; publicering och spridning av resultat; granskning,
utvärdering och redigering av forskningsresultat. God forskningssed definieras utifrån
principerna pålitlighet (reliability), ärlighet (honesty), respekt (respect) och
ansvarsskyldighet (accountability).27 Principerna för god forskningssed berör därmed
i första hand forskningens genomförande och resultat även om också forskningens
förutsättningar behandlas i viss mån.

Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av
forskare
På internationell nivå finns alltså en rad överenskommelser och ramverk med bäring
på uppdraget att granska kvalitetssäkring av forskning. Flera av dessa rör, som
framgått av avsnittet ovan, god forskningssed och forskningsetik. Trots att detta är
centrala principer och bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning, är
överenskommelserna allt för avgränsade innehållsmässigt för att på ett bredare plan
kunna fungera som ramverk för att identifiera relevanta granskningsteman inom
granskningskomponentens samtliga bedömningsområden. Detta konstaterades också i
den rapport som överlämnades till Regeringskansliet och slutsatsen drogs att andra,
kompletterande, ramverk var behövliga.
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The Singapore Statement on Research Integrity (2010). Se även World Medical Association, Declaration of
Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013 (första versionen från 1964)
som innehåller etiska principer för dem som bedriver medicinsk forskning.
25 The Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations (2013).
26 Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations (2016).
27 All European Academies (ALLEA) The European Code of Conduct for Research Integrity (2017). Se även
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Best Practices for Ensuring Scientific
Integrity and Preventing Misconduct, 2007 och European Science Foundation, Research Integrity: global
responsibility to foster common standards (2007).
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En överenskommelse av särskild betydelse för granskning av kvalitetssäkring av
forskning är Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av
forskare (hädanefter kallade Stadga och riktlinjer). Förutom att vara betydligt bredare
än de överenskommelser om god forskningssed och forskningsetik som omnämnts
ovan, uppbär Stadga och riktlinjer stöd från EU-kommissionen och har direkt bäring
på policyfrågor avseende forskning och forskningspolitik på nationell nivå inom hela
det europeiska området. Stadga och riktlinjer syftar till att bidra till utvecklingen av
en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare. Målet är att
skapa ramvillkor som gör det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare i
miljöer som främjar resultat och produktivitet (av hög kvalitet).28 UKÄ gör
bedömningen att Stadga och riktlinjer är relevanta att använda som utgångspunkt för
att ringa in granskningsteman för granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Stadga och riktlinjer innehåller rekommendationer på tre nivåer: på nationell nivå till
medlemsländerna, på lärosätesnivå (till arbetsgivare och forskningsfinansiärer) samt
på individnivå till enskilda forskare.29 Rekommendationerna till medlemsländerna
och lärosätena har starka beröringspunkter och handlar till stor del om forskningens
förutsättningar. Detta innebär bland annat att lärosätena genom att följa
rekommendationerna ska kunna utveckla och bibehålla stimulerande och stöttande
forsknings- och arbetsmiljöer för forskare. I detta ingår att kunna erbjuda en god
forskarutbildning, en adekvat infrastruktur för forskning, karriärstöd för forskare,
öppna och transparenta rekryteringsprocesser, erkännande av meriter och en
bejakande inställning till alla former av mobilitet. Dessutom ingår att främja goda
arbetsvillkor för forskare bland annat genom att kunna erbjuda fasta
anställningsformer och genom att forskare omfattas av generösa sociala förmåner.30
Det finns tydliga paralleller mellan rekommendationerna till medlemsländerna och
lärosätena, då de på olika sätt handlar om att skapa goda förutsättningar för forskare
att bedriva forskning av hög kvalitet. Däremot berörs inte principer för hur
forskningen ska genomföras eller hur resultaten ska kvalitetssäkras. Detta behandlas i
stället i de rekommendationer som vänder sig till enskilda forskare.
Rekommendationerna till forskare handlar således mer om forskningens utformning,
genomförande och resultat exempelvis genom forskarens upprätthållande av centrala
principer för forskningens frihet, ett forskningsetiskt förhållningssätt, iakttagande av
god forskningssed, ett professionellt ansvarstagande och utveckling samt ett
professionellt förhållningssätt. Dessutom betonas vikten av forskarens
ansvarsskyldighet gentemot finansiärer och samhället i stort, betydelsen av att sprida
forskningsresultat utanför vetenskapssamhället samt principer för att upprätthålla gott
handledarskap och mentorskap för yngre forskare.31 Den diskrepans som finns mellan
den nationella nivån och den som berör lärosätena är en följd av den roll- och
ansvarsfördelning som finns vid ett lärosäte. Det är forskarna som genomför
forskningen, medan lärosätet skapar (goda) förutsättningar för detta.
I Sverige har lärosätena ett övergripande kvalitetsansvar för den verksamhet som
bedrivs. En del av detta ansvar handlar om att skapa goda förutsättningar för att
28

European Commission, Directorate-General for Research (2005) Den europeiska stadgan för forskare och
Riktlinjer för rekrytering av forskare. Human resources and mobility (Marie Curie Actions) EUR 21620.
29 De rekommendationer som vänder sig till arbetsgivare och finansiärer betecknas genomgående i texten som
rekommendationer till lärosätena.
30 European Commission, Directorate-General for Research (2005) Den europeiska stadgan för forskare och
Riktlinjer för rekrytering av forskare. Human resources and mobility (Marie Curie Actions) EUR 21620.
31 European Commission, Directorate-General for Research (2005) Den europeiska stadgan för forskare och
Riktlinjer för rekrytering av forskare. Human resources and mobility (Marie Curie Actions) EUR 21620.
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verksamheten, i detta fall forskningen, ska kunna hålla hög kvalitet. Men lärosätenas
kvalitetsansvar avser också forskningens faktiska genomförande och resultat. I Stadga
och riktlinjer saknas dock en uppföljningsmekanism mellan rekommendationerna till
enskilda forskare och rekommendationerna till lärosätena. Den enda uppföljning som
finns inbyggd i Stadga och riktlinjer är den mellan lärosäten och nationellt organ,
genom vilken det nationella organet ska verka för att samtliga rekommendationer i
Stadga och riktlinjer utgör en del av lärosätenas kvalitetssystem och att gemensamma
kriterier används för att utvärdera att rekommendationerna efterlevs. UKÄ gör, mot
bakgrund av detta, bedömningen att Stadga och riktlinjer är lämpliga att använda som
utgångspunkt för att ringa in granskningsteman avseende en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

SUHF:s ramverk för kvalitetssäkring av forskning
I rapporten som lämnades över till Regeringskansliet i april 2018 föreslogs att ett
nationellt ramverk för kvalitetssäkring av forskning skulle utarbetas. I rapporten
framhölls att huvudansvaret för att ta fram ett sådant ramverk bör ligga på lärosätena
mot bakgrund av lärosätenas övergripande kvalitetsansvar för den verksamhet som
bedrivs. UKÄ klargjorde vidare i rapporten att om ett sådant ramverk utarbetades
skulle UKÄ att ta hänsyn till detta, då bedömningsgrunder för granskning av
kvalitetssäkring av forskning utarbetas. Förslag till ett ramverk för kvalitetssäkring av
forskning har tagits fram av SUHF:s kvalitetsgrupp och presenterats i sektorn vid
flera öppna seminarier. Ett första förslag till ramverk presenterades vid en
kvalitetskonferens i maj 2018 och en omarbetad något reviderad version har
presenterats vid tre regionala seminarier under november månad 2018. UKÄ har i
föreliggande rapport använt detta ramverk (i första hand den version av ramverket
som presenterades i november 2018) som ytterligare en utgångspunkt (utöver lag och
förordning samt Stadga och riktlinjer) när granskningsteman för granskning av
kvalitetssäkring av forskning ringats in.
I det följande återges de utgångspunkter SUHF använt sig av för att formulera
övergripande principer för kvalitetssäkring av forskning. En mer ingående analys och
diskussion kring innehållet i de granskningsteman som ringas in i ramverket görs i
efterföljande kapitel i anslutning till att bedömningsområdenas användbarhet
analyseras och förslag på granskningsteman avseende en granskning av
kvalitetssäkring av forskning föreslås.
Som utgångspunkt i arbetet med att ta fram ett ramverk för kvalitetssäkring av
forskning slår SUHF fast att ramverket ska







utveckla sektorns ägarskap över och ansvarstagande för kvalitetssäkring av
forskning och därmed värna lärosätenas autonomi och forskningens frihet
vara möjligt att anpassa till ett lärosätes specifika mål och förutsättningar
stimulera utveckling av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning
ta hänsyn till den variation som finns mellan forskningsområden och
lärosäten
tillförsäkra skärpa i kvalitetsbedömningar och åtgärder utan att därmed
föreskriva särskilda metoder för kvalitetssäkring
stå i samklang med relevant lagstiftning på området exempelvis kring
områden som hållbarhet, jämställdhet och internationalisering
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kunna vara vägledande för externa utvärderingar, som UKÄ:s granskning av
lärosätenas ansvarstagande och system för kvalitetssäkring av forskning.32

Förslaget från SUHF innehåller nio övergripande granskningsteman och för varje
granskningstema finns bedömningsgrunder formulerade.33 UKÄ har, i arbetet med att
integrera en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning i det nationella
systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, undersökt på vilket sätt de
granskningsteman som i ramverket identifieras som centrala för kvalitetssäkring av
forskning, kan rymmas inom de bedömningsområden som används i det nationella
kvalitetssäkringssystemet i dag. För att kunna göra detta har UKÄ inledningsvis
prövat att placera in ramverkets granskningsteman i de sex bedömningsområden som
används i det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag.
Temana har grupperats enligt följande:
UKÄ:s bedömningsområde
Styrning och organisation
Förutsättningar

Utformning, genomförande
och resultat
Jämställdhet
Student- och
doktorandperspektiv
Arbetsliv och samverkan

Tema i SUHF:s föreslagna ramverk
Fastställd ordning för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av forskning
Forskningens frihet och god forskningssed
Forskningens utveckling och förnyelse
Administrativt stöd och infrastruktur
Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd
Koppling mellan forskning och utbildning
Kontinuerlig uppföljning
Återkommande granskning

Forskningens relevans och värdeskapande

I de följande sex kapitlen görs en analys av respektive bedömningsområde och dess
relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Förslag på relevanta
granskningsteman ringas in utifrån dels de granskningar som sker i dag, framför allt
inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, dels de
ramverk som utgörs av lag och förordning, Stadga och riktlinjer samt SUHF:s
föreslagna ramverk för kvalitetssäkring av forskning.

Slutsatser
En central utgångspunkt för att förstå kvalitetssäkring av forskning är de etablerade
processer för kvalitetsgranskning som sker genom kollegial granskning. Kollegial
granskning sker kontinuerligt och följer internationellt vedertagna kvalitetskriterier
kopplade till specifika forskningsämnen. En grundläggande utgångspunkt för
kollegial granskning är att kvalitet enbart kan bedömas av den som har djup
sakkunskap inom området som ska bedömas. Samma kvalitetskrav ställs oavsett var
forskningen bedrivs, dock skiljer sig kraven åt i en jämförelse mellan olika
forskningsämnen med skilda ämnestraditioner. I en granskning av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning är den kollegiala granskning som sker i
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forskningsmiljöerna och av externa forskningsfinansiärer en viktig utgångspunkt. Det
centrala i UKÄ:s granskning är dock inte resultaten av de kollegiala granskningar
som sker avseende forskningens kvalitet. I stället ligger fokus på hur lärosätena tar
tillvara på resultaten och genom sitt systematiska kvalitetsarbete omsätter resultaten i
kvalitetshöjande åtgärder som stärker forskningens kvalitet.
Granskning av kvalitetssäkring av forskning kommer att inkluderas i det nationella
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Det nationella kvalitetssäkringssystemet för
högre utbildning utgår från lag och förordning samt internationella principer för
kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area (ESG). De kvalitetskrav som formuleras
avseende forskning i högskolelagen och högskoleförordningen är viktiga
utgångspunkter i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Däremot görs
bedömningen att ESG har mindre relevans i detta sammanhang, på grund av det
uttalade fokus på undervisning och lärande som finns i de standarder och riktlinjer
som formuleras där. Behov finns därför av att identifiera andra ramverk, som kan
fylla den funktion som ESG har i en granskning av kvalitetssäkring av utbildning.
På europeisk nivå finns ett flertal överenskommelser som rör forskning. En
överenskommelse av särskild betydelse för granskning av kvalitetssäkring av
forskning är Stadga och riktlinjer. Förutom att vara betydligt bredare än de många
överenskommelser om god forskningssed och forskningsetik, uppbär Stadga och
riktlinjer stöd från EU kommissionen och har direkt bäring på policyfrågor avseende
forskning och forskningspolitik på nationell nivå inom hela det europeiska området.
UKÄ gör bedömningen Stadga och riktlinjer är relevant att använda som
utgångspunkt för att ringa in granskningsteman för granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Ytterligare en utgångspunkt som använts i arbetet med att ringa in
granskningsteman är det förslag till ramverk för kvalitetssäkring av forskning som
presenterats av SUHF.
I de följande sex kapitlen görs redogörelser för vardera av de sex
bedömningsområden som används i det nationella kvalitetssäkringssystemet i dag.
Analyser görs av bedömningsområdenas användbarhet och relevans i en granskning
av kvalitetssäkring av forskning utifrån de ramverk som diskuterats ovan. Varje
kapitel utmynnar, i förekommande fall, i förslag på granskningsteman för granskning
av kvalitetssäkring av forskning.
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Styrning och organisation
Avsnittet nedan rör bedömningsområdet Styrning och organisation. Kapitlet inleds
med en redogörelse för hur bedömningsområdet används i det nationella systemet för
kvalitetssäkring i dag inom respektive komponent. Efter detta följer en diskussion om
vilka granskningsteman inom Stadga och riktlinjer samt Sveriges universitets- och
högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av forskning som lämpligen
bör falla inom ramarna för bedömningsområdet samt hur detta kan kopplas till
relevant lagstiftning. Kapitlet avslutas med förslag på vilka granskningsteman som
bör ingå i bedömningsområdet i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.

Styrning och organisation i kvalitetssäkringssystemet i dag
I texten nedan görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet används
inom det nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas eventuella relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Avseende komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete granskas
inom bedömningsområdet Styrning och organisation i dag hur väl lärosätets
kvalitetssystem är uppbyggt med strukturer, rutiner och processer för att säkra
kvalitet, och hur kvalitetssystemet relaterar till lärosätets övergripande mål och
strategier.34 Fokus i granskningen ligger på det kvalitetsarbete som bedrivs avseende
utbildning medan kvalitetsarbete avseende forskning i dag inte inkluderas i
granskningen. UKÄ gör dock bedömningen att de granskningsteman som berörs
(strukturer, rutiner och processer för att säkra kvalitet samt koppling mellan
kvalitetsarbete och övergripande mål och strategier för verksamheten) är av betydelse
även vid en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Inom komponenten granskas vidare inom bedömningsområdet Styrning och
organisation att det i kvalitetssystemet finns en tydlig ansvarsfördelning och att
regelverk, policyer och rutiner är väl dokumenterade och lättillgängliga för
medarbetare, studenter, doktorander och övriga intressenter. Vidare ställs krav på att
kvalitetssystemet ska vara utformat så att det främjar delaktighet, engagemang och
ansvar hos såväl lärare, och övrig personal, som studenter och doktorander.35 Även
denna bedömningsgrund rör kvalitetssystem för utbildning, men frågor om tydlighet i
ansvarsfördelningen och delaktigheten i kvalitetsarbetet har bäring även på frågor
som rör granskningen av kvalitetssäkring av forskning. UKÄ gör därför bedömningen
att liknande granskningsteman bör användas i en granskning av kvalitetssäkring av
forskning.
Av UKÄ:s vägledning framgår vidare att kvalitetssystemet ska vara effektivt,
välfungerande och användas systematiskt inom hela verksamheten. Lärosätet ska ha
en välfungerande förbättringscykel, vilket innebär att lärosätet på central nivå arbetar
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systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetssystemet och
kvalitetsarbetet. Den information som tas fram inom kvalitetssystemet ska ge
underlag till den strategiska styrningen av lärosätets verksamhet och med hjälp av
kvalitetssystemet ska lärosätet identifiera utvecklingsbehov och utveckla
verksamheten målmedvetet.36 Den verksamhet som avses i bedömningsgrunden är
utbildningsverksamhet. Men UKÄ gör bedömningen att frågor som rör kontinuerligt
och systematiskt förbättringsarbete är relevanta även avseende en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Examenstillståndsprövningar

Styrning och organisation ingår inte som ett bedömningsområde i komponenten
Examenstillståndsprövningar på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå eller för
yrkesexamen. Orsaken till detta är att dessa prövningar i huvudsak fokuserar på om
ett lärosäte har nödvändiga förutsättningar för att studenterna och doktoranderna ska
kunna nå de av riksdag och regering uppställda målen för den examen som
utbildningen ska leda till.37
Utbildningsutvärderingar

Inte heller inom komponenten Utbildningsutvärderingar ingår Styrning och
organisation som ett eget bedömningsområde. Orsaken till detta är, liksom för
examenstillståndsprövningarna, att utbildningsutvärderingarna i huvudsak fokuserar
på hur utbildningen säkerställer att studenterna ges goda förutsättningar att nå målen i
examensordningen samt på hur lärosätet säkerställer att studenterna uppnått
examensmålen när examen utfärdas.38
Tematiska utvärderingar

I UKÄ:s tematiska utvärdering om hållbar utveckling ingick Styrning och
organisation som ett eget bedömningsområde (då kallat aspektområde).
Granskningstema för granskning inom bedömningsområdet var lärosätets
övergripande mål för hållbar utveckling. Dessa mål skulle omfatta alla
utbildningsnivåer och vara förankrade inom lärosätet. Bedömningsområdet Styrning
och organisation handlade även om huruvida det skedde en systematisk uppföljning
och utveckling av arbetet för hållbar utveckling.39 Detta innebär att det inom den
tematiska granskningen fanns paralleller till de granskningsteman som används
avseende granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Styrning och organisation i Stadga och riktlinjer
I Stadga och riktlinjer finns flera allmänna principer och krav som det går att härleda
till bedömningsområdet Styrning och organisation. Det handlar till exempel om
deltagande i beslutsfattande organ, där det framgår att forskare bör representeras i
relevanta organ för information, samråd och beslutsfattande inom den institution där
de arbetar. Detta för att de ska kunna värna om, och främja, sina enskilda och
kollektiva yrkesintressen och aktivt bidra till institutionens verksamhet.40 Vidare
framgår att de strategiska mål som styr forskningsmiljöer och
36
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finansieringsmekanismer bör vara lättillgängliga inom organisationen, då det också
stadgas att forskare bör känna till dessa.41 I dessa avseenden finns paralleller både till
svensk lagstiftning (avseende deltagande i beslutsfattande organ) och till de
granskningsteman som används inom komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete i dag.

Styrning och organisation i SUHF:s ramverk
I SUHF:s föreslagna ramverk för kvalitetssäkring av forskning ingår
granskningstemat Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
forskning, vilket har relevans för bedömningsområdet Styrning och organisation.
Inom detta granskningstema framgår att lärosätena ska ha en ”fastställd och allmänt
tillgänglig beskrivning av lärosätets eget kvalitetssystem” (policy, program eller
motsvarande). Där beskrivs ansvars- och rollfördelningen inom organisationen i
kvalitetsarbetet, liksom principer och konkreta arbetsformer för säkring och
utveckling av kvalitet i forskningen. Vidare framgår vikten av att kvalitetsarbetet
”understödjer det strategiska arbetet på alla nivåer och engagerar såväl ledning som
medarbetare, inklusive doktorander. Kvalitetsarbetet bidrar till att lärosätets resurser
används på ett optimalt sätt och metoderna för kvalitetssäkring är effektiva i sig”.42
Detta ligger nära de bedömningsgrunder UKÄ granskar avseende lärosätenas system
för kvalitetssäkring av utbildning i dag inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, det vill säga att det finns strukturer, rutiner och
processer för att säkra kvalitet i verksamheten liksom en tydlig koppling mellan
kvalitetsarbete och övergripande mål och strategier för verksamheten.
Vidare betonas i SUHF:s ramverk behovet av en tydlig ansvarsfördelning och
delaktighet i kvalitetsarbetet. Det finns även kopplingar till de granskningsteman
avseende delaktighet som ingår i Stadga och riktlinjer och som diskuterats ovan.
UKÄ delar SUHF:s bedömning att detta är centrala kvalitetsfrågor som bör granskas
inom ramarna för kvalitetssäkring av forskning.

Slutsatser
UKÄ gör bedömningen att bedömningsområdet Styrning och organisation som
används inom det nationella kvalitetssäkringssystemet i dag är centralt även i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Utifrån befintlig lagstiftning samt de
nationella och internationella ramverk som diskuterats ovan gör UKÄ bedömningen
att följande granskningstema bör ingå i granskningen av kvalitetssäkring av forskning
inom bedömningsområdet Styrning och organisation:


Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning
som klargör rutiner för uppföljning och regelbunden granskning

Innehållet i detta granskningstema kommer att formuleras som bedömningsgrund
utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för att, med stöd av data
som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet, granska forskningens
kvalitet (inklusive de förutsättningar och processer som ligger till grund för
forskningens kvalitet) medan UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta
ansvar samt att genom sina granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling
avseende forskning.
41
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Förutsättningar
Avsnittet nedan rör bedömningsområdet Förutsättningar. Kapitlet inleds med en
diskussion om hur bedömningsområdet används inom det nationella systemet för
kvalitetssäkring i dag inom respektive komponent. Efter detta följer en diskussion om
vilka granskningsteman inom Stadga och riktlinjer samt Sveriges universitets- och
högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av forskning som lämpligen
bör placeras inom bedömningsområdet samt hur detta kan kopplas till relevant
lagstiftning. Kapitlet avslutas med förslag på vilka granskningsteman som bör ingå i
bedömningsområdet i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.

Förutsättningar i kvalitetssäkringssystemet i dag
I följande avsnitt görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet används
inom det nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas eventuella relevans avseende en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Av UKÄ:s vägledning för komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete framgår att det som bedöms inom bedömningsområdet
Förutsättningar är hur väl lärosätet genom sitt kvalitetsarbete följer upp, vidtar
åtgärder och utvecklar förutsättningarna för utbildningens genomförande och
studenternas och doktorandernas lärande. Av UKÄ:s vägledning framgår vidare att
lärosätet ska säkerställa att det finns goda möjligheter för undervisande personal att
vidareutvecklas såväl pedagogiskt som inom sina ämnesområden. Vidare ska lärosätet
säkerställa att den undervisande personalen har såväl vetenskaplig och konstnärlig
som pedagogisk och professionsinriktad kompetens som motsvarar
utbildningsverksamhetens behov. Kvalitetssystemet ska generera information som
hjälper lärosätet att identifiera behov av kompetensutveckling och vidta
kompetenshöjande åtgärder hos personalen.43 UKÄ gör bedömningen att frågor som
rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling hos forskande (och undervisande)
personal har relevans även i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Även
frågor som rör hur väl lärosätet genom sitt kvalitetsarbete följer upp, vidtar åtgärder
och utvecklar förutsättningarna för, i detta fall, forskningens genomförande har
relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Vidare framgår av UKÄ:s vägledning att lärosätet ska säkerställa en ändamålsenlig
miljö som omfattar både infrastruktur och studentstöd. Med hjälp av information som
tas fram inom kvalitetssystemet ska lärosätet kunna identifiera utvecklingsbehov,
vidta åtgärder och kontinuerligt utveckla förutsättningarna för utbildningarna.44 UKÄ
gör bedömningen att granskningsteman som rör infrastruktur för forskning samt
forskningsmiljö har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Lärosätena bör kunna visa att de, inom ramarna för sina kvalitetssäkringssystem,
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systematiskt arbetar för att förbättra förutsättningarna för den forskningsverksamhet
som bedrivs.
Examenstillståndsprövningar

Inom komponenten Examenstillståndsprövningar finns bedömningsgrunder som rör
huvudområde/område/yrkesexamen, personal, utbildningsmiljö/
forskarutbildningsmiljö och resurser inom bedömningsområdet Förutsättningar. En
given omständighet för huvudområde/område/yrkesexamen är att den angivna
examen är reglerad och ryms inom examensordningen. En annan utgångspunkt är att
det finns ett allmänt intresse i ett rikstäckande perspektiv av att examen ska få
utfärdas.45 För grundnivå och avancerad nivå ska huvudområdet/området också vara
definierat i relation till den vetenskapliga/konstnärliga grunden. För grundnivå och
avancerad nivå samt för yrkesexamen ska utbildningens innehåll inklusive eventuella
inriktningar ha rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till
huvudområdet/området/yrkesexamen.46 UKÄ gör bedömningen att granskningsteman
med fokus på huvudområde/område/yrkesexamen saknar relevans i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
För examenstillståndsprövning för utbildning på forskarnivå gäller att lärosätet
ansöker om tillstånd för ett område för forskarutbildning inom vilket lärosätet kan
inrätta forskarutbildningsämnen. I vägledningen från UKÄ beskrivs hur områdets
omfattning och avgränsning ska vara rimlig och ändamålsenlig samt att området ska
relatera till lärosätets utbildningar på ett övertygande och rimligt sätt. Det är viktigt
att området för forskarutbildning utgör en trovärdig vetenskaplig/konstnärlig helhet,
där delarna stödjer helheten och varandra. Forskningen inom området ska också vara
av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildningen kan bedrivas på en hög
vetenskaplig nivå.47 Inte heller detta bedöms ha relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Bedömningsgrunden som rör personal handlar för samtliga utbildningsnivåer om att
antalet lärare (och handledare när det gäller forskarutbildning) och deras
sammantagna kompetens (vetenskapliga/konstnärliga/pedagogiska) ska vara adekvat
och stå i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och
lång sikt. På grund- och avancerad nivå samt för yrkesexamen inbegrips även
professionsrelaterad kompetens.48 Trots att frågor som rör kompetensförsörjning
bedöms ha relevans i en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning,
innebär granskningskomponentens tydliga utbildningsfokus att bedömningsgrunden
inte har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Bedömningsgrunderna för utbildningsmiljö/forskarutbildningsmiljö varierar mellan
de olika utbildningsnivåerna. För högskole-, kandidat-, och magisterexamen samt
yrkesexamen ska det finnas en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och
professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband
mellan forskning och utbildning.49 UKÄ gör bedömningen att lärosätets systematiska
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arbete för att skapa goda förutsättningar för länkar mellan utbildning och forskning
har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
För masterexamen ska det finnas en relevant vetenskaplig/konstnärlig och
professionsinriktad miljö som är av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan
erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå. Studenterna
ska kunna ta aktiv del i högskolans forskningsmiljö, och utbildningens innehåll och
utformning ska ge studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till
utbildning på forskarnivå.50 För forskarutbildningen gäller att forskningen/den
konstnärliga forskningen vid lärosätet ska ha en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög
vetenskaplig/konstnärlig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i
övrigt. Det ska också ske relevant samverkan både nationellt och internationellt.51
Frågor som rör forskningsmiljö samt hur lärosätet arbetar för att genom sitt
kvalitetssäkringsarbete skapa förutsättningar för goda forskningsmiljöer bedöms ha
relevans i en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
Bedömningsgrunden som rör resurser beskriver att det ska finnas tillgång till en stabil
och ändamålsenlig infrastruktur och att de tillgängliga resurserna ska utnyttjas
effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. För forskarutbildning ska
dessutom de ekonomiska resurser som krävs för att bedriva forskarutbildning finnas
på plats.52 Som framgått ovan gör UKÄ bedömningen att frågor som rör lärosätets
kvalitetsarbete avseende infrastruktur för forskning har relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Utbildningsutvärderingar

I utbildningsutvärderingar på forskarnivå rymmer bedömningsområdet
Förutsättningar bedömningsgrunder för både personal och forskarutbildningsmiljö.
Under bedömningsgrunden Personal ligger fokus på att doktoranden under sin
utbildning ska få handledning av god kvalitet, vilket förutsätter att handledarna har
den vetenskapliga kompetens eller konstnärliga skicklighet som krävs, samt att de har
erfarenhet av doktorandhandledning och pedagogisk kompetens (exempelvis genom
handledarutbildning). Varje doktorand bör också få handledning i erforderlig
omfattning, vilket innebär att det bör finnas tillräckligt många lärare som kan vara
huvudhandledare samt andra disputerade lärare och forskare eller motsvarande som
kan vara biträdande handledare. Vidare är det av vikt att lärarkapaciteten står i
proportion till utbildningens omfattning, undervisning och examination. En
handledarresurs av god kvalitet präglas av stabilitet och tillgänglighet. Lärosätet bör
därför arbeta långsiktigt med både kontinuitet och kompetensutveckling bland lärare
och handledare på den aktuella utbildningen. Lärosätet bör på utbildningsnivå skapa
förutsättningar, så att lärare och handledare kan ta ansvar för att upprätthålla och
kontinuerligt vidareutveckla både den vetenskapliga/konstnärliga och den
pedagogiska kompetensen. Det bör även finnas strategier för att säkra tillräckliga
handledarresurser, exempelvis vid pensionsavgångar eller om doktoranden behöver
byta handledare.53
Forskarutbildningsmiljön avser den miljö i vilken utbildningen ges och i vilken
doktorander och handledare verkar. I en god forskarutbildningsmiljö har
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forskningen/den konstnärliga forskningen en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig/konstnärlig nivå. Det
bör också finnas reella möjligheter för lärare och handledare att bedriva forskning.
Vidare framgår av vägledningen att utöver forskningens kvalitet bör det i
forskarutbildningsmiljön också finnas andra utbildningsmässiga förutsättningar som
krävs för den ämnesmässiga bredden. Den kritiska massan samt hur olika former av
interaktion och samspel skapas är betydelsefullt för doktorandernas tillgång till olika
forskningsperspektiv och forskningsinriktningar. Exempel som lärosätet anmodas
lyfta är om det finns en seminarieverksamhet och hur rutinerna ser ut för att
säkerställa kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation. I detta sammanhang
blir hanteringen av den andel doktorander som eventuellt genomför utbildningen på
annan ort eller i en annan miljö viktig, till exempel när det gäller deltagande i
seminarieverksamhet. Detsamma gäller handledare och andra forskare.54
Även i utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå innehåller
bedömningsområdet Förutsättningar bedömningsgrunder som rör både personal och
utbildningsmiljö. Under bedömningsgrunden Personal ligger fokus i
utbildningsutvärderingarna på grund- och avancerad nivå på att studenterna i sin
utbildning ska erhålla undervisning av god kvalitet, vilket förutsätter att lärarna
sammantaget har den vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade kompetens
som krävs. Lärarna behöver även ha pedagogisk kompetens. Vidare är det av vikt att
lärarkapaciteten står i proportion till utbildningens omfattning, undervisning och
examination. En lärarresurs av god kvalitet präglas av stabilitet och tillgänglighet.
Lärosätet bör därför arbeta långsiktigt med både kontinuitet och kompetensutveckling
bland lärare på den aktuella utbildningen. Lärosätet bör på utbildningsnivå skapa
förutsättningar så att lärare kan ta ansvar för att upprätthålla och kontinuerligt
vidareutveckla den vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade och den
pedagogiska kompetensen, både individuellt och kollegialt. Det bör även finnas
strategier för hur personalomsättning hanteras, exempelvis vid pensionsavgångar.55
Utbildningsmiljön avser den miljö i vilken utbildningen ges och i vilken studenter och
lärare verkar. En god utbildningsmiljö präglas av kreativitet och förutsättningar för
utveckling samt ett nära samband mellan forskning och utbildning. I en god
utbildningsmiljö har studenterna tillgång till den aktuella forskning som bedrivs i
relation till utbildningen och har dessutom möjlighet att delta i en forskande kontext
och tillägna sig ett forskande förhållningssätt. Miljön främjar även
vetenskapligt/konstnärligt och professionsinriktat arbete hos lärarna.56 Som framgått
ovan gör UKÄ bedömningen att granskning av kvalitetssäkring av forskning bör
inbegripa granskningsteman som rör såväl kompetensförsörjning som
forskningsmiljö. Innehållet i dessa granskningsteman bör formuleras som
bedömningsgrunder med fokus på de särskilda förutsättningar som gäller för
kvalitetssäkring av forskning.
Tematiska utvärderingar

I den tematiska utvärdering om hållbar utveckling som UKÄ genomfört ingick
Förutsättningar som ett eget granskningstema inom bedömningsområdet (då kallat
aspektområde) Miljö, resurser och område, som berörde hur lärosätet aktivt arbetade
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med att säkerställa den pedagogiska kompetensen hos personalen i frågor som rörde
hållbar utveckling.57

Förutsättningar i Stadga och riktlinjer
I Stadga och riktlinjer finns flera allmänna principer och krav som handlar om
förutsättningar för att bedriva forskning. Ett centralt granskningstema i Stadga och
riktlinjer är rekrytering av forskande personal. Av riktlinjerna framgår att lärosätet i
samband med rekrytering bör se till att behörighets- och tillträdeskrav för forskare,
framför allt i början av karriären, tydligt anges. Lärosätet bör också underlätta
rekrytering av missgynnade grupper och stödja forskare som återvänder till en
forskningskarriär.58 Vidare bör lärosätena använda sig av öppna, positiva och
effektiva ansökningsrutiner som medger insyn och internationella jämförelser. Dessa
bör vidare vara anpassade till den tjänst som utlyses. Platsannonserna bör innehålla en
allmän beskrivning av vilken kunskap och kompetens som krävs, och bör inte vara så
specialiserade att lämpliga kandidater avskräcks. Lärosätena bör beskriva
arbetsvillkor och rättigheter, bland annat karriärmöjligheter. Dessutom bör det
fastställas en rimlig ansökningstid från det att tjänsten utlyses eller ansökningarna
efterfrågas.59 Rekryteringsfrågor granskas i dag inom ramarna för den juridiska tillsyn
som föregår de granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, som genomförs
inom ramarna för det nationella systemet för kvalitetssäkring. UKÄ gör bedömningen
att frågor som rör rekrytering av forskande och undervisande personal även
fortsättningsvis bör vara föremål för den juridiska tillsyn som UKÄ utövar. Fokus i
granskningen blir därmed lärosätenas regelefterlevnad avseende rekrytering utifrån
relevant lagrum. En översyn bör göras med hänsyn tagen till UKÄ:s utökade uppdrag,
så att det som granskas i den juridiska tillsynen tydligt inkluderar även forskande
personal.
Frågor som rör utbildning, fortbildning och karriärutveckling återkommer på flera
ställen i Stadga och riktlinjer. Exempelvis framgår att lärosätet bör utarbeta strategier
för karriärutveckling för forskare i alla skeden av karriären, även för visstidsanställda
forskare, oberoende av deras avtalsvillkor. Detta bör bland annat innebära att det
finns mentorer som ger stöd och råd angående forskares yrkesutveckling, för att
motivera dem och bidra till att minska den osäkerhet som är förknippad med deras
yrkesframtid. Alla forskare bör känna till sådana villkor och arrangemang.60 Lärosätet
bör också se till att alla forskare i alla skeden av sin karriär, oavsett avtalsvillkor, ges
möjlighet till fortbildning och förbättrad anställbarhet genom åtgärder för
vidareutveckling av kunskap och kompetens.61 Slutligen bör lärosätet se till att
forskare i alla skeden av sin karriär, oavsett avtalsvillkor, ges karriärrådgivning och
platsförmedlingsstöd, antingen vid de berörda lärosätena eller genom samarbete med
andra organ.62
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I Stadga och riktlinjer finns vidare rekommendationer om att EU:s medlemsstater bör
se till att forskare ingår i hållbara system för karriärutveckling i alla skeden av
karriären, oberoende av avtalsförhållanden och vilken FoU-karriär de valt.
Medlemsstaterna bör också se till att forskare behandlas som fackpersoner och som
en integrerad del av de lärosäten där de arbetar.63 Forskare bör vidare i alla skeden av
karriären sträva efter att utveckla sig genom att regelbundet uppdatera och utöka sin
kunskap och kompetens på olika sätt, bland annat genom formell utbildning,
seminarier, konferenser och e-lärande.64 Frågor som rör kompetensförsörjning och
kompetensutveckling ingår i den granskning som görs i dag avseende granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. UKÄ gör bedömningen att detta granskningstema
har relevans även i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Av Stadga och riktlinjer framgår vidare att forskares rörlighet har stor betydelse, då
detta stärker forskningen och yrkesutvecklingen i alla skeden av en forskares karriär.
Lärosätena bör därför främja forskares rörlighet mellan olika platser, sektorer och
ämnesområden exempelvis mellan offentlig och privat sektor. Lärosätena bör bygga
in sådana möjligheter i karriärutvecklingsstrategierna, och fullt ut värdesätta och
erkänna sådan erfarenhet i systemen för karriärutveckling. För detta krävs bland annat
att det fastställs administrativa villkor, så att det blir möjligt att föra över både
stipendier och socialförsäkringsförmåner i enlighet med nationell lagstiftning. Alla
former av rörlighet måste också till fullo värdesättas i system för karriärbedömning
och karriärutveckling för forskare, så att sådana erfarenheter främjar deras
yrkesutveckling.65 Detta granskningstema granskas inte direkt inom de granskningar
av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som UKÄ genomför i dag, men UKÄ gör
bedömningen att det bör övervägas huruvida granskningstemat ska ingå som en del i
granskningstemat Karriärvägar och kompetensutveckling.
Lärosätet bör vidare se till att det skapas en så stimulerande miljö som möjligt för
forskning och forskningsutbildning, där olika möjligheter avseende exempelvis
distanssamarbete i forskningsnätverk erbjuds.66 Som framgått av analysen ovan
granskas i dag inom bedömningsområdet Förutsättningar utbildnings- och
forskningsmiljöer ur olika perspektiv och med skilda fokus beroende på komponent.
UKÄ gör bedömningen att lärosätets systematiska kvalitetsarbete avseende goda
forskningsmiljöer bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
I Stadga och riktlinjer finns vidare principer som rör forskningens frihet, och det
framgår att forskarna bör ha tanke- och yttrandefrihet och vara fria att fastställa
metoder för att lösa problem i enlighet med vedertagna etiska principer och
vedertagen etisk praxis.67 Vidare finns riktlinjer som rör god forskningssed. Av dessa
framgår att forskare bör ha en professionell inställning och att de har ett ansvar att
inte upprepa forskning som tidigare bedrivits på annat håll. Forskare måste undvika
alla former av plagiering och följa principer för immaterialrättsligt skydd och
63 Stadga
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gemensamt ägande av uppgifter i de fall då forskning bedrivs i samarbete med en
handledare eller andra forskare. Det är också viktigt att forskare inhämtar alla
nödvändiga godkännanden innan de inleder forskning eller får tillgång till resurser för
forskning. Slutligen är det viktigt att forskare visar att de följer säkra arbetsmetoder, i
enlighet med nationell lagstiftning och känner till gällande nationella lagstiftningskrav
på dataskydd och krav på sekretesskydd samt vidtar nödvändiga åtgärder för att alltid
uppfylla dessa krav.68 Någon motsvarighet till granskningsteman avseende
forskningens frihet och god forskningssed finns inte i de granskningar som genomförs
inom det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag med dess fokus på utbildning.
UKÄ gör dock bedömningen att det är relevant att inkludera granskningsteman med
bäring på såväl forskningens frihet som god forskningssed i den granskning avseende
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som kommer att genomföras. Dessa två
granskningsteman har stöd i den svenska lagstiftningen inom området, liksom i såväl
Stadga och riktlinjer som SUHF:s ramverk som diskuteras nedan.

Förutsättningar i SUHF:s ramverk
SUHF:s föreslagna ramverk för kvalitetssäkring av forskning innehåller
granskningsteman som tangerar bedömningsområdet Förutsättningar. Ett av dessa
avser administrativt stöd och infrastruktur för forskning. Enligt tillhörande
bedömningsgrund ska lärosätena arbeta för att ”forskningen ska ha tillgång till
ändamålsenlig infrastruktur och adekvat administrativt stöd”.69 En liknande
formulering, som återgivits ovan, finns i dag inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring. Av denna framgår att lärosätet ska säkerställa en
ändamålsenlig miljö som omfattar behövlig infrastruktur.
I det förslag som presenterats av SUHF framhålls vidare såväl rekrytering som
kompetensutveckling för akademisk personal som viktiga kvalitetsfrågor. Av
bedömningsgrunden inom granskningstemat Rekrytering, karriärvägar och
karriärstöd framgår att lärosätena ska arbeta för att ”utveckla kompetensen hos
akademisk och administrativ personal för att säkerställa ändamålsenliga, rättvisa och
transparenta processer för rekrytering och befordran”. Det framgår vidare att
”Akademisk personal [bör] ges tillgång till kompetensutveckling och karriärstöd
avseende vetenskaplig utveckling, pedagogisk utveckling och ledarskapsutveckling.
Här är lika villkor och jämställdhet självklara och integrerade utgångspunkter”.70
UKÄ delar SUHF:s bedömning att såväl rekrytering som karriärstöd och
kompetensutveckling är centrala kvalitetsfrågor. Som framgått ovan ingår dessa
granskningsteman också i Stadga och riktlinjer. Medan kompetensutveckling och
karriärstöd föreslås ingå i granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning,
gör UKÄ bedömningen att frågor som rör rekrytering, i likhet med i dag, bör granskas
inom ramarna för den juridiska tillsyn som UKÄ genomför. Denna tillsyn fokuserar
på lärosätenas regelefterlevnad och föregår UKÄ:s kvalitetsgranskningar.
I det förslag som presenterades av SUHF vid kvalitetskonferensen i maj 2018 ingick
också granskningstemat Forskningsmiljö. Av förslaget framgick att lärosätena ska
säkerställa att ”forskningsmiljöerna ger goda förutsättningar för forskning av hög
kvalitet. Med forskningsmiljö avses den miljö där lärare/forskare/doktorander
bedriver sitt dagliga forskningsarbete, dvs. den organisatoriska enhet/miljö där de
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löpande interagerar med kollegor kring sin egen och deras forskning”.71 En
motsvarighet till denna bedömningsgrund saknades i det reviderade förslag som
presenterades i november samma år. Utbildningsmiljö/forskarutbildningsmiljö finns
dock med som bedömningsgrund i UKÄ:s granskningar inom bedömningsområdet
Förutsättningar i det nationella systemet för kvalitetssäkring inom såväl
komponenten Examenstillståndsprövningar som komponenten
Utbildningsutvärderingar. Detta granskningstema ingår också i Stadga och riktlinjer.
UKÄ gör bedömningen att en granskning av hur lärosätena kvalitetssäkrar sina
forskningsmiljöer, för att därigenom skapa goda förutsättningar för forskningens
genomförande, bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
I SUHF:s föreslagna ramverk för kvalitetssäkring av forskning finns ytterligare ett
granskningstema som kan kopplas till bedömningsområdet Förutsättningar. Detta rör
kopplingar mellan forskning och utbildning. Av bedömningsgrunden framgår att
lärosätena ska arbeta för att ”det ska finnas ett nära samband mellan forskning och
utbildning i en ändamålsenlig lärandemiljö”.72 I komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete uttrycks detta i dag inom bedömningsområdet
Utformning, genomförande och resultat som att lärosätena regelbundet och
systematiskt ska samla in information om och utvärdera utbildningarna, för att
säkerställa att de är aktuella och anknyter till relevant forskning.73 Kopplingar mellan
utbildning och forskning har hög relevans och UKÄ gör bedömningen att detta
granskningstema bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
I SUHF:s förslag ingår vidare granskningsteman som rör Forskningens utveckling och
förnyelse samt Forskningens frihet och god forskningssed. Av det föreslagna
ramverket framgår att lärosätena ska arbeta ”systematiskt med att skapa former och
utrymme för forskningens förnyelse”. Dessutom ska lärosätena säkerställa att
”forskningens frihet värnas, dvs. friheten att fritt välja forskningsproblem, fritt
utveckla forskningsmetoder och att forskningsresultat fritt får publiceras”. I
ramverket återfinns även bedömningsgrunder som rör god forskningssed. Detta
formuleras på följande sätt: ”Lärosätena säkerställer att principer för god
forskningssed efterlevs. Det sker såväl genom förebyggande arbete som genom
tydliga och systematiska former för uppföljning av fall av oredlighet eller brott mot
god forskningssed”.74
Vad gäller granskningstemat Forskningens frihet och god forskningssed ingår det,
som diskuterats ovan, både i Stadga och riktlinjer. Principer för detta återfinns också i
den svenska lagstiftningen inom området. Granskningsteman som rör forskningens
förnyelse finns med i Stadga och riktlinjer genom det krav som riktas till forskare att
inte upprepa tidigare forskning, och delar av granskningstemat ingår i den svenska
lagstiftningen genom de paragrafer som rör oredlighet (exempelvis plagiering).
Samtidigt bör betonas att granskningstemat Forskningens förnyelse bör förstås
bredare än att enbart röra oredlighetsfrågor. UKÄ gör bedömningen båda dessa
granskningsteman – Forskningens frihet och god forskningssed samt Forskningens
förnyelse – bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Det bör dock
övervägas huruvida de delar av dessa granskningsteman som rör oredlighet i
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forskning kan lyftas över till den juridiska tillsynen som föregår
kvalitetsgranskningen.

Slutsatser
UKÄ gör bedömningen att bedömningsområdet Förutsättningar är relevant att
använda avseende granskning av kvalitetssäkring av forskning. I det nationella
kvalitetssäkringssystemet i dag granskas inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete granskningsteman som rör dels
kompetensutveckling hos undervisande personal, dels utbildningsmiljö. UKÄ gör
bedömningen att granskningstemat Kompetensutveckling hos forskande personal och
Forskningsmiljöer har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. I det
senare granskningstemat ingår såväl infrastruktur för forskning som hur lärosätet
skapar goda förutsättningar för forskningens genomförande, utveckling och förnyelse.
Medan kompetensutveckling och karriärstöd föreslås ingå i granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning, gör UKÄ bedömningen att frågor som rör
rekrytering, i likhet med i dag, bör granskas inom ramarna för den juridiska tillsyn
som UKÄ genomför. Denna tillsyn fokuserar på lärosätenas regelefterlevnad och
föregår UKÄ:s kvalitetsgranskningar.
Även granskningstemat Forskningens frihet och god forskningssed bör ingå i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Detta granskningstema har vidare stöd
såväl i den svenska lagstiftningen på området som i nationella och internationella
ramverk för kvalitetssäkring av forskning. Även avseende detta granskningstema bör
övervägas om delar kan inkluderas i den juridiska tillsynen som föregår
kvalitetsgranskningen. Vidare menar UKÄ att ett granskningstema med fokus på hur
lärosätet genom sitt kvalitetsarbete stärker kopplingar mellan forskning och
utbildning bör ingå i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Stöd för detta
granskningstema finns i den svenska lagstiftningen och kopplingar mellan utbildning
och forskning utpekas även som en central kvalitetsfråga i SUHF:s ramverk. Vidare
granskas länkar mellan forskning och utbildning inom ramarna för det nationella
systemet för kvalitetssäkring redan i dag.
UKÄ gör därför bedömningen att följande granskningsteman bör ingå i en granskning
av kvalitetssäkring av forskning inom bedömningsområdet Förutsättningar:





Forskningsmiljö, inklusive stödverksamhet och forskningsinfrastruktur samt
forskningens utveckling och förnyelse
Kompetensutveckling och karriärstöd
Kopplingar mellan forskning och utbildning
Forskningens frihet och god forskningssed.

Innehållet i dessa granskningsteman kommer att formuleras som bedömningsgrunder
utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för att, med stöd av data
som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet, granska forskningens
kvalitet (inklusive de förutsättningar och processer som ligger till grund för
forskningens kvalitet). UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar
samt att genom sina granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende
forskning.
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Utformning, genomförande
och resultat
Det här kapitlet rör bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat.
Kapitlet inleds med en diskussion om hur bedömningsområdet används inom det
nationella systemet för kvalitetssäkring i dag inom respektive komponent. Efter detta
följer en diskussion om vilka granskningsteman inom Stadga och riktlinjer samt
Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av
forskning som lämpligen bör falla inom ramarna för bedömningsområdet samt hur
detta kan kopplas till relevant lagstiftning. Kapitlet avslutas med förslag på vilka
granskningsteman som bör ingå i bedömningsområdet i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

Utformning, genomförande och resultat i kvalitetssäkringssystemet i
dag
Nedan görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet används i det
nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas relevans för granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete granskas i dag
inom bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat hur väl lärosätet
genom sitt kvalitetsarbete följer upp, vidtar åtgärder och utvecklar sina utbildningar
och på så sätt säkerställer hög kvalitet i lärosätets samlade utbildningsutbud. Av
bedömningsgrunderna framgår att lärosätet regelbundet och systematiskt ska samla in
information om och utvärdera utbildningarna, för att säkerställa att de är aktuella och
anknyter till relevant forskning. Vidare ska lärosätet säkerställa att de faktiska
studieresultaten motsvarar de förväntade.75 Fokus inom lärosätesgranskningarna i dag
ligger på utbildning och att lärosätena genom sina kvalitetssäkringssystem på ett
systematiskt sätt följer upp och utvecklar det samlade utbildningsutbudet. Det framgår
att utbildningarna ska vara kopplade till relevant forskning, som en viktig del i hur
utbildningsutbudet kvalitetssäkras. Vidare framgår att ”Åtgärder som planeras eller
genomförs för att förbättra och utveckla utbildningarna [ska] kommuniceras på ett
ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter”.76 UKÄ gör bedömningen att detta
krav på lärosätena att genomföra regelbunden uppföljning och utvärdering av den
verksamhet som bedrivs, att utifrån detta vidta kvalitetshöjande åtgärder samt att
kommunicera detta till relevanta intressenter har relevans även i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

75
76

UKÄ (2018d, s. 12ff).
UKÄ (2018d, s. 12ff).
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Examenstillståndsprövningar

Inom komponenten Examenstillståndsprövningar ingår bedömningsområdet
Utformning, genomförande och resultat. Granskningsteman för granskning inom
bedömningsområdet rör styrdokument samt säkring av examensmål och jämställdhet.
När det gäller styrdokument ska det finnas utbildningsplaner och kursplaner för hela
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt för yrkesexamen. För
forskarutbildningen ska det finnas en allmän studieplan för hela utbildningen och en
mall för individuell studieplan. För samtliga utbildningsnivåer ska examensmålen
säkras. Det betyder att lärosätet genom utbildningens utformning, genomförande och
examination säkerställer att studenterna och doktoranderna kommer att uppnå målen i
examensordningen när examen utfärdas. Bedömningsgrunden för jämställdhet är
genomgående att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i utbildningens innehåll och
utformning.77 Dessa granskningsteman bedöms inte ha relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.
Utbildningsutvärderingar

Även i komponenten Utbildningsutvärderingar ingår bedömningsområdet
Utformning, genomförande och resultat. På samtliga utbildningsnivåer ingår i
bedömningsområdet de delar av examensmålen som valts ut för utvärderingen.
Bedömningsområdet rymmer även ett granskningstema avseende jämställdhet.78
Vidare granskas den kvalitetssäkring som sker avseende utbildningens utformning,
genomförande och resultat. Det handlar om hur lärosätets uppföljnings-, åtgärds- och
återkopplingsrutiner på utbildningsnivå, på ett systematiskt sätt, bidrar till att säkra
och utveckla kvaliteten i den granskade utbildningen. Lärosätet ska redogöra för hur
utbildningens olika delar kontinuerligt följs upp och hur resultaten tas om hand. Ett
led i omhändertagandet av resultat från uppföljningar är att informera om eventuella
åtgärder och förändringar till berörda parter, som lärare, handledare och doktorander,
i syfte att stärka kvalitetsarbetet och ett kontinuerligt lärande.79 UKÄ gör
bedömningen att den del i granskningen som handlar om hur lärosätets uppföljnings-,
åtgärds- och återkopplingsrutiner på ett systematiskt sätt bidrar till att säkra och
utveckla kvaliteten i den granskade verksamheten, har relevans även i en granskning
av kvalitetssäkring av forskning. Likaså bedöms lärosätets arbete avseende
omhändertagandet av resultat från uppföljningar med fokus på att informera om
eventuella åtgärder och förändringar till berörda parter ha relevans även avseende
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Tematiska utvärderingar

Även i den tematiska utvärderingen om hållbar utveckling ingick bedömningsområdet
(då kallat aspektområde) Utformning, genomförande och resultat.
Bedömningsområdet innefattade att lärosätet skulle ha utbildningar som utformats
och genomförts på så sätt att hållbar utveckling integrerats i utbildningarna.
Lärosätena ombads vidare beskriva hur arbetet med hållbar utveckling utvecklades
och följdes upp, samt ge exempel där aktuell forskning inom området förekom inom
utbildningarna.80 Dessa granskningsteman bedöms inte ha relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

77

UKÄ (2018c) Bilaga 1, 2, 3, 4.
UKÄ (2018e).
79 UKÄ (2018e), UKÄ (2018f). Avseende hantering av jämställdhet se separat kapitel.
80 UKÄ (2016b).
78
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Utformning, genomförande och resultat i Stadga och riktlinjer
Av Stadga och riktlinjer framgår att det är viktigt att det finns system för utvärdering
och bedömning vid lärosätet. Alla forskare, även seniora, bör omfattas av system för
regelbunden bedömning och utvärdering av forskningen. Denna utvärdering eller
bedömning bör göras av en oberoende panel på ett transparent sätt. Om möjligt bör
granskningen genomföras av en internationell panel. Utvärderingen bör utgå från
forskningens kreativitet och resultat. I detta ingår forskares publikationer, patent,
undervisning, handledning, mentorskap, nationellt eller internationellt samarbete,
administrativa uppgifter, verksamhet för att informera allmänheten och deras
rörlighet. Dessa aspekter bör även beaktas när det gäller karriärutveckling.81 UKÄ gör
bedömningen att system för regelbunden, oberoende bedömning och utvärdering av
forskning bör utgöra ett centralt granskningstema även i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

Utformning, genomförande och resultat i SUHF:s ramverk
Avseende bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat finns
paralleller mellan de bedömningsgrunder som används inom komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som används av UKÄ i dag och
det ramverk för kvalitetssäkring av forskning som presenterats av SUHF. Avseende
granskningstemat Kontinuerlig uppföljning framgår av SUHF:s förslag att lärosätena
ska säkerställa att de ”kontinuerligt samlar in, analyserar och använder relevant
information med bäring på forskningens kvalitet, som underlag för
kvalitetsutveckling, prioriteringar och strategiska beslut”.82 En liknande formulering
finns avseende UKÄ:s granskning av utbildningens kvalitetssäkring inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag inom vilken
det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet betonas. I det förslag till ramverk
för kvalitetssäkring av forskning som presenterats av SUHF framgår inom
granskningstemat Återkommande granskning att varje lärosäte ”med viss periodicitet
och med stöd av externa granskare – [ska genomföra] bredare
genomlysningar/utvärderingar av sina forskningsmiljöer och/eller sin forskning ur
helhetsperspektiv, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter”.
Vidare framgår att lärosätet ska ha ”system för att fånga upp och ta hand om de
rekommendationer som den periodiska granskningen ger upphov till”.83
UKÄ instämmer i SUHF:s bedömning att återkommande kollegiala granskningar av
forskningsverksamheten bör utgöra en central del i lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
avseende forskning. UKÄ menar vidare att användande av externa granskare (vilket
förordas i Stadga och riktlinjer) bör övervägas, då den externa granskningen
tillförsäkrar skärpa i systemet. UKÄ gör bedömningen att det vilar på lärosätena att,
utifrån deras övergripande kvalitetsansvar för den forskning som bedrivs, och med
stöd av de granskningar som genomförs av externa parter, exempelvis forskningsråd
och forskningsfinansiärer, genomföra bredare kollegiala utvärderingar och
genomlysningar av den forskning som bedrivs. UKÄ delar därmed i SUHF:s
bedömning att detta är centrala kvalitetsfrågor som bör granskas inom ramarna för
kvalitetssäkring av forskning. Som framgått av texten ovan ingår dessa
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Stadga och riktlinjer (Marie Curie Actions) EUR 21620 (2005) Bilaga. Avsnitt 1. Den europeiska stadgan för
forskare. Allmänna principer och krav som gäller arbetsgivare och finansiärer, ”System för
utvärdering/bedömning”.
82
Förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring av forskning (2018).
83 I den version av ramverket som presenterades i januari 2019 är ”externa granskare” ersatt med ”kollegial
granskning”.
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granskningsteman inom komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete i dag liksom i Stadga och riktlinjer.

Slutsatser
UKÄ gör bedömningen att bedömningsområdet Utformning, genomförande och
resultat är ändamålsenligt att använda även i en granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Även inom detta bedömningsområde finns tydliga beröringspunkter mellan
de granskningar som genomförs i dag och planerade granskningar av kvalitetssäkring
av forskning. Granskningsteman som rör kontinuerlig uppföljning och regelbunden
granskning har relevans avseende såväl granskning av kvalitetssäkring av utbildning
som forskning. Likaså bedöms en granskning av lärosätets arbete avseende
omhändertagandet av resultat från uppföljningar med fokus på att informera om
eventuella åtgärder och förändringar till berörda parter ha relevans avseende
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Båda dessa granskningsteman utgör i
dag fokus inom bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
UKÄ gör bedömningen följande granskningsteman bör ingå i granskningen av
kvalitetssäkring av forskning inom bedömningsområdet Utformning, genomförande
och resultat:



Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning
Tillgängliggörande av resultat av genomförda utvärderingar.

Innehållet i dessa granskningsteman kommer att formuleras som bedömningsgrunder
utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för att, med stöd av data
som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet, granska forskningens
kvalitet (inklusive de förutsättningar och processer som ligger till grund för
forskningens kvalitet). UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar
samt att genom sina granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende
forskning.
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Jämställdhet
Kapitlet rör bedömningsområdet Jämställdhet. Kapitlet inleds med en redogörelse för
de synpunkter som inkommit i remissvaren och i diskussioner med referensgrupper
kopplade till det nationella kvalitetssäkringssystemet avseende jämställdhet. Därefter
görs en redogörelse för planerad uppföljning av lärosätenas arbete avseende
uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten (JiHU). En
diskussion förs kring hur de statliga forskningsfinansiärerna hanterar jämställdhet
inom ramarna för sin verksamhet. Vidare följer en diskussion om hur
bedömningsområdet används inom det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag
inom respektive komponent. Efter detta följer en diskussion om vilka
granskningsteman inom Stadga och riktlinjer och Sveriges universitets- och
högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av forskning som lämpligen
bör falla inom ramarna för bedömningsområdet och hur detta kan kopplas till relevant
lagstiftning. Kapitlet avslutas med förslag på vilka granskningsteman som bör ingå i
bedömningsområdet i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.

Jämställdhet i remissvaren
Av de remissvar som inkommit framgår att flera av remissinstanserna instämmer i att
jämställdhet är en viktig kvalitetsfråga.84 Lärosätena har vidare fått i uppdrag av
regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet inom ramen för
Jämställdhet i högskolor och universitet (JiHU) och exempelvis Högskolan i
Kristianstad menar att jämställdhet, bör ses som en övergripande och integrerad fråga
för lärosätena, snarare än specifikt kopplad till forskning. Därför, menar högskolan,
bör jämställdhet utvärderas samlat avseende dess effekter för såväl utbildning som
forskning.85 Även Konstfack framför liknande argument.86 Uppsala universitet anser
att UKÄ:s granskningar enbart bör fokusera på lärosätenas kärnuppdrag, där alla
förekommande perspektiv med bäring på kvaliteten ska ges samma utrymme. I detta
inryms jämställdhet men också andra kvalitetsfrågor, exempelvis internationalisering
och breddad rekrytering.87 Flera remissinstanser menar att jämställdhet inte bör vara
ett eget separat bedömningsområde, utan förordar att jämställdhet, i linje med
strategin om jämställdhet, i stället integreras i alla delar av lärosätenas verksamhet
och därmed också i de övriga bedömningsområdena i det nationella
kvalitetssäkringssystemet.88 SUHF menar i sitt remissvar att jämställdhet bör
behandlas integrerat, men enbart i de fall det inverkar på forskningens kvalitet.89

Inspel från externa grupper
För att få ytterligare inspel på hur jämställdhet bör hanteras i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning – integrerat i andra bedömningsområden

84

Exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska
institutet, Kung. Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet,
Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Uniarts, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges
universitetslärarförbund.
85 Remissvar på UKÄ (2018a) från Högskolan i Kristianstad.
86 Remissvar på UKÄ (2018a) från Konstfack.
87 Remissvar på UKÄ (2018a) från Uppsala universitet.
88
Se remissvar på UKÄ (2018a) från exempelvis Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i
Skövde, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Konstfack.
89 Se remissvar på UKÄ (2018a) från Sveriges universitets- och högskoleförbund.
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eller som ett separat bedömningsområde – har UKÄ rådfrågat såväl insynsråd som
referensgrupper för det nationella kvalitetssäkringssystemet. Referensgruppen för
lärosätena (med representanter från Sveriges universitets- och högskoleförbund,
Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges förenade studentkårer och
Vetenskapsrådet) menade att det är rimligt att ha med jämställdhet i granskningen,
samtidigt som jämställdhetsfrågorna inte bör vara utslagsgivande. Deras slutsats var
att jämställdhet bör granskas integrerat i ett eller flera andra bedömningsområden där
det är relevant och kan kopplas till kvalitet.90 I referensgruppen för
arbetslivsföreträdare fanns däremot ingen tydlig preferens för något av alternativen.91
Insynsrådet, slutligen, såg för- och nackdelar med båda förslagen. Det landade dock i
att förorda att jämställdhet granskas som separat bedömningsområde, då detta ansågs
tydliggöra jämställdhetsfrågorna och göra bedömningen skarpare.92
I syfte att synliggöra jämställdhet som en viktig kvalitetsfråga gör UKÄ bedömningen
att jämställdhet, i granskningen av kvalitetssäkring av forskning, bör utgöra ett
separat bedömningsområde. Det är på detta sätt som jämställdhet hanteras inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag. UKÄ gör
vidare bedömningen att hanteringen av jämställdhet som ett separat
bedömningsområde underlättar för lärosätena att ta ett samlat grepp om
jämställdhetsfrågorna avseende såväl forskning som utbildning. Detta ligger också i
linje med uppdraget till lärosätena att integrera jämställdhetsperspektiv i sin
verksamhet, som behandlas i texten nedan.

Uppföljning av jämställdhet inom ramarna för JiHU
Lärosätena har av regeringen fått i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet inom ramen för Jämställdhet i högskolor och universitet (JiHU).
Denna uppföljning genomförs av Jämställdhetsmyndigheten. I syfte att undvika
överlappningar mellan de granskningar som genomförs inom ramarna för JiHU och
de som genomförs av UKÄ har en kartläggning gjorts av JiHU-uppföljningen som
den beskrivs avseende lärosätenas återrapporteringskrav.93
I enlighet med JiHU-uppdraget ska varje universitet och högskola ta fram en plan för
hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att
verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen exempelvis
avseende jämställda karriärvägar. Planen ska innehålla de utvecklingsbehov, mål och
aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017–2019, samt beskriva på vilket sätt
jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet,
exempelvis i lärosätets styrprocesser. Universitet och högskolor ska i sina
årsredovisningar också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av
forskningsmedel.94
Uppföljningen sker i tre nivåer: en årlig löpande uppföljning, en till två fördjupade
uppföljningar (av de jämställdhetspolitiska delmålen) som publiceras varje år samt en
samlad analys av jämställdhetspolitikens utfall och effekter under den innevarande
sexårsperioden. Uppföljningsarbetet planeras att genomföras enligt en cykel på sex år.
Den årliga löpande uppföljningen består i huvudsak av att följa och analysera
90

Möte med referensgrupp för lärosätena (Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges
universitetslärare och forskare, Sveriges förenade studentkårer och Vetenskapsrådet) 15 oktober 2018.
91 Referensgruppsmöte med representanter från arbetslivet 1 oktober 2018.
92
Möte med Insynsrådet 5 oktober 2018.
93 Jämställdhetsmyndigheten (2018).
94 Jämställdhetsmyndigheten (2018:5).
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utvecklingen av nyckeltal och annan statistik. Fokus utgörs av nyckeltal för
jämställdhetspolitiken som Statistiska centralbyrån presenterar. Utöver detta planeras
en till två fördjupade uppföljningar att publiceras varje år. Kvalitativa granskningar
på lärosätesnivå planeras dock inte inom ramarna för uppföljningen av JiHU.

Jämställdhet hos forskningsråden och Vinnova
Genom forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan gav regeringen i
uppdrag till forskningsråden att verka för ett integrerat köns- och genusperspektiv i
forskning, när så är relevant.95 Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ingår
också alla i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i
myndigheter (JiM). Målet med JiM är att de myndigheterna som ingår ska utveckla
sin verksamhet i linje med de jämställdhetspolitiska målen. JiM-arbetet har påbörjats i
tre omgångar där Vetenskapsrådet ingick i den första omgången. Forte och Vinnova
ingick i den andra och Formas i den tredje omgången, som ännu pågår.96
JiM fokuserar bland annat på myndigheternas externa verksamhet, det vill säga den
verksamhet som vänder sig till myndigheternas målgrupper (forskare).
Vetenskapsrådet har till exempel en målgruppsanpassad jämställdhetsutbildning för
alla aktörer i alla led av myndighetens process för forskningsfinansiering.97
Vetenskapsrådet hade också en jämställdhetsstrategi redan innan JiM, och följde då
årligen upp utfallet av sin forskningsfinansiering ur ett jämställdhetsperspektiv. Sedan
2008 har även jämställdhetsobservatörer fått delta i ett urval beredningsgruppsmöten
för att kartlägga könsskillnader i myndighetens beredningsprocess.98
Vetenskapsrådets jämställda beredningsprocess och beviljandegrad påverkar dock
inte i vilken utsträckning kvinnor söker forskningsmedel eller har likvärdiga
förutsättningar att forska. Här behövs lärosätenas hjälp för att kunna ta nästa steg i
jämställdhetsarbetet.99 Numera ställer Vetenskapsrådet också krav på att varje
forskningsinfrastruktur ska återrapportera könsuppdelad statistik över sina användare
enligt nyckeltal som har tagits fram. Sedan ska varje infrastruktur också ta fram en
långsiktig plan för att uppnå eller bibehålla en jämställd användning.100
Vetenskapsrådet har vidare ett nytt uppdrag och ska enligt instruktionen från 2018
”verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som
myndigheten finansierar där så är tillämpligt”. Detta införs delvis i och med tre
utlysningar 2019 och ska sedan följas upp för att eventuellt implementeras i fler
utlysningar.
Vinnova är en annan myndighet som bland annat har uppnått ändrade
verksamhetsutfall som ett resultat av JiM. Myndigheten har till exempel lagt till
jämställdhetsaspekter i sina bedömningskriterier och infört krav på att det ska finnas
en könskonsekvensanalys i alla ansökningar. Inom ramen för Vinnovas JiM-uppdrag
har tre huvudsakliga fokusområden formulerats för att åstadkomma jämställd
bidragsgivning: vem (Vem tilldelas medel? Är projektteam och fördelning av resurser
jämnt könsfördelade?), vad (Bidrar projektets resultat till ökad jämställdhet? Ingår
både kvinnor och män i projektets målgrupper?) och hur (Hur bedöms projekt utifrån
ett jämställdhetsperspektiv? Hur integreras jämställdhetsaspekten i projektets
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genomförande?). Myndigheten har stärkt de sökandes incitament att bedriva jämställd
forskning, både avseende projektutformning och problemformulering.101
Avseende Vinnovas instruktion att verka för att ett köns- och genusperspektiv
inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar har det pågått ett parallellt
arbete med detta uppdrag som omfattas av fokusområdet vad. I ansökningsförfarandet
innebär detta att sökande får redogöra för om det finns relevanta köns- eller
genusaspekter som är kopplade till projektets lösningar eller område som projektet
bör beakta. En analys som genomförts av beviljade projekt inom ett av Vinnovas
större program Utmaningsdriven innovation visar att andelen projekt som svarade ja
på frågan ovan uppgick till 35 procent. Innan frågan infördes hösten 2016, relaterade
inga av ansökningarna till köns- eller genusaspekter som var kopplade till projektets
lösningar eller område.
Forte (och tidigare FAS) hade även före JiM en jämställdhetspolicy/strategi med syfte
att uppnå en jämställd fördelning av forskningsmedel i relation till antalet
ansökningar och att ha en jämn könsfördelning i alla beredningsgrupper. Olika
verktyg har använts under åren, exempelvis utbildningar för Fortes personal och
information till styrelse och beredningsgrupper. Utfallet följs upp årligen som ett led i
att kvalitetssäkra beredningsprocesserna, och vid några tillfällen har mer ingående
analyser gjorts. Myndighetsövergripande erfarenhetsutbyten mellan
forskningsfinansiärer har länge varit viktigt för jämställdhetsarbetets utveckling, och
JiM har erbjudit ytterligare en sådan arena.
Från och med 2016 kräver Forte att sökande förhåller sig till ett genus- och
mångfaldsperspektiv, och kommenterar i vilken utsträckning det är relevant för det
aktuella forskningsprojektet. Syftet är att främja ett integrerat köns- och
genusperspektiv i forskning och stimulera till forskning som verkar för både ökad
jämlikhet och jämställdhet. Eftersom det är obligatoriskt att redovisa ansökans genusoch mångfaldsperspektiv, är detta också ett bedömningskriterium för
beredningsgrupperna. En analys gjordes av utfallet av den årliga öppna utlysningen
och en riktad utlysning av programbidrag 2016 med fokus både på hur de sökande
och bedömarna hanterad dessa nya krav. Resultaten av analysen ligger till grund för
ett fortsatt utvecklingsarbete.102

Jämställdhet i kvalitetssäkringssystemet i dag
Nedan görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet hanteras inom det
nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas eventuella relevans avseende en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, vari
granskning av kvalitetssäkring av forskning kommer att ingå, utgör jämställdhet ett
separat bedömningsområde. Bedömningsgrunden lyder ”Lärosätet säkerställer ett
systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning
och genomförande”. Inom denna komponent handlade jämställdhetsperspektivet
inledningsvis (i piloten) om att granska att lärosätena integrerade ett
101
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jämställdhetsperspektiv inom i verksamheten som helhet, samt hur detta följdes upp,
utvärderades och utvecklades. Erfarenheter från pilotomgången visade dock att detta
innebar en överlappning i förhållande till den uppföljning som görs genom
lärosätenas uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet (se avsnitt ovan). Fokus
för granskningen på lärosätesnivå avgränsades därför till att gälla lärosätenas
kvalitetsarbete för jämställdhet avseende utbildningsutbudet, i stället för som tidigare
all verksamhet vid lärosätet.103 Avseende granskningens fokus på ett systematiskt
arbete avseende att beakta jämställdhet i innehåll, utformning och genomförande gör
UKÄ bedömningen att delvis liknande granskningsteman har relevans och kan
användas i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Fokus i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör vidare, liksom inom
granskningskomponenten i dag, ligga på det systematiska kvalitetsarbetet. UKÄ gör
bedömningen att relevanta granskningsteman är jämställdhet avseende förutsättningar
att bedriva forskning samt jämställhet avseende forskningens genomförande.
Examenstillståndsprövningar

Jämställdhet har hanterats på samma sätt inom komponenten
Examenstillståndsprövningar som inom komponenten Utbildningsutvärderingar (se
nedan).
Utbildningsutvärderingar

Jämställdhet behandlades inledningsvis som ett separat bedömningsområde inom
komponenten Utbildningsutvärderingar. Erfarenheter från den första
utvärderingsomgången på utbildningssidan medförde dock revideringar. En av dessa
var att granskningen av jämställdhet integrerades i bedömningsområdet Utformning,
genomförande och resultat med en separat bedömningsgrund: ”Ett
jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens
innehåll, utformning och genomförande”. Fokus för komponenten
Utbildningsutvärderingar är innehållet i utbildningen, men erfarenheten från den
första utvärderingsomgången visade att när det gällde jämställdhet försköts detta
fokus. I underlagen från lärosätena beskrevs övergripande planer och strategier på
lärosätesnivå i stället för utbildningsnära aktiviteter. Genom att flytta
jämställdhetsfrågorna från ett separat bedömningsområde till att bli en
bedömningsgrund inom bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat
avsåg UKÄ att få beskrivningar som var mer utbildningsnära och endast handla om
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.104 UKÄ gör bedömningen att
granskning av kvalitetssäkring av forskning bör fokusera på lärosätets systematiska
kvalitetsarbete avseende jämställdhet i forskningens förutsättningar och
genomförande samt att jämställdhet bör utgöra ett separat bedömningsområde.
Tematiska utvärderingar

Inom den granskningstematiska utvärdering som genomförts avseende hållbar
utveckling ingick ingen direkt bedömning av jämställdhet. Jämställdhet fanns varken
med som bedömningsområde eller som bedömningsgrund. Dock poängteras i
rapporten från utvärderingen att jämställdhet är en del i lärosätenas uppdrag och en
integrerad del i begreppet hållbar utveckling.105
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Jämställdhet i Stadga och riktlinjer
I Stadga och riktlinjer ingår jämställdhet som ett återkommande granskningstema
som berör flera av de principer för forskningens förutsättningar och genomförande
som slås fast. En central utgångspunkt i Stadga och riktlinjer är att göra Europa mer
attraktivt för forskare, och i detta ingår att öka andelen forskare som är kvinnor.106
Det framgår att lärosätena bör sträva efter en representativ könsfördelning på alla
personalnivåer, även på handlednings- och ledningsnivå. Detta bör åstadkommas
genom att jämställdhetsperspektiv tillämpas i samband med rekrytering och
befordran. I syfte att öka jämställdhet inom forskning och stärka principer för
likabehandling bör vidare urvals- och bedömningskommittéer avseende rekrytering
och befordran sättas samman utifrån ett könsperspektiv.107 Lärosätena bör också
sträva efter att skapa arbetsvillkor som gör det möjligt att kombinera familj och
arbete, barn och karriär. Detta kan till exempel ske genom arrangemang som
möjliggör flexibel arbetstid, deltidsarbete och distansarbete.108 Av Stadga och
riktlinjer ringas andra granskningsteman som rör dels rekrytering och befordran, dels
arbetsvillkor in som viktiga jämställdhetsfrågor.

Jämställdhet i SUHF:s ramverk
I det ramverk för kvalitetssäkring av forskning som presenterats av SUHF återfinns
jämställdhet som kvalitetskriterium i granskningstemat Rekrytering, karriärvägar och
karriärstöd. Av granskningstemat framgår att ”lika villkor och jämställdhet [ska vara]
självklara och integrerade utgångspunkter” avseende såväl rekrytering som befordran
och kompetensutveckling.109 Paralleller finns därmed mellan det ramverk som
utarbetats av SUHF och de principer som presenteras i Stadga och riktlinjer som
diskuterats ovan.

Slutsatser
I det nationella systemet för kvalitetssäkring granskas i dag jämställdhet ur ett tydligt
utbildningsperspektiv. De bedömningsgrunder som används rör hur lärosätet arbetar
för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv beaktas i utbildningarnas utformning,
genomförande och resultat. Jämställdhet i Stadga och riktlinjer liksom i SUHF:s
ramverk fokuserar i stället på granskningsteman som rör forskningens förutsättningar
genom exempelvis rekrytering, karriärvägar och karriärstöd samt (i Stadga och
riktlinjer) arbetsvillkor. Som påpekats ovan kommer lärosätenas processer och rutiner
för rekrytering av forskande personal att granskas inom ramarna för den juridiska
tillsyn som föregår kvalitetsgranskningen. Avseende karriärvägar och
kompetensutveckling gör UKÄ bedömningen att ett jämställdhetsperspektiv är
relevant. UKÄ gör dock bedömningen att även andra kvalitetsaspekter, avseende
exempelvis mångfald och internationalisering, har bäring på detta granskningstema. Av
denna orsak menar UKÄ att granskningstemat Kompetensutveckling och karriärstöd
bör granskas inom bedömningsområdet Förutsättningar. De delar avseende
granskningstemat som specifikt rör jämställdhet bör dock lyftas ut och även diskuteras
inom ramarna för bedömningsområdet Jämställdhet och det granskningstema som
föreslås nedan.
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UKÄ föreslår att följande granskningstema ingår i granskningen av kvalitetssäkring
av forskning inom bedömningsområdet Jämställdhet:


Jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande

Innehållet i detta granskningstema kommer att formuleras som bedömningsgrund
utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för att, med stöd av data
som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet, granska forskningens
kvalitet (inklusive de förutsättningar och processer som ligger till grund för
forskningens kvalitet). UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar
samt att genom sina granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende
forskning.
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Student- och
doktorandperspektiv
Kapitlet rör bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv. Kapitlet inleds
med en redogörelse för vilka synpunkter som inkommit i remissvaren och i
diskussioner med referensgrupper kopplade till det nationella
kvalitetssäkringssystemet avseende bedömningsområdet. Vidare följer en diskussion
kring hur bedömningsområdet används inom det nationella systemet för
kvalitetssäkring i dag inom respektive komponent. Efter detta följer en diskussion om
vilka eventuella granskningsteman inom Stadga och riktlinjer och Sveriges
universitets- och högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av forskning
som lämpligen bör falla inom ramarna för bedömningsområdet, samt hur detta kan
kopplas till relevant lagstiftning. Kapitlet avslutas med en diskussion avseende på
vilket sätt Student- och doktorandperspektiv lämpligen integreras i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning.

Student- och doktorandperspektiv i remissvaren
I UKÄ:s granskningar inom ramarna för det nationella kvalitetssäkringssystemet
ingår i samtliga komponenter bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv.
Av de remissinstanser som kommenterar UKÄ:s bedömning att student- och
doktorandperspektivet har bäring även avseende en granskning av kvalitetssäkring av
forskning har flera gjort en åtskillnad mellan ett studentperspektiv och ett
doktorandperspektiv. Samtliga är positiva till att inkludera ett doktorandperspektiv i
granskningarna. Däremot är flera tveksamma till om det är relevant att ha ett
studentperspektiv i granskningen av kvalitetssäkring av forskning.110 En tydlighet i
hur UKÄ definierar student- och doktorandperspektiv respektive student- och
doktorandinflytande efterlyses vidare, då dessa begrepp ofta blandas ihop.111 Några
remissinstanser föreslår att student- och doktorandperspektivet slopas eller
kompletteras med ett forskarperspektiv.112 I ett svar påtalas också risken för att det är
svårt att få till en studentinlaga på mindre högskolor med små studentkårer, och att
UKÄ därför bör överväga att samla in studenters och doktoranders röster på annat
sätt, exempelvis vid arbetet med självvärderingen.113

Inspel från externa grupper
Frågan om huruvida bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv är
lämpligt att använda i granskningen av kvalitetssäkring av forskning har också
diskuterats med de externa grupper som är kopplade till UKÄ:s
kvalitetssäkringssystem. Insynsrådet förespråkade att ett forskarperspektiv ska
inkluderas i granskningen, och medan doktorandperspektivet bedömdes vara centralt i
en granskning av kvalitetssäkring av forskning sågs ett studentperspektiv som mindre
viktigt.114
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Referensgrupperna för såväl arbetsliv som lärosäten menade däremot att ett
studentperspektiv behövs i granskningen av kvalitetssäkring av forskning. Båda
referensgrupperna betonade att doktoranderna ingår som en naturlig del i forskningen.
Det framhölls vidare att studenter är engagerade i sammanhang där forskningen
diskuteras, och på högre nivåer utför studenter själva forskning. Att utesluta
studenternas perspektiv från granskningen ansågs därför kunna bidra till att öka
klyftan mellan utbildning och forskning. Av dessa anledningar menade båda
referensgrupperna att det är viktigt att såväl studenters- som doktoranders perspektiv
inkluderas i granskningen. Vad gäller frågan om behovet av ett forskarperspektiv
(som föreslagits av några remissinstanser) gick meningarna isär, men båda
referensgrupperna landade i bedömningen att forskarperspektivet redan tas om hand
genom att sakkunniga i bedömargrupperna kommer att vara forskare.115

Student- och doktorandperspektiv i kvalitetssäkringssystemet i dag
Nedan görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet används inom det
nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas eventuella relevans avseende en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ingår
bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv. Av UKÄ:s vägledning
framgår att det som bedöms inom detta bedömningsområde är hur väl lärosätet genom
sitt kvalitetsarbete systematiskt verkar för att studenter och doktorander ges goda
förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Av
vägledningen framkommer att lärosätet ska engagera och motivera studenterna och
doktoranderna att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningarna.116 Åtgärder
som planeras eller genomförs ska kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med
relevanta intressenter. Vidare ska lärosätet genom sitt kvalitetsarbete visa att de
uppfyller bedömningsgrunden inom området, bland annat genom att beskriva rutiner
och processer som bidrar till detta. Beskrivningen ska visa hur lärosätet arbetar
löpande för att systematiskt kvalitetssäkra student- och doktorandperspektivet samt att
lärosätet säkerställer goda förutsättningar för att studenter och doktorander ska utöva
inflytande över sina utbildningar.117 UKÄ gör bedömningen att dessa
bedömningsgrunder med fokus på studentinflytande på utbildningar saknar direkt
bäring på kvalitetssäkring av forskning.
Examenstillståndsprövningar

Inom komponenten Examenstillståndsprövningar finns bedömningsområdena
Studentperspektiv eller Doktorandperspektiv beroende på vilken nivå ansökan gäller.
På grundnivå och avancerad nivå samt yrkesexamen ingår bedömningsområdet
Studentperspektiv. Av vägledningen framgår att utbildningen ska verka för att
studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Lärosätet ombeds beskriva systemet för att säkra studentinflytande
och hur det dokumenteras samt hur utfall av kursvärderingar och eventuella åtgärder
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sammanställs och återkopplas till studenterna. Studenterna ska även ta en aktiv roll
och i dialog med lärarna utveckla utbildningens samtliga delar.118
På forskarnivå ingår bedömningsområdet Doktorandperspektiv, under vilket det
framgår av vägledningen att utbildningen ska verka för att doktoranderna ska ta en
aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesserna. Lärosätet ska
beskriva hur arbetet kommer att se ut för att doktoranderna ska ta aktiv del i
beslutsprocesser, inklusive beredning av frågor som rör forskarutbildning samt hur
rutiner för att säkra doktorandinflytande kommer dokumenteras. Lärosätet ombeds
även beskriva hur utfall av kursvärderingar och eventuella åtgärder kommer att
sammanställas och återkopplas till doktoranderna. Ytterligare en del som ingår under
denna bedömningsgrund är hur en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö kommer att
säkerställas för doktoranderna.119 Som framgått ovan gör UKÄ bedömningen att
granskningsteman som rör studenters och doktoranders förutsättningar att utöva
inflytande över sin utbildning och sin studiesituation saknar direkt bäring på
kvalitetssäkring av forskning.
Utbildningsutvärderingar

I utbildningsutvärderingar på forskarnivånivå finns bedömningsområdet
Doktorandperspektiv, som handlar om det faktiska doktorandinflytandet i
utbildningen, både formellt och informellt. Det formella inflytandet innebär bland
annat doktorandernas representation inom olika organ och plattformar. Det är även
relevant hur doktoranderna deltar i beslutsprocesser, inklusive beredning av frågor
som rör forskarutbildning, och hur informationskanalerna ser ut för att nå ut till
doktoranderna så att de kan ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen.
Doktorandinflytandet handlar också om det individuella inflytandet, det som är mer
informellt och som rör den enskilda doktoranden, exempelvis hur arbetet ser ut för att
doktoranden ska kunna ta aktiv del i att utveckla sin utbildning och sina
lärandeprocesser. Lärosätet ska redogöra för doktorandernas möjlighet att medverka i
utbildningens kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningen samt beskriva vilka
informationskanaler som finns för att ta till vara doktorandernas synpunkter.120
Doktorandperspektivet innebär även att en god psykosocial arbetsmiljö säkerställs för
doktoranderna. Det kan till exempel betyda att det finns medarbetarundersökningar
där resultaten analyseras och omsätts till förbättringsåtgärder samt att det finns
fungerande processer för handledarbyten. Doktoranden bör även ha en god fysisk
arbetsmiljö. Det kan innebära allt från den fysiska arbetsplatsen och balansen mellan
krav på fysisk närvaro och andra former för kommunikation, till exempel webbaserad
samverkan – till tillgången på nödvändig infrastruktur, till exempel litteratur och
annat lärandematerial, informationstekniska resurser, laborativa förhållanden,
verkstäder och repetitionslokaler. Betydelsefullt är också hur doktorander som är
verksamma på deltid hos andra arbetsgivare integreras i forskarutbildningsmiljön.121
De delar som rör tillgång till en adekvat infrastruktur för forskning och hur lärosätet
arbetar för att skapa förutsättningar för goda forskningsmiljöer för samtliga forskare,
inklusive doktorander, bedöms ha relevans i en granskning av kvalitetssäkring av
118
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forskning. Dessa delar föreslås granskas inom bedömningsområdet Förutsättningar.
Granskningsteman som rör studentinflytande bedöms ha mindre relevans i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
I utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå ingår
bedömningsområdet Studentperspektiv. Det framgår av vägledningen att
Studentperspektivet handlar om det faktiska studentinflytandet i utbildningen, både
formellt och informellt. Det formella inflytande innebär bland annat studentens
representation inom olika organ och plattformar. Det är relevant hur studenten deltar i
beslutsprocesser, inklusive beredning av frågor som rör utbildningen, och hur
informationskanalerna ser ut för att nå ut till studenterna, så att de kan ta en aktiv roll
i arbetet med att utveckla utbildningen. Vidare framgår det av vägledningen att
studentinflytandet också handlar om det individuella inflytandet, det som är mer
informellt och som rör den enskilda studenten, till exempel hur arbetet ser ut för att
studenten ska kunna ta aktiv del i att utveckla sin utbildning och sina
lärandeprocesser. Lärosätet ska redogöra för studenternas möjlighet att medverka i
utbildningens kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningen, samt beskriva vilka
informationskanaler som finns för att ta till vara studenternas synpunkter.122 Dessa
granskningsteman med dess tydliga utbildningsfokus och fokus på studentinflytande
bedöms inte ha direkt relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Tematiska utvärderingar

I den tematiska utvärdering som UKÄ genomfört om hållbar utveckling ingick
bedömningsgrunder kring studenters och doktoranders perspektiv som en integrerad
del i bedömningsområdet (då kallat aspektområdet) Miljö, resurser och område. Där
bedömdes samverkan med studenter och hur väl lärosätet främjade interdisciplinär
samverkan.123

Student- och doktorandperspektiv i Stadga och riktlinjer
I Stadga och riktlinjer finns granskningsteman som rör doktorander i
forskarutbildning. Bland annat betonas behovet av att etablera strukturerade och
regelbundna relationer mellan doktorander och handledare. Dessutom poängteras att
det åligger lärosätet att skapa en stimulerande forskarutbildningsmiljö. I detta
inbegrips bland annat att lärosätet ska tillhandahålla lämplig utrustning till
doktorander och att olika möjligheter ska erbjudas avseende exempelvis
distanssamarbete i forskningsnätverk. På ett övergripande plan betonas även behovet
av att prioritera utformningen av arbets- och utbildningsvillkor tidigt i
forskarkarriären i syfte att göra forskarkarriären mer lockande.124 I Stadga och
riktlinjer betonas med andra ord granskningsteman som doktoranders tillgång till en
lämplig infrastruktur och möjligheter att påverka sin studiesituation genom
exempelvis distansarbete. I de mer formella frågor som rör delaktighet och formellt
inflytande som återfinns som granskningsteman i Stadga och riktlinjer pekas däremot
inte doktoranderna ut som en särskild grupp i relation till andra forskare. UKÄ gör
bedömningen att frågor som rör doktorandinflytande och utbildningsmiljö för
doktorander redan granskas i tillräcklig omfattning inom ramarna för det nationella
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systemet för kvalitetssäkring genom de utbildningsutvärderingar på forskarnivå som
genomförs.

Student- och doktorandperspektiv i SUHF:s ramverk
I det ramverk för kvalitetssäkring av forskning som utarbetats av SUHF saknas
granskningsteman med direkt bäring på student- och doktorandperspektiv. De
principer som föreslås omfattar dock implicit, och på några ställen explicit, även den
forskning som bedrivs inom ramarna för forskarutbildning.

Slutsatser
UKÄ:s granskningar i dag fokuserar på studenters och doktoranders möjligheter att
utöva inflytande (både formellt och informellt) över sin utbildning och
utbildningssituation. Medan det formella inflytandet är kopplat till studenters och
doktoranders möjlighet att delta i beredande och beslutande organ där frågor som rör
deras utbildning avgörs, handlar det informella inflytandet snarare om studenters och
doktoranders möjligheter att påverka den egna studiesituationen. UKÄ gör
bedömningen att dessa granskningsteman inte har relevans i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
UKÄ gör vidare bedömningen att frågor där student- och doktorandperspektiv har
särskild betydelse bör lyftas in i andra bedömningsområden, och att
bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv bör utgå från granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Exempel på granskningsteman som är
särskilt relevanta för studenter och doktorander är lärosätets systematiska
kvalitetsarbete för att stärka länkar mellan forskning och utbildning. Vidare bedöms
doktoranders förutsättningar för och möjlighet till kompetensutveckling och
karriärstöd samt tillgång till goda forskningsmiljöer och adekvata infrastrukturer för
forskning ha relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Granskningstemanas särskilda relevans för studenter och doktorander bör, i
förekommande fall, lyftas upp och särskilt förtydligas i bedömningsgrunderna.
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Arbetsliv och samverkan
Kapitlet rör bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan. Kapitlet inleds med en
redogörelse för de synpunkter som inkommit i remissvaren och i diskussioner med
referensgrupper som är kopplade till det nationella kvalitetssäkringssystemet. Därefter
följer en problematiserande diskussion kring olika typer av samverkan och dess
effekter. En diskussion förs också kring hur de statliga forskningsråden hanterar
samverkan inom ramarna för sin verksamhet. Vidare följer en diskussion kring hur
bedömningsområdet används inom det nationella systemet för kvalitetssäkring i dag
inom respektive komponent. Efter detta följer en diskussion om vilka
granskningsteman inom Stadga och riktlinjer och Sveriges universitets- och
högskoleförbunds (SUHF) ramverk för kvalitetssäkring av forskning som lämpligen
bör falla inom ramarna för bedömningsområdet samt hur detta kan kopplas till
relevant lagstiftning. Kapitlet avslutas med förslag på vilka granskningsteman som
bör ingå i bedömningsområdet i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.

Samverkan i remissvaren
I den rapport som överlämnades till Regeringskansliet i april 2018 gjorde UKÄ
bedömningen att forskningens samverkan och forskningens nyttiggörande bör
inkluderas i granskningen av kvalitetssäkring av forskning.125 Många av
remissinstanserna instämmer i detta, men påpekar också att samverkan måste förstås i
vid mening: samverkan är inte lika med arbetslivsperspektiv – det bör breddas till att
inbegripa hela samhället. En återkommande synpunkt är att kopplingen mellan
arbetsliv och forskning inte är lika självklar som kopplingen mellan arbetsliv och
utbildning. Relationen mellan forskningens nyttiggörande och forskningens kvalitet
kan vidare vara problematisk; hänsyn måste här tas till de olikheter som finns mellan
olika forskningsområden. Nyttiggörandet av forskningen är centralt och bör betonas
mer, menar flera. Dock framhåller flera remissinstanser att då nyttiggörande av
forskning är ett långsiktigt mål, bör granskningen fokusera på stödjande processer för
nyttiggörande snarare än själva nyttiggörandet i sig. Samtidigt betonas också att
samverkan handlar om kompetensutveckling och det livslånga lärandet, samt att
lärosätena bör ha kvalitetssäkringssystem som ger goda förutsättningar för att möta
snabba förändringar i omvärlden gällande samverkan.
En åsikt är att samverkan inte bör vara ett separat bedömningsområde utan inkluderas
i de olika verksamhetsgrenarnas kvalitetssäkring vid lärosätena, eftersom samverkan
är integrerad i både utbildning och forskning. Vikten av att se samverkan som
kontextberoende och att beakta och erkänna olikheter mellan lärosäten betonas av
flera, och att granskningen av nyttiggörande bör fokusera på de processer som stödjer
och följer upp nyttiggörande vid lärosätena, snarare än nyttiggörandet i sig – eftersom
det handlar om långsiktigt arbete. Några remissinstanser tillstyrker förslaget om
granskningstematisk utvärdering om samverkan, och behovet av
samverkanskompetens i bedömargrupperna tas också upp. I remissvaren betonas
vidare behovet av en nyanserad och fördjupad diskussion av vad samverkan är och
hur den kvalitetssäkras. Flera tar upp behovet av att UKÄ utvecklar sina definitioner
och sin metod för att granska lärosätenas kvalitetssäkring av samverkan inom
forskning. Några remissinstanser betonar dock att lärosätena inte bör påtvingas en
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begränsning i hur de definierar samverkansuppdraget. I stället bör det vara upp till
varje lärosäte att definiera samverkan och identifiera samverkansmönster efter egna
förutsättningar och strategiska målsättningar.
Flera remissinstanser poängterar att det är viktigt att värna den fria grundforskningen
som inte är nyttoinriktad och att forskningen behöver vara ifrågasättande och kritisk.
Detta gör att forskningen inte alltid sammanfaller med vad som av omvärlden
uppfattas som nyttigt och relevant. Fokus i granskningen bör därför ligga på
lärosätenas kvalitetssäkring av samverkan eller hur lärosätena arbetar för att stärka
forskningens kvalitet genom samverkan. Här är det också viktigt att ta hänsyn till
lärosätenas olika förutsättningar och profiler, och det blir centralt att formulera öppna
bedömningsgrunder så att lärosätena inte blir fastlåsta.
Flera betonar att samverkan bör granskas i relation till såväl utbildning som forskning
och hur lärosätena kvalitetssäkrar detta inom ramarna för sina
kvalitetssäkringssystem. Det påpekas vidare att det är viktigt att låta lärosätena själva
analysera och visa på den samverkan som bedrivs och hur verksamheten drar nytta av
denna. Några remissinstanser påtalar också vikten av att samverkan granskas brett
och inte enbart ur ett snävt industri- och näringslivsperspektiv.
Samverkan i konstnärlig forskning

Samverkan hos de konstnärliga högskolorna skiljer sig inte nämnvärt från samverkan
i det övriga vetenskapssamhället, utan sker inom forskning, utbildning och
tekniköverföring. Exempelvis bedrivs ofta uppdragsutbildning och fortbildning för
konstnärer där externa parter medverkar, och ansökningar till forskningsfinansiärer
sker i samverkan med externa aktörer, som andra konstnärer, företag, kommuner och
landsting. Den konstnärliga forskningen presenterar sina resultat i olika typer av
publika verksamheter som utställningar, konserter, performance, publikationer etc.
Forskning på konstnärlig grund bedrivs i regel av forskare med lång yrkesverksamhet
som konstnärer, och forskningsresultaten ger i flera fall en direkt påverkan på de
konstnärliga fälten, men också andra närliggande fält som teknik- och spelutveckling.
Samverkan är därmed inbyggd i själva forskningens särart.

Inspel från externa grupper
I referensgruppen för arbetslivet diskuterades samverkan och hur lärosätenas
kvalitetssäkring av olika samverkansformer kan granskas inom ramarna för UKÄ:s
kvalitetssystem. Referensgruppen påtalade behovet av att i granskningen lyfta in den
samverkande parten och att inte enbart granska lärosätets egen skattning av vad
samverkansaktiviteten har gett för mervärde. Vidare diskuterades användningen av
nyckeltal för samverkan. Referensgruppen påpekade att det är viktigt att (om
nyckeltal används) noga överväga vad nyckeltalen verkligen mäter och om de kan
fånga upp kvalitet i samverkansmönster.126
I samtal med den internationella rådgivande gruppen framhölls vikten av att stimulera
olika typer av samverkansformer på lärosätesnivå och att inte försöka styra detta
centralt. Det poängterades även att mångfald i såväl form som syfte avseende
samverkan är betydelsefullt. Gruppen menade att kvalitetsarbetet vid lärosätet borde
fokusera på att stötta denna mångfald, snarare än att försöka likrikta innehållet i
samverkansaktiviteterna eller de former och uttryck samverkan får.127
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Olika typer av samverkan och dess effekter
Även i den forskningsöversikt som har publicerats av Vinnova om universitets och
högskolors samverkansmönster och dess effekter betonas mångfald, och vikten av att
modeller för att värdera och följa upp samverkan tar hänsyn till den pluralism som
finns avseende samverkansmönster och samverkansaktörer framhålls. I likhet med
vad som poängterats i remissvaren som återgetts ovan betonas i rapporten att hänsyn
måste tas till lärosätenas skilda förutsättningar, profiler och målsättningar avseende
samverkan. Samverkan beskrivs som kontextberoende, och det betonas att det kan ta
lång tid innan effekter av samverkan uppstår. Vidare poängteras att modeller för att
värdera samverkan inte får bli styrande och att det är viktigt att värna lärosätenas
uppgift som oberoende, kritiska granskare av omvärlden.128
Vad gäller effekter av samverkan finns det flera faktorer som gör dessa svåra att
identifiera och därmed också att mäta. En orsak till detta är att det ofta är svårt att
påvisa ett tydligt orsakssamband mellan en viss samverkansaktivitet och en specifik
effekt. Ofta är det en kombination av olika samverkansaktiviteter som ger upphov till
flera länkade effekter.129 Det kan också vara svårt att isolera samverkanseffekter från
effekter av andra faktorer (exempelvis forskningens kvalitet eller externa faktorer),
eftersom sambanden är så komplexa. Vidare tar det många gånger lång tid innan
effekterna av en viss samverkansaktivitet blir synliga.130 Ytterligare en komplicerande
faktor avseende möjligheten att avgöra effekter av samverkan är att värderingen av en
effekt ofta skiljer sig åt mellan olika samverkanspartner. Det som upplevs som
positivt av en samverkanspart kan upplevas som irrelevant eller till och med negativt
av en annan. Detta gör att bedömningen av hur olika effekter ska förstås och värderas
är komplex, och kräver en förståelse för sammanhanget runt omkring
samverkansaktiviteten.131

Samverkan hos forskningsråden och Vinnova
Sveriges tre statliga forskningsråd och forskningsfinansiären Vinnova har alla, i olika
grad, med samverkan och kunskapsspridning som kriterier vid bedömning av
ansökningar om bidrag. Forte, som har till uppgift att främja samhällsrelevant
forskning av hög kvalitet samt att främja samverkan och nyttiggörande, har sedan
2016 med samhällsrelevans, kunskapsspridning och samverkan som kriterier vid
ansökningar. Formas framhåller i sin årsrapport samverkan som en grundförutsättning
för forskning, utbildning och innovation. Formas avser också att vidareutveckla
samverkansformerna inom sina ansvarsområden och pröva nya arbetsformer för detta.
Två av kriterierna vid ansökan om bidrag handlar om projektets relevans för
samhället.132 Vinnovas projektfinansiering karaktäriseras av att finansiera forskningsoch innovationsprocesser som kan göra nytta i samhället. Merparten av Vinnovas
projekt är samarbetsprojekt mellan flera aktörer, som näringsliv, universitet och
högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet (Ref ÅR 2016). I bedömningen
av ansökningar har Vinnova tre övergripande kriterier, varav ett är potential. Inom
detta kriterium görs en bedömning av vilka effekter och vilket värde projektet kan
förväntas få, och vilken betydelse det kommer att ha för samhället om projektet når
sina mål. I Vetenskapsrådets baskriterier för ansökan om forskningsbidrag ingår inte
samverkan eller kunskapsspridning generellt som ett eget kriterium. Dock kan vid
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särskilda utlysningar ytterligare kriterier tillkomma, till exempel vid utlysningar för
miljö- och samverkansstöd och infrastrukturansökningar.
I sin roll som expertmyndighet har Vinnova på uppdrag av regeringen tagit fram,
utvecklat och prövat en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det
omgivande samhället. Med uppdraget följde också sammanlagt 120 miljoner kronor
som, baserat på resultaten från genomförda piloter, fördelades till deltagande
universitet och högskolor. Utfallet från piloterna har därefter också använts av
regeringen för att fördela delar av fakultetsanslaget 2017 baserat på kvalitet och
prestation i samverkan till universitet och högskolor. Uppdraget genomfördes
tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Forte.133 Vidare genomförde
Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova tillsammans en utvärdering av de
strategiska forskningsområdena. Denna utvärdering utgick från fem kärnfrågor, bland
annat satsningens strategiska betydelse för samhälle och näringsliv samt hur
samverkan med andra universitet och samhällsaktörer sett ut.134 Nedan följer en mer
ingående beskrivning av hur Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova arbetar
med samverkan som ett kriterium i sina utlysningar för bidrag, samt hur
Vetenskapsrådet utvärderat forskningens kvalitet med fokus på bland annat
samverkan.
Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har genomfört en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet
vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och
forskning). ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och sju landsting, som anger
förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan
mellan universitet och hälso- och sjukvården. Medlen används i huvudsak till klinisk
forskning inom landstingen. I Vetenskapsrådets utvärdering granskas den
vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och
samhällsnytta och samt forskningens förutsättningar. Bedömningskriterierna för en av
de tre internationella panelerna är: forskningskompetens, samverkan, implementering
av forskningsresultat i klinisk praktik samt genomslag av klinisk forskning utanför
akademin.135 Frågor som rör samverkan och forskningens genomslag och
nyttiggörande utgjorde också en viktig del i det förslag till nationell modell för att
utvärdera forskningens kvalitet (FOKUS) som presenterades av Vetenskapsrådet
2014. Som en förstudie till detta förslag gjorde Vetenskapsrådet en internationell
kartläggning av några modeller för utvärdering av forskningens genomslag utanför
akademin.136 Vidare togs förslag fram på indikatorer som skulle kunna visa på
förutsättningar för samverkan och samhällspåverkan av Vetenskapsrådet och UKÄ
tillsammans i samband med regeringsuppdraget om att utveckla uppföljning av
svensk forskning.137
Forte

Samverkan är en prioriterad fråga i Fortes underlag till regeringens forskningspolitik
inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017–2027.138 Samverkan med aktörer utanför
akademin är en viktig faktor för att underlätta nyttiggörandet av den kunskap som
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forskningen generar och därmed bidra till att möta omfattande samhällsutmaningar.
För att främja ett ökat inslag av samverkan i hela forskningsprocessen – från
planering och genomförande till kunskapsspridning – lyfter Forte fram
samverkansaspekter i utlysningar av forskningsbidrag. Sedan 2016 finns det särskilda
fält i ansökningsformuläret för att beskriva forskningsprojektets samhällsrelevans,
kunskapsspridning och samverkan. Forte vill genom detta stimulera forskare att
reflektera över hur samverkan kan integreras i planerade forskningsprojekt och vilken
betydelse detta har. År 2018 gjorde Forte en kartläggning och analys av hur forskare
som sökt medel från Forte 2016 redogjorde för samverkan, samhällsrelevans och
kunskapsspridning, och hur dessa aspekter hade bedömts. Syftet var att få en bild av
hur dessa frågor beskrivs inom Fortes olika ansvarsområden samt att få ett underlag
för vidareutveckling av instruktioner till sökande och bedömare.139
Resultaten visade att innehållet i de sökandes beskrivningar av samverkan,
kunskapsspridning och samhällsrelevans delvis överlappade varandra. Samverkan var
det kriterium som var svårast för de sökande att förstå och att möta formulärets
anvisningar och forskningsfinansiärens förväntningar. Särskilt tolkas gränsdragningen
mellan vad som är kunskapsspridning och samverkan olika av de sökande. Överlag
hade även bedömarna svårt att skriva tydliga kommentarer avseende
bedömningskriterierna. Kriteriet samverkan var det som bedömarna i minst
utsträckning kommenterade. En tredjedel av alla bedömningar berörde inte
samverkan alls.140
Ett tydligt resultat av studien var att beskrivningarna i de tre fälten inte i nämnvärd
grad verkar ha påverkat besluten av beviljad finansiering. De få skillnader som kunde
anas var att de ansökningar där samverkan saknades helt har avslagits i högre grad,
medan ansökningar som beskriver pågående samverkan, samverkan med
beslutsfattare och internationell relevans i högre grad har beviljats medel. Ett oväntat
resultat var att samtliga ansökningar där bedömarna gett kommentaren konsultation
med viss samverkanspart har lett till avslag. Detta indikerar att ansökningar med
redogörelser som innehåller mer aktiva former för samverkan prioriterats av
bedömarna. En annan slutsats av studien var att det saknas en gemensam terminologi
samt metodologiska utgångspunkter och ansatser för att beskriva samverkan. Det kan
vara så att de sökande i högre utsträckning baserar sina beskrivningar av samverkan
på egna erfarenheter och existerande praxis än på den nationella och internationella
kunskapsfronten inom dessa områden.141
Formas

När Formas genomför utlysningar bedömer myndigheten vanligen inkomna
ansökningar utifrån fem kriterier. Så sker till exempel avseende ansökningarna i den
årliga öppna utlysningen. I riktade utlysningar förekommer ibland även ytterligare
bedömningskriterier, till exempel kring samverkan med det omgivande samhället. Tre
av de fem kriterier som vanligen används fokuserar på projektets vetenskapliga
kvalitet, medan två handlar om projektets relevans för samhället. Kriterier för
samhällsrelevans är dels frågeställningens möjliga samhällsnytta, dels
kommunikation med intressenter och användare. Kriterierna för samhällsrelevans är
lika viktiga som övriga kriterier vid ansökan (frågeställning, metod och
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genomförande samt vetenskaplig kompetens) och ges lika stor tyngd i den slutliga
bedömningen.142
Vinnova

I Vinnovas bedömningsprocess av ansökningar använder myndigheten
bedömningspaneler med experter från universitet och högskolor och från det
omgivande samhället, som näringsliv och offentlig verksamhet. I det uppdrag
Vinnova har genomfört angående värdering av samverkan har två testpiloter
genomförts och totalt 120 miljoner kronor fördelats baserat på kvalitet och prestation
i samverkan. Resultaten från piloterna har senare också använts av regeringen för
fördelning av medel 2017 till universitet och högskolor efter prestation och kvalitet i
deras samverkan med det omgivande samhället. I den första piloten deltog 27
universitet och högskolor. Denna pilot fokuserade på värdering av
samverkanstrategier och incitament för samverkan, och bedömningen byggde på
lärosätenas egna beskrivningar. I den andra piloten värderades samverkansaktiviteter,
och i denna pilot ingick också en samverkanspartsvärdering. Detta innebar att aktörer
från det omgivande samhället fick värdera resultat och effekter av samverkan i
samverkansaktiviteter där dessa parter varit involverade. I piloten användes följande
kriterier för kvalitet och prestation i universitets och högskolors samverkan (avseende
både utbildning och forskning):143


Samverkansaktiviteter: i vilken utsträckning samverkansaktiviteterna
kännetecknas (vid exempelvis initiering, problemformulering och
genomförande) av ömsesidighet, samskapande och förståelse för varandras
roller och förväntningar samt hur lärosätena arbetar med resultatuppföljning
av samverkansaktiviteterna och på vilka sätt denna används för
kvalitetsutveckling.



Samverkansresultat: på vilka sätt och i vilken uträckning
samverkansaktiviteterna bidrar till resultat (kvalitet och relevans) i lärosätets
kärnprocesser, det vill säga utbildning och forskning, och på vilka sätt och i
vilken utsträckning samverkansaktiviteterna bidrar till resultat
(värdeskapande) hos samverkansparter och övriga delar av samhället.144

Vinnova stödjer också universitet och högskolor i deras arbete med att stärka och
utveckla sitt samverkansarbete. Den pågående satsningen Universitet och högskolors
samverkanskapacitet bygger vidare på de regeringsuppdrag som Vinnova genomförde
under 2013–2016. Vinnova genomförde en utlysning 2017 och finansierar
sammanlagt 17 projekt. Satsningen kommer slutgiltigt att uppgå till drygt 100
miljoner kronor. Utlysningen utgår från att samverkan är ett viktigt medel för att
kunna höja både kvalitet och relevans inom forskning och utbildning. Olika områden
som universitet och högskolor själva föreslagit i dialog med varandra och tillsammans
med Vinnova ingick vidare i utlysningen. Vinnova ser framför sig att samarbetet
mellan de olika lärosätena och med det omgivande samhället kommer att främja
erfarenhetsutbyte, inspirera med hjälp av goda exempel och bidra till en positiv
samhällsutveckling. Projekten behandlar angelägna behov, som kvalitet och
uppföljningssystem för samverkan, meritvärde av samverkansskicklighet, hantering
av kunskapstillgångar och immateriella rättigheter, internationalisering av samverkan
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och strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan. Målet är att stärka
drivkrafter och arbetsformer för samverkan som främjar samspel mellan forskning,
utbildning och innovation.145
Ett exempel på Vinnova-finansierade projekt om samverkan som bedrivs just nu är
Skön-projektet (Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande).
Projektet, som bedrivs i samarbete mellan tio universitet och högskolor, syftar till att
skapa ett övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning som främjar
nyttiggörande. Utgångspunkten är antagandet att samverkan stärker kvaliteten i
forskning och utbildning och främjar universitetens och högskolornas bidrag till
samhällsutvecklingen. En första uppgift inom projektet, som till stora delar är
uppbyggt kring erfarenhetsutbyte mellan de tio inblandade lärosätena, är att inventera
hur och i vilken mån samverkan med externa parter gynnas i nuvarande
kvalitetssystem. I nästa steg ska projektet utveckla verktyg för att värdera och
tydliggöra effekter och resultat av samverkan. Dessa verktyg ska senare kunna
användas i lärosätenas arbete med att utveckla robusta och heltäckande
kvalitetssystem som, utöver att främja kvalitet i forskning och utbildning, också avser
att stödja nyttiggörande genom samverkan.146
Ett annat exempel på lärosätenas arbete med frågor som rör samverkan är UtvIndprojektet (Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan). UtvInd syftar till
att utveckla och pröva modeller för lärosätenas egen uppföljning av samverkan utifrån
såväl kvantitativa som kvalitativa indikatorer. Målet är att tillhandahålla en väl
förankrad och transparent modell för uppföljning och utvärdering av samverkan på
olika organisatoriska nivåer baserat både ämnesspecifika och generella indikatorer.147
Ytterligare ett exempel på hur svenska lärosäten i dag arbetar med samverkan är
Samsyn-projektet (om samverkansspråk som öppnar möjligheter) som syftar till att
skapa en ökad förståelse för universitet och högskolors samverkan genom att ta fram
en vägledande samverkansnomenklatur med olika samverkansbegrepp.148
Sammanfattningsvis visar detta att samverkansfrågor har hög aktualitet i det svenska
högskolelandskapet i dag. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende både en fördjupad
förståelse av vad samverkan kan inbegripa och hur den kan värderas samt hur
samverkan kan skänka ett mervärde till såväl den forskning och utbildning som
bedrivs vid svenska lärosäten som det omgivande samhället. En ökad betoning på
ömsesidighet och samskapande i relation till värdeskapande och relevans kan skönjas.
Parallellt med detta pågår också ett utvecklingsarbete avseende lärosätenas förmåga
att stärka och kvalitetssäkra interna processer som främjar samverkan och
nyttiggörande. Detta arbete, som i huvudsak bedrivs vid lärosätena (och i samarbete
mellan olika lärosäten), understödjs också av de satsningar som gjorts avseende
samverkan och forskningens nyttiggörande vid de statliga forskningsråden och
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forskningsfinansiärerna under det senaste decenniet. En viktig fråga i UKÄ:s
kommande granskningar avseende granskningstemat Samverkan blir därför hur den
kunskap som genereras hos forskningsråd och forskningsfinansiärer tas om hand i
lärosätenas interna system för kvalitetssäkring av forskning.

Samverkan i kvalitetssäkringssystemet i dag
Nedan görs en genomgång och analys av hur bedömningsområdet används inom det
nationella kvalitetssäkringssystemet i dag inom de fyra komponenterna. En
redogörelse görs för de granskningsteman som ingår i de skilda komponenterna och
en diskussion förs kring granskningstemanas eventuella relevans avseende en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

I komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ingår samverkan i
bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan även om samverkan inte omnämns
explicit i bedömningsgrunderna. Av vägledningen framgår dock att lärosätet i sin
självvärdering ska beskriva att de har en väl fungerande samverkan och samarbete
med arbetslivet som bidrar till att utveckla utbildningarna. Samverkan ska beaktas
systematiskt som en del av lärosätets kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Med hjälp
av information som tas fram inom kvalitetssystemet ska lärosätet identifiera behov av
utveckling av arbetsliv och samverkan i utbildningarna. Förutom det som kommer
fram kopplat till bedömningsgrunden, kan lärosätet också lyfta andra frågor som är
viktiga för den systematiska utvecklingen av arbetsliv och samverkan kopplat till
utbildningarna vid lärosätet.149 Den samverkan som granskas inom ramarna för
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag fokuserar på
hur olika samverkansaktiviteter kan bidra till att utveckla utbildningarna. UKÄ gör
bedömningen att samverkansperspektivet behöver utvecklas och förstärkas inom
komponenten, samt att den starka betoning som i dag finns inom komponenten på
frågor som rör studenternas förberedelse inför arbetslivet inte har relevans i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Examenstillståndsprövningar

I komponenten Examenstillståndsprövningar ingår samverkan i bedömningsområdet
Arbetsliv och samverkan med bedömningsgrunden ”Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället”. Lärosätet ska beskriva och analysera samverkan med det
omgivande samhället och på vilket sätt den kommer att ge konkret avtryck för
studenterna i utbildningen. I övrigt fokuserar bedömningsgrunderna inom
granskningskomponenten på frågor som rör utbildningens användbarhet och
studenternas förberedelse inför arbetslivet.150
Utbildningsutvärderingar

Inom komponenten Utbildningsutvärderingar på forskarnivå ingår samverkan (inom
och utom akademien) i bedömningsgrunden forskarutbildningsmiljö ”Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och internationellt”. Av
vägledningen framgår att i en god forskarutbildningsmiljö beaktas doktorandens
möjlighet till samverkan, både med forskare nationellt och internationellt samt med
det omgivande samhället. Samverkan finns även med i bedömningsområdet Arbetsliv
och samverkan, även om samverkan saknar en egen bedömningsgrund. Men
149
150

UKÄ (2018d).
UKÄ (2018c) Bilaga 1.

68

samverkan finns med i den vägledande texten till lärosätena: ”Slutligen är det även
relevant att se hur samverkan sker genom interaktioner mellan akademin och olika
slags privata eller offentliga aktörer i lärosätets omvärld samt mellan eventuella
industridoktoranders eller samverkansdoktoranders arbetsplatser”.151 I
utbildningsutvärderingar på grund- och avancerad nivå finns bedömningsområdet
Arbetsliv och samverkan med bedömningsgrunden ”Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället”. Utbildningen ska även redogöra för hur samverkan med det
omgivande samhället sker i syfte att säkerställa hög kvalitet i utbildningen.152
Tematiska utvärderingar

I den tematiska utvärderingen om hållbar utveckling som UKÄ genomfört ingick inte
bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan i granskningen.153

Samverkan i Stadga och riktlinjer
I Stadga och riktlinjer finns allmänna principer och krav som syftar till att stärka
samverkan. Forskare bör till exempel alltid se till att deras forskning är av betydelse
för samhället. Likaså att forskningen blir känd för samhället i stort på ett sådant sätt
att den kan förstås av icke-specialister, vilket förbättrar allmänhetens förståelse för
vetenskap. Forskare bör också se till att resultaten av deras forskning sprids och
utnyttjas.154

Samverkan i SUHF:s ramverk
SUHF:s föreslagna ramverk för kvalitetssäkring av forskning innehåller ett
granskningstema som kan placeras in i bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan.
Detta granskningstema fokuserar på Forskningens relevans och värdeskapande. Av
den tillhörande bedömningsgrunden framgår att det i lärosätenas uppgift ingår ”att
samverka med omgivande samhälle och aktivt bidra till dess kunskapsunderbyggnad.
Lärosätet ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet, där så är
tillämpligt, kan komma till nytta samt arbeta för att forskningen får genomslag i vid
mening och bidrar till värdeskapande i samhället”.155

Slutsatser
Som framgår ovan är samverkan en komplex och mångfacetterad verksamhet och det
är ofta svårt att fastställa vad som är framgångsrika samverkansmönster mellan
universitet och högskolor, och olika samhällsaktörer. Många effekter av samverkan är
subtila och svåra att mäta och det är ofta svårt att isolera kausala samband mellan en
viss samverkansaktivitet och en specifik effekt. Olika samverkansaktiviteter är vidare
ofta tätt sammanflätade och det tar många gånger lång tid innan effekterna av ett visst
samverkansmönster går att upptäcka och mäta. Det finns dessutom olika
förutsättningar att samverka inom olika ämnesområden. Exempelvis finns potentiellt
större risker för negativa sidoeffekter av samverkan inom ämnen som kritiskt
granskar samhället. Vidare värderar olika samverkansparter effekterna av samverkan
olika. Detta gör sammantaget att det är problematiskt att förespråka vissa
samverkansformer framför andra. I stället förefaller just pluralismen avseende
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samverkansformer vara av central betydelse för att den samverkan som bedrivs ska
vara kvalitetsdrivande.
Det pågår i dag ett omfattande utvecklingsarbete inom högskolesektorn avseende
granskningsteman som rör samverkan, forskningens användbarhet och forskningens
nyttiggörande. Förutom det arbete som bedrivs vid universitet och högskolor pågår
också ett utvecklingsarbete bland de statliga forskningsråden och
forskningsfinansiärerna. Flera av dessa har på senare år lyft in samverkan som en
viktig kvalitetsaspekt i utlysningar av forskningsmedel. I bedömningskriterierna
betonas granskningsteman som ömsesidighet, samskapande och gemensamt
värdeskapande. Detta gäller såväl problemformuleringar i forskningsprojekt som syfte
med den samverkan som bedrivs. UKÄ menar att det är av särskild betydelse att den
kunskap som genereras hos externa aktörer, som forskningsråd och
forskningsfinansiärer, avseende samverkan tas om hand vid lärosätena inom ramarna
för det interna kvalitetssäkringsarbetet.
UKÄ gör bedömningen att delar av bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan har
relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Dessa delar rör samverkan,
medan de delar av bedömningsområdet som rör arbetslivet (i
kvalitetssäkringssystemet i dag definierat som hur väl utbildningarna förbereder
studenter inför ett framtida, föränderligt yrkesliv) inte bedöms ha relevans i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. UKÄ menar därför att i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör bedömningsområdet Arbetsliv och
samverkan avgränsas så att bedömningen enbart rör samverkan.
UKÄ gör vidare bedömningen att fokus i granskningen bör ligga på hur väl lärosätena
genom sitt systematiska kvalitetsarbete främjar och säkrar kvaliteten i den samverkan
som bedrivs. I detta ingår också hur lärosätena, inom ramarna för sitt
kvalitetssäkringsarbete, tar hand om och använder den information avseende
samverkan som genereras hos externa aktörer (exempelvis forskningsråd och
forskningsfinansiärer). Följaktligen bör granskningen, i stället för att värdera
samverkansaktiviteterna och deras effekter i sig, fokusera på de processer som stöttar
och med olika incitament stimulerar och säkrar samverkan och ömsesidighet. Vidare
gör UKÄ bedömningen att granskningen bör omfatta hur lärosätena arbetar för att
stärka forskningens kvalitet genom samverkan.
UKÄ gör bedömningen att följande granskningsteman bör ingå i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning inom bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan:



Forskningens relevans och nyttiggörande
Forskningskvalitet genom samverkan.

Innehållet i dessa granskningsteman kommer att formuleras som bedömningsgrunder
utifrån en rollfördelning där lärosätena bär huvudansvaret för att, med stöd av data
som tas fram genom exempelvis forskningsrådens verksamhet, granska forskningens
kvalitet (inklusive de förutsättningar och processer som ligger till grund för
forskningens kvalitet). UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar
samt att genom sina granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende
forskning.
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Bedömningsunderlag
I det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning används i dag flera
bedömningsunderlag på vilka bedömningen grundas. Underlagen för Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är följande:





en självvärdering från lärosätet
en studentinlaga från student- och doktorandkårerna
två platsbesök med tillhörande intervjuer
dokumentation avseende valda fördjupningsspår.

Samtliga bedömningsunderlag vägs in vid bedömningen. I granskningsprocessen
beaktas även andra underlag som UKÄ tar fram.156 UKÄ gör bedömningen att dessa
underlag bör användas även i granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av
forskning. På samma sätt som i dag föreslås även lärosätenas analys och hantering av
nyckeltal utgöra underlag för bedömning. På samma sätt som inom
lärosätesgranskningarna i dag föreslås vidare att bedömarna delges bakgrundsfakta
om lärosätet i syfte att ge dem en ökad förståelse för lärosätet och dess profil. Dessa
bakgrundsuppgifter bör dock inte utgöra underlag för bedömning.

Självvärdering
Självvärderingen avser att ge lärosätet en möjlighet att beskriva och analysera det
kvalitetssäkringsarbete som bedrivs. UKÄ gör bedömningen att självvärderingen i
granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör fylla följande syften:





ge en överblick över lärosätet och dess organisation
beskriva och analysera lärosätets kvalitetssystem och dess olika delar
beskriva och analysera hur lärosätet genom sitt kvalitetsarbete systematiskt
säkerställer hög kvalitet i forskningen
visa belägg för hur lärosätet vet att det valda tillvägagångssättet säkerställer
kvaliteten i forskningen och identifierar ytterligare förbättringar.

Fokus i lärosätets självvärdering bör därmed, i likhet med de granskningar som
genomförs inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i
dag, ligga på analys av hur systematiken i kvalitetsarbetet fungerar och om det leder
till uppsatta mål. Vidare bör lärosätet redogöra för hur de genom sitt kvalitetsarbete
identifierar styrkor och säkerställer att dessa bevaras, sprids och utvecklas samt på
vilket sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp och åtgärdas. Av
självvärderingen bör även framgå hur erfarenheter från lärosätets kvalitetsarbete leder
till att metoderna för kvalitetsarbetet utvecklas. UKÄ menar att lärosätena i
självvärderingen bör analysera och värdera hur väl lärosätets kvalitetssystem och
kvalitetsarbete uppfyller bedömningsgrunderna inom de sex bedömningsområden
som diskuterats ovan. Vidare gör UKÄ bedömningen att självvärderingen bör
innehålla konkreta belägg för att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och säkerställer
hög kvalitet i forskningen. Detta överensstämmer med hur självvärderingen hanteras
inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag.
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Doktorand- och studentinlaga
I de granskningar som genomförs inom komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete i dag, erbjuder UKÄ de lokala student- och doktorandkårerna
att lämna in ett skriftligt underlag, en så kallad studentinlaga, för bedömning. Syftet
med studentinlagan är att ge kårerna möjlighet att redovisa sin syn på och erfarenheter
av lärosätets kvalitetsarbete.157 UKÄ gör bedömningen att en sådan inlaga är relevant
även då kvalitetssäkring av forskning granskas.

Fördjupningsspår
För att granska hur lärosätets kvalitetsarbete fungerar i praktiken studeras inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag ett antal
fördjupningsspår. Syftet med fördjupningsspåren är att följa
kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer inom lärosätet.
Fördjupningsspåren är ett sätt att utföra stickprov på kvalitetsarbetets förmåga att
systematiskt bidra till att lärosätet säkerställer hög kvalitet i utbildningarna.158 UKÄ
gör bedömningen att fördjupningsspår är relevanta bedömningsunderlag även i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Snarare än att följa
kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer bör dock fördjupningsspåren
användas för att följa kvalitetssäkringsprocesser avseende forskning. Syftet med
fördjupningsspåren i en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning blir
därmed att utföra stickprov på lärosätets förmåga att genom kvalitetsarbetet
systematiskt säkerställa hög kvalitet i forskningen.

Platsbesök
I de granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som genomförs i dag ingår
två platsbesök med tillhörande intervjuer som underlag i bedömningen. UKÄ menar
att platsbesök är relevanta bedömningsunderlag även i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning. Platsbesöken ger bedömarna en möjlighet att ställa
kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering. Dessutom kan platsbesöken, med
hjälp av valda fördjupningsspår, användas för att granska om lärosätets kvalitetsarbete
i praktiken fungerar systematiskt, så att det utvecklar och säkrar hög kvalitet i den
forskning som bedrivs vid lärosätet.
I de granskningar som genomförs i dag inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete medverkar vid intervjuerna representanter från
lärosätet, studenter och doktorander, och eventuellt även företrädare för arbetslivet
som lärosätet samarbetar med. De studenter eller doktorander som deltar vid
intervjuerna ska i första hand vara utsedda av en student- och doktorandorganisation
som antingen tillhör en student- och doktorandkår eller själv uppbär kårstatus vid
lärosätet.159 UKÄ gör bedömningen att dessa grupper, med undantag av företrädare
för arbetslivet, bör medverka även då platsbesöken avser en granskning av
kvalitetssäkring av forskning. I stället för en företrädare för arbetslivet gör UKÄ
bedömningen att en samverkanssakkunnig bör medverka vid åtminstone något av
platsbesöken.
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Nyckeltal i remissvaren
Utöver de underlag som beskrivits ovan ingår i komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete också en bedömning av lärosätets hantering och
analys av nyckeltal som UKÄ tar fram. UKÄ gjorde i den rapport som överlämnades
till Regeringskansliet i april 2018 bedömningen att lärosätets analys av nyckeltal bör
ingå även då granskningen utökas till att omfatta kvalitetssäkring av forskning.160 Det
uttrycks i remissvaren farhågor att användandet av nyckeltal som
bedömningsunderlag kommer att förskjuta granskningens fokus från att gälla
granskning av kvalitetssäkring av forskning till att gälla granskning av
forskningskvalitet. En annan oro som kommer till uttryck är att inkluderingen av
nyckeltal kan leda till oönskade styrningseffekter och att användning av
bibliometriska mått ska missgynna lärosäten där huvuddelen av forskningen bedrivs
inom humaniora och samhällsvetenskap.161 Något som lyfts fram i remissvaren är
därför vikten av att nyckeltal tas fram i samarbete med lärosätena för att säkerställa
deras relevans och möjliggöra anpassning till olika ämnesområdens förutsättningar.162
Nyckeltal i konstnärlig forskning

Av de konstnärliga högskolorna har några valt att inte lämna några synpunkter på
användandet av nyckeltal för konstnärlig forskning.163 Stockholms konstnärliga
högskola ser dock positivt på att använda både kvalitativa och kvantitativa underlag i
en granskning av kvalitetssäkring av forskning. Men högskolan poängterar att om
kvantitativa underlag ska användas så är det viktigt att respektive lärosäte har
möjlighet att ta fram sådana som gör det möjligt att påvisa den kvalitetsutveckling
som lärosätet självt angett som central. Det är viktigt att nyckeltalen är framtagna för
att säga något om hur lärosätenas kvalitetssystem för forskning fungerar och inte om
forskningens kvalitet i sig.164 I likhet med flera andra remissinstanser uttrycker
Konstfack oro för att användandet av nyckeltal som underlag kommer att innebära en
förskjutning i bedömningen från lärosätenas kvalitetssäkringsförmåga till bedömning
av forskningens kvalitet. Vidare är lärosätet tveksam till användningen av nyckeltal
avseende granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av konstnärlig forskning.165

Nyckeltal i lärosätenas forskningsutvärderingar
UKÄ kan konstatera att huvuddelen av lärosätena i dag gör någon form av
uppföljning utifrån nyckeltal. Det bör dock poängteras att hanteringen av nyckeltalen
skiljer sig åt i en jämförelse mellan olika lärosäten och över tid. I några fall har
nyckeltalen använts som direkta underlag för bedömargruppernas arbete, och i andra
fall har nyckeltalen använts för att sätta utvärderingen i en kontext och fungerat som
bakgrundsmaterial.166 Detta visar att det finns ett behov av att kunna inta ett flexibelt
förhållningssätt gentemot användandet av nyckeltal, och att nyckeltal kan göra nytta
på ett flertal olika sätt i en utvärderingssituation. Hanteringen av nyckeltal bör också
tillåtas att variera över tid beroende på syftet med den aktuella utvärderingen.
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Inspel från externa grupper
För att, utöver remissvaren, få in ytterligare synpunkter på hur nyckeltal bör hanteras i
granskning av kvalitetssäkring av forskning har UKÄ tillfrågat både Insynsrådet och
referensgrupperna för lärosätena och för arbetslivet. Två alternativa förslag
presenterades. Det första alternativet innebär att UKÄ väljer ut några nyckeltal för
forskningskvalitet som det granskade lärosätet får analysera i självvärderingen.
Utöver en analys av dessa nyckeltal kan lärosätena i självvärderingen också inkludera
en analys av andra nyckeltal för forskningskvalitet. Det andra alternativet innebär att
lärosätena själva väljer ut och analyserar nyckeltalen utifrån deras profil och de
strategiska mål som satts upp för forskningsverksamheten. Detta alternativ innebär att
valet av nyckeltal kan komma att variera, både mellan lärosäten och över tid.
Insynsrådet förordade det första förslaget, det vill säga att UKÄ tar fram ett antal
nyckeltal för forskningskvalitet som lärosätet analyserar i självvärderingen. I
diskussionen betonades dock att det är viktigt att hänsyn tas till i synnerhet
konstnärlig forskning. Vidare betonades vikten av att UKÄ inte bedömer nyckeltalen
i sig (det vill säga forskningskvaliteten), utan att bedömningen rör hur lärosätet
analyserar nyckeltalen och på ett systematiskt sätt använder nyckeltal för att stärka
forskningens kvalitet. Referensgrupperna för såväl lärosäten som arbetsliv betonade
vikten av att lärosätena själva får välja vilka nyckeltal de följer upp i sitt
kvalitetsarbete. Utöver detta framhölls dock att om UKÄ tar fram relevanta nyckeltal
som lärosätena får analysera i självvärderingen, kan detta vara ett sätt att hjälpa
lärosätena i deras kvalitetssäkringsarbete.167

Nyckeltal i kvalitetssäkringssystemet i dag
Inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har nyckeltal
hanterats på olika sätt i de fyra komponenterna Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete, Examenstillståndsprövningar, Utbildningsutvärderingar och
Tematiska utvärderingar. Nedan görs en redogörelse för de nyckeltal som ingår i de
skilda komponenterna.
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

I komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete används i dag
kvantitativa uppgifter både i form av bakgrundsfakta och som nyckeltal för
utbildningskvalitet. Bakgrundsfakta syftar till att ge bedömarna i
lärosätesgranskningarna en ökad förståelse för lärosätet och dess profil. Dessa
uppgifter utgör inte underlag för bedömning. Avseende de nyckeltal för
utbildningskvalitet som tas fram av UKÄ, utgör inte heller de i sig underlag för
bedömning. Det är i stället lärosätets analys och hantering av nyckeltalen som
granskas av bedömargrupperna. De nyckeltal som valts ut för att säga något om
utbildningskvalitet är studenternas genomströmning och etablering på
arbetsmarknaden. Ett övergripande syfte med nyckeltalen är att bedöma i vilken mån
lärosätena har kunskap om nyckeltalen och i vilken mån de agerar utifrån denna
kunskap. För att kunna hålla en hög kvalitet i sin verksamhet bör avvikelser i
statistiskt material kunna identifieras, och på basis av detta bör lärosätena kunna
förklara avvikelsen och om det är motiverat, vidta åtgärder. I granskningarna används
analysen av nyckeltalen som ett av flera underlag och kan till exempel utgöra
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underlag för frågor vid platsbesöken. De kan även ligga till grund för val av
fördjupningsspår.
Examenstillståndsprövningar

I komponenten Examenstillståndsprövningar ingick på forskarnivå tidigare en
bibliometrisk analys av handledarnas publikationer. Eftersom databasens
täckningsgrad varierade mellan ämnesområden uppstod dock skevheter i
beskrivningen av ett områdes publikationer. Detta gjorde att bedömargrupperna inte
använde den bibliometriska analysen som ett underlag i bedömningen i den
utsträckning det var tänkt. UKÄ beslutade därför att utesluta den bibliometriska
analysen vid examenstillståndsprövningar. Inga övriga nyckeltal används i dagsläget
vid examenstillståndsprövningar.
Utbildningsutvärderingar

Inom komponenten Utbildningsutvärderingar på forskarnivå ingår nyckeltal avseende
genomströmning. I utbildningsutvärdering på forskarnivå används nyckeltalen
huvudsakligen som ett diskussionsunderlag vid lärosätesintervjuerna. Bakgrundsfakta
om lärosätena i form av nyckeltal har inte varit lika relevant för
utbildningsutvärderingarna och har därför utgått. I utbildningsutvärdering på grundoch avancerad nivå som i dag fokuserar på lärarutbildningar avser nyckeltalen tidiga
avhopp, eftersom det ännu är för tidigt att beräkna examensfrekvens och etablering
för de nya lärarutbildningarna.
Tematiska utvärderingar

I den tematiska utvärdering om hållbar utveckling som UKÄ har genomfört ingick
inga nyckeltal. I kommande tematiska utvärderingarna kan nyckeltal komma att
användas. Detta är dock avhängigt vilket granskningstema som utvärderingen
behandlar.
Sammanfattningsvis innebär detta att nyckeltal för utbildningskvalitet i dag, i det
nationella systemet för kvalitetssäkring, används för att identifiera stora avvikelser
mellan lärosätet i fråga och motsvarande förhållande på nationell nivå. Avvikelser
från den nationella bilden kan tyda på brister i förmågan att hantera frågor avseende
exempelvis genomströmning och etablering från lärosätet eller i utbildningen. Det
finns därmed en förväntan att lärosätena som en del av sitt kvalitetssystem förhåller
sig till nyckeltal, antingen till de data UKÄ tar fram och presenterar, eller egna data.
UKÄ gör bedömningen att nyckeltal för forskningskvalitet bör användas även i en
granskning av hur lärosätena kvalitetssäkrar sin forskning. UKÄ menar att det är
lärosätets förhållningssätt till och analys av nyckeltalen som bör vara föremål för
bedömning, inte nyckeltalen i sig. Detta motsvarar det sätt som nyckeltal används på i
dag i det nationella systemet för kvalitetssäkring.

Förslag på nyckeltal
Syftet med nyckeltalen är att de ska spegla kvalitet i olika delar av ett lärosätes
forskningsverksamhet, med fokus på områdena ekonomi, personal och
vetenskaplig/konstnärlig produktion. Områdena relaterar till forskningsinput (i form
av intäkter och humankapital) samt forskningsoutput (i form av produktion och
genomslag). Som påpekats ovan är det lärosätenas analys och hantering av
nyckeltalen som ska bedömas och inte nyckeltalen i sig.
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Nedan följer en mer detaljerad redogörelse av varför dessa områden valts, samt en
diskussion kring vilka nyckeltal som kan ge en indikation på forskningskvalitet inom
dessa områden av lärosätenas verksamhet. Till skillnad från de uppgifter som kan
ingå som bakgrundsfakta är det viktigt att nyckeltalen kan relateras till ett nationellt
genomsnitt såväl som ett genomsnitt inom olika lärosätestyper. Utgångspunkten för
nyckeltalen har varit reliabilitet, validitet och möjlighet att sätta samman dem för
längre tidsperioder. Därtill har hänsyn tagits till den omfattande akademiska debatten
kring för- och nackdelar med prestationsbaserade indikatorer vid utvärdering av
forskning.168
Högskolans ekonomi

Volymen på de intäkter ett lärosäte har för forskning utgör en viktig förutsättning för
att bedriva forskning av hög kvalitet. De direkta statsanslagen utgör omkring 44
procent av finansieringen av forskningsverksamheten på landets lärosäten.169
Huvuddelen utgörs av lärosätenas ramanslag, vilket kan användas av lärosätena till
forskning och utbildning på forskarnivå inom olika områden utifrån lärosätets
prioriteringar. Resterande del av de direkta statsanslagen utgörs i huvudsak av statens
ersättning för klinisk forskning till de lärosäten som bedriver läkarutbildning. Hur
lärosätena väljer att fördela de direkta statsanslagen kan ge en indikation på de
satsningar på forskning som görs internt (exempelvis hur fördelningen ser ut mellan
olika forskningsämnen och i vilken utsträckning de direkta statsanslagen används för
att jämna ut skillnader mellan kvinnor och män).
Utöver direkta statsanslag används externa medel för att finansiera forskning vid
landets lärosäten. Här ingår bland annat de forskningsbidrag som kommer från
forskningsråden, övriga forskningsfinansierande myndigheter (exempelvis Vinnova
och Energimyndigheten), kommuner och landsting, företag, privata
forskningsstiftelser och organisationer utan vinstsyfte (exempelvis Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond) samt EU. Den externa
finansieringen av högskolans forskning har under lång tid ökat mer än de direkta
statsanslagen.170 Det beror bland annat på det senaste decenniets stora statliga
resurstillskott via myndigheter.171 Uppgifter om intäkter inom specifika
forskningsämnesområden levereras i nuläget vartannat år.
Extern forskningsfinansiering är ett vedertaget sätt att mäta forskningskvalitet, och
det har även använts som en av fördelningsgrunderna för tilldelning av statliga
basanslag det senaste decenniet (prop. 2009/09:50). Beviljade forskningsmedel
innebär i regel att en kollegial kvalitetsgranskning av forskningen (peer review) har
genomförts innan projektet påbörjas. Det bör dock noteras att användningen av
externa medel som nyckeltal för kvalitet inte står oemotsagd. Den tid som forskare
lägger ned på att söka forskningsmedel (och bedöma varandras ansökningar) har
framhållits som problematisk både ur ett kvalitets- och ett
resursfördelningsperspektiv. En studie konstaterade också nyligen att ett lärosätes
utfall vad gäller antal citeringar (ett annat vedertaget kvalitetsmått) i högre grad kan
förklaras av storleken på lärosätets sammantagna forskningsintäkter än graden av
tilldelade externa medel. Vidare har påpekats att den, i internationell jämförelse, höga
andelen konkurrensutsatta forskningsmedel minskar lärosätenas möjlighet att göra
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strategiska satsningar avseende forskning. Även detta har kopplats till resonemang
om forskningskvalitet.172 Trots dessa invändningar är extern forskningsfinansiering
ett vedertaget sätt att mäta forskningskvalitet, som också används av lärosätena själva
i de uppföljningar som de gör.
UKÄ gör därför bedömningen att lärosätets analys och hantering av nyckeltal som rör
extern forskningsfinansiering är relevant att inkludera i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning. De externa medlens volym bör dock relateras till någon
annan storhet. Två sådana tänkbara nyckeltal är: De externa medlens andel av de
totala forskningsanslagen eller volymen på externa medel i förhållande till den
forskande och undervisande personalens storlek.173 De två föreslagna nyckeltalen
visar på olika aspekter av högskolans intäkter för forskning. Andelen externa medel i
förhållande till de totala forskningsintäkterna visar exempelvis på de externa medlens
betydelse för forskningsverksamheten på varje enskilt lärosäte, men också på
lärosätets förmåga att dra in externa medel i förhållande till det ramanslag som
tilldelats lärosätena från staten. Volymen på de externa medlen i förhållande till
storleken på den forskande och undervisande personalen ger en indikation på vilka
förutsättningar det finns för varje medarbetare att bedriva högkvalitativ forskning,
samtidigt som det också ger en indikation på medarbetarnas produktivitet vad gäller
att generera intäkter till forskning. Även om båda nyckeltalen har sina förtjänster
bedömer UKÄ att de externa medlens andel av de totala forskningsintäkterna är att
föredra.
Publiceringsdata och vetenskaplig produktion

Samtliga lärosäten i UKÄ:s kartläggning av forskningsutvärderingar använder
bibliometriska mått i sin kvalitetsgranskning av forskning. Det finns dock flera
svårigheter med att använda bibliometri för att mäta kvalitet, främst på grund av att
olika forskningsområden har olika publiceringstraditioner. Bibliometrisk analys görs
ofta genom att på olika sätt räkna publiceringar och citeringar i databaser (främst Web
of Science och Scopus). Detta passar bra för forskningsområden med en
publiceringspraxis som främst är fokuserad på en omfattande produktion av
vetenskapliga artiklar på engelska, exempelvis inom medicin och naturvetenskap.
Inom humaniora och vissa delar av samhällsvetenskaperna är det i stället vanligare att
publicera mer sällan och i monografier snarare än artiklar. Vidare sker publiceringen
ofta på andra språk än engelska. För dessa forskningsområden riskerar en traditionell
bibliometrisk analys att bli missgynnande. Fältnormering är ett sätt att komma till
rätta med dessa problem och genom exempelvis den norska listan har flera lärosäten
försökt finna bibliometriska mått som bättre passar humaniora och
samhällsvetenskap.174
För att hämta in data från konstnärlig forskning har några lärosäten byggt system som
ska underlätta detta. Både konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Luleå
tekniska universitet har system för att registrera olika former av konstnärliga arbeten.
Båda systemen är uppbyggda så att verken/publikationerna genomgår en kollegial
granskning och sedan tilldelas poäng efter satta kriterier. Ett sådant system saknas
dock på nationell nivå.
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Hwang, Stephen (2018).
Alternativt de konkurrensutsatta externa medlen.
174 Se exempelvis Hammarfelt m.fl. (2016).
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För att undgå svagheter som finns i traditionell bibliometrisk analys (enligt ovan),
föreslår UKÄ att citeringsanalysen kompletteras med publiceringsdata från Swepub.
Swepub är en nationell databas med information om vetenskaplig produktion (främst
vetenskapliga publikationer) vid svenska lärosäten. Informationen bygger på
dataleveranser från lokala publikationsdatabaser vid lärosätena. I databasen
klassificeras vetenskaplig produktion efter bland annat publikationstyp, lärosäte och
forskningsämnesområde.175 En fördel med Swepub är att den täcker alla
ämnesområden, även humaniora, konst och samhällsvetenskap, på ett likvärdigt sätt. I
databasen ryms såväl tidskriftsartiklar som böcker och bokkapitel, bidrag till
encyklopedier, doktors- och licentiatavhandlingar och konstnärlig forskningsoutput,
som kompositioner och visuell konst. Genom att titta på publiceringsmönster i
Swepub går det bland annat att se om vissa typer av publikationer ökar eller minskar i
annan takt jämfört med vissa andra, vilket kan vara särskilt intressant inom
ämnesområden som rör sig i gråzonen mellan olika publiceringstraditioner. En annan
fördel med Swepub är att databasen använder samma forskningsämnesindelning som
UKÄ och SCB, vilket möjliggör statistik om vetenskaplig produktion med hög
kvalitet och samstämmighet med den övriga statistiken gällande forskning vid
svenska lärosäten.
UKÄ gör därför bedömningen att lärosätets analys och hantering av nyckeltal som rör
vetenskaplig produktion är relevant att inkludera i en granskning av kvalitetssäkring
av forskning. Nyckeltal som rör vetenskaplig produktion bör fånga genomslag såväl
som produktivitet, och UKÄ föreslår därför att nyckeltalen bör utgöras av en
citeringsanalys samt en analys av antalet vetenskapligt granskade publikationer per
lärosäte i förhållande till volymen på den forskande och undervisande personalen.
Högskolans personal

För att ytterligare belysa forskningsverksamheten inom ett lärosäte är det önskvärt att
kartlägga vilka förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet som finns på
personalnivå. Detta då högskolans personal utgör en viktig länk mellan de
ekonomiska förutsättningarna (input) och den forskning som produceras (output).
Ett sätt att belysa förutsättningarna inom ett lärosäte på personalnivå är att studera hur
stor del av arbetstiden som läggs på forskning och forskningsrelaterad verksamhet.
Detta inkluderar exempelvis tid som läggs på att forska, ansöka om medel, handleda
doktorander och delta i expert- och förtroendeuppdrag, vilket kan ställas mot hur stor
del av arbetstiden som läggs på undervisning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå samt administration som inte direkt rör den egna forskningen. Uppgifter
om detta tas fram vartannat år och kan redovisas per anställningskategori och
forskningsämnesområde. En nackdel med ett mått på hur stor del av arbetstiden som
läggs på forskning är svårigheter med hur måttet ska tolkas. Att personal kan ägna en
stor andel av sin arbetstid åt forskning borgar sannolikt för kvalitet, hur stor andelen
bör vara är svårare att fastställa. Därtill samvarierar måttet, åtminstone på
lärosätesnivå, i hög utsträckning med volymen på intäkterna för forskning. Ytterligare
en nackdel med måttet är att uppgifterna om arbetstidens fördelning är baserade på en
urvalsundersökning, vilket särskilt påverkar kvaliteten på uppgifterna från mindre
lärosäten. En fördel med måttet är att det kompletterar nyckeltalen för input och
175

Det är i dag frivilligt för lärosätena att leverera uppgifter till Swepub, vilket medför att täckningsgraden i
nuläget inte är total. Databasen är dock under utveckling och i framtiden kommer troligen täckningsgraden att
öka. Många lärosäten bidrar redan med sin publiceringsinformation, och på en övergripande nivå är databasen
användbar för att få en bild av den vetenskapliga produktionen vid svenska universitet och högskolor. I och
med att Swepub används mer, förväntas också täckningen och kvaliteten att bli bättre.
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output genom att synliggöra hur intäkterna för att bedriva forskning omsätts i
arbetstid samt hur arbetstiden i sin tur omsätts i produktion av ny kunskap.
Ett annat sätt att belysa förutsättningarna på personalnivån är att studera
personalsammansättningen. Det kan göras på flera olika sätt. Att kartlägga andelen
professorer bland den forskande och undervisande personalen, internationell
rekrytering eller jämställdhetsindikatorer inom olika anställningskategorier kan ge
indikationer på förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Dock finns det
en risk för att dessa mått snarare mäter vilka karriärmöjligheter som erbjuds inom ett
lärosäte än de faktiska förutsättningarna för att bedriva forskning av hög kvalitet. En
annan strategi är att basera ett nyckeltal på personalens formella meriter, något som
enklast görs genom att mäta hur stor andel av den forskande och undervisande
personalen som har en forskarexamen. Måttet är vedertaget och används redan vid
UKÄ:s examenstillståndsprövning. Likt föregående mått finns en hög korrelation på
lärosätesnivå med volymen på forskningsintäkterna, vilket understryker vikten av att
jämförelser även görs mellan lärosäten med liknande uppdrag och förutsättningar.
Uppgifter som finns på årsbasis är baserade på lärosätenas egen inrapportering och
kan redovisas per forskningsämnesområde och anställningskategori.
UKÄ gör bedömningen att lärosätets analys och hantering av nyckeltal som rör
högskolans personal är relevant att inkludera i en granskning av kvalitetssäkring av
forskning. Nyckeltal som rör högskolans personal bör i idealfallet fånga såväl
personalens sammansättning som arbetstidens fördelning. Mot bakgrund av det ovan
anförda gör dock UKÄ bedömningen att det endast är uppgifterna om personalens
sammansättning som i dagsläget håller tillräckligt hög kvalitet för att utgöra grunden
till ett nyckeltal. Uppgifter om arbetstidens fördelning bör däremot komplettera ett
sådant nyckeltal.176
Avslutande kommentarer

De nyckeltal som diskuterats ovan är mer eller mindre vedertagna instrument för
utvärdering av forskning inom högskolesektorn. Bland de mer etablerade återfinns
fältnormaliserade medelciteringar, andel externa forskningsmedel och andel av
personalen med forskarexamen. Att de övriga måtten är mindre etablerade innebär
inte att de saknar relevans. De mått som inte blir nyckeltal kan med fördel delges
bedömargruppen som bakgrundsfakta. Denna användning av bakgrundsfakta
tillämpas i dag i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i
det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Sådan fakta
inkluderar bland annat information om antal helårsstudenter, antal avlagda examina
på grund- och avancerad nivå, antal doktors- och licentiatexamina, antal inresande
studenter, andel kvinnliga professorer och lärosätets intäkter för utbildning på
grund- och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.
Bakgrundsfakta syftar till att ge bedömargruppen en djupare förståelse för det lärosäte
som granskas, och utgör inte underlag för bedömning.

Slutsatser
Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag ingår
följande bedömningsunderlag som samtliga vägs in vid bedömningen:


en självvärdering från lärosätet
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På sikt kan möjligheten att relatera arbetstiden till mått för såväl output som input utredas. Se exempelvis
Nederhof m.fl. (1993).
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en studentinlaga från student- och doktorandkårerna
två platsbesök med tillhörande intervjuer
dokumentation avseende valda fördjupningsspår.

UKÄ gör bedömningen att dessa underlag bör ingå även i granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. På samma sätt som i dag föreslås vidare
lärosätenas analys och hantering av nyckeltal utgöra underlag för bedömning. UKÄ
gör bedömningen att det är lärosätets förhållningssätt till och analys av ett antal
nyckeltal som UKÄ tar fram som ska vara föremål för bedömning, inte nyckeltalen i
sig. UKÄ gör vidare bedömningen att samtliga bedömningsunderlag bör vägas in i
den bedömning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som ligger till grund för
UKÄ:s beslut. Processen för hur detta kommer att ske diskuteras mer utförligt i nästa
kapitel.
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Bedömningsmetod
De granskningar som genomförs inom det nationella systemet för kvalitetssäkring i
dag bygger på kollegial granskning (peer review). Inom samtliga komponenter
används bedömargrupper som genomför granskningen på vilken UKÄ grundar sitt
beslut. Kompetensen i bedömargrupperna skiljer sig åt beroende på vilken typ av
granskning som genomförs. Medan de kollegiala granskare (peers) som är engagerade
i Examenstillståndsprövningar och Utbildningsutvärderingar behöver ha djup
sakkunskap inom det aktuella forskningsämnet, behöver de kollegiala granskare som
genomför Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ha kunskap och
kompetens avseende kvalitetssäkring och ledningsansvar. UKÄ gör bedömningen att
kollegial granskning bör användas även i granskningen av kvalitetssäkring av
forskning och att en översyn behöver göras för att klargöra vilken kompetens som
bedömarna behöver besitta.

Remissvaren om bedömargrupper
I det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning i dag används
oberoende bedömargrupper bestående av sakkunniga från högskolesektorn samt
representanter för studenter, doktorander och arbetsliv. UKÄ gör i den rapport som
överlämnades till Regeringskansliet i april 2018 bedömningen att oberoende
bedömargrupper bör användas även i granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av
forskning. De flesta remissinstanser instämmer i denna bedömning. Flera påpekar
dock vikten av att personer med kompetens inom systematiskt kvalitetssäkringsarbete
i högskolesektorn ingår i bedömargrupperna.177 Några remissinstanser menar att både
student- och doktorandrepresentanter bör ingå i bedömargruppen.178 Ett par
remissinstanser påpekar att det är viktigt att ha representanter för lärare och forskare
med i bedömargruppen.179 Flera välkomnar också internationella bedömare, inte
minst eftersom det är av högsta vikt att undvika jäv.180 Många, men inte alla, anser att
det bästa vore att ha separata men överlappande bedömargrupper i
lärosätesgranskningarna för utbildning respektive för forskning.181 Några
remissinstanser betonar också att kompetens inom nyttiggörande och samverkan
behövs i bedömargrupperna och att snarare än arbetslivsföreträdare bör
samverkansexperter ingå i bedömargruppen.182

Bedömargruppens sammansättning
I komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete består
bedömargrupperna i dag av minst fem bedömare:


tre sakkunniga bedömare, varav en utses som ordförande för gruppen

177

Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Högskolan
Väst, Södertörns högskola.
178
Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Uniarts.
179 Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Sveriges akademikers centralorganisation.
180 Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Karolinska institutet, Örebro universitet, Mälardalens
högskola.
181 Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Umeå
universitet.
182 Se exempelvis remissvar på UKÄ (2018a) från Sveriges universitets och högskoleförbund, Vetenskap och
allmänhet, Vetenskapsrådet.
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en arbetslivsföreträdare
en student- eller doktorandrepresentant.

UKÄ gör bedömningen att även då granskningen omfattar lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning, bör bedömargruppen bestå av tre sakkunniga bedömare
varav en utses som ordförande för gruppen. Utöver detta görs bedömningen att en
samverkanssakkunnig (i stället för arbetslivsföreträdare) bör ingå i bedömargruppen
liksom en doktorandrepresentant (snarare än en student- eller doktorandrepresentant).
Bedömarna bör rekryteras efter sedvanligt nomineringsförfarande i samverkan med
lärosäten, student- och doktorandkårer via Sveriges förenade studentkårer och
arbetlivsorganisationer och tillsättas av UKÄ. Gruppen ska sammantaget ha så bred
och djup kompetens att den kan bedöma samtliga bedömningsområden som ingår i
granskningen. UKÄ gör bedömningen att minst en (helst flera) av bedömarna bör
vara verksamma i utlandet. Sammantaget ska bedömargruppen ha en god kännedom
om det svenska högskolesystemet och internationella högskolesystem samt ha god
kunskap och erfarenhet av kvalitetsarbetet på olika nivåer samt ledningsarbete inom
ett lärosäte och inom någon annan form av organisation utanför akademin. Inom
bedömargruppen ska det också finnas erfarenhet av jämställdhetsarbete. Som en
kvalitetssäkrande åtgärd bör lärosätet erbjudas tillfälle att yttra sig om
bedömargruppens sammansättning, till exempel utifrån eventuella jävsinvändningar,
innan bedömargruppen slutligen fastställs av UKÄ. Nedan följer UKÄ:s förslag på
kompetensprofiler inom bedömningsgrupper för granskning av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning.
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Förslag på kompetensprofiler

Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning:
Roller och kompetens
Roll

Sakkunnig

Doktorandrepresentant

Samverkanssakkunnig

Ordförande

En person verksam inom
forskning vid ett lärosäte eller
kvalitetssäkringsorganisation
med kompetens inom det
sakområde183 som granskas.

En person som är eller nyligen184 har
varit doktorand med erfarenhet inom
det sakområde som granskas.

En person som är eller har varit185
verksam utanför akademin och har
erfarenhet av samverkan inom
forskning.

En av de sakkunniga som
tillsammans med UKÄ
leder bedömargruppens
arbete.

Beskrivning av uppdrag och erfarenheter

Bedöma det systematiska
kvalitetssäkringsarbetet
avseende forskning vid det
lärosäte som granskas.

Bedöma det systematiska
kvalitetssäkringsarbetet avseende
forskning vid det lärosäte som granskas
ur ett doktorandperspektiv.

Bedöma det systematiska
kvalitetssäkringsarbetet avseende
samverkan inom forskning vid det
lärosäte som granskas.

Övergripande ansvar för
bedömningen framför allt
med avseende på
kalibrering. Arbetet sker i
samarbete med UKÄ.

Följa UKÄ:s utvärderingsmetod
som bygger på lag och
förordning, instruktion och
ramverk.

Följa UKÄ:s utvärderingsmetod som
bygger på lag och förordning, instruktion
och ramverk.

Följa UKÄ:s utvärderingsmetod som
bygger på lag och förordning, instruktion
och ramverk.

183 Sakområde

= kvalitetsarbete avseende forskning.
I första hand väljs en doktorandrepresentant som är doktorand och endast i undantagsfall väljs en person som nyligen varit detta. Om det är mer än ett halvår sedan personen gick utbildningen är det inte att
anses som nyligen.
185 I första hand väljs en samverkanssakkunnig som är verksam utanför akademin. I andra hand väljs en samverkanssakkunnig som har varit verksam utanför akademin.
184

83

Specifika kompetenser och erfarenheter

Generella kompetenser och erfarenheter

Ska-krav186
* Erfarenhet av
kvalitetssäkringsarbete och
uppföljning av forskning.
* Erfarenhet av ledningsansvar,
eller övergripande ansvar för
forskning på lärosäte.

Ska-krav
* Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete
och uppföljning från exempelvis
doktorandråd eller studentkår.
* Erfarenheter av och kunskap om
lärosätens kvalitetssäkringsarbete
avseende forskning på lokal och central
nivå.

Ska-krav
* Djup eller bred kunskap om
samverkansfrågor inom forskning mellan
akademin och det omgivande samhället
(privata företag, kommun, landsting
idéburna organisationer etc.)187.

Ska-krav
* Väl insatt i utvärdering
av forskning.
* Erfarenhet av att leda
kvalitetssäkringsarbete
och uppföljning avseende
forskning vid ett lärosäte.

Meriterande:
* Erfarenhet av att delta i
lärosätesgranskningar i andra
länder.
* Erfarenhet av att bedriva
forskning.
* Erfarenhet av
jämställdhetsarbete.

Meriterande:
* Erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Meriterande:
* Djup eller bred kunskap om
samverkansfrågor inom utbildning.
* Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete
och uppföljning.
* Erfarenhet av att vara
samverkanssakkunnig
* Erfarenhet av det sakområde som
granskas.
* Erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Meriterande:
* Erfarenhet av att delta i
interna och externa
utvärderingar av
lärosätens
kvalitetssäkringssystem
avseende forskning.





Förmåga att inta ett professionellt förhållningssätt till lärosätena och anta rollen av en kritisk vän, t.ex. att som bedömare vara inlyssnande,
respektfull och konstruktiv.
Förmåga att tillämpa ett inkluderade arbetssätt inom bedömargruppen.
Förmåga att analysera underlag och uttrycka sig väl i tal och skrift.

186

Merparten av bedömarna ska vara generalister när det gäller erfarenhet av kvalitetsarbete och ledningsansvar på olika nivåer. Viktigt är dock att någon i gruppen även har kompetens inom det område/ eller
något av de områden som är lärosätets profil. Detta borgar för bättre intervjuer och yttranden samt skapar legitimitet hos lärosätena. För ett mindre men mer nischat lärosäte som RKH skulle det innebära
vårdområdet, medan för ett större lärosäte som GU skulle det kunna vara från ett stort bredduniversitet.
187 Den samverkanssakkunniges erfarenheter av samverkansfrågor behöver inte vara inom profilområdet, men kan man hitta någon som har det är det ett plus.
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Slutsatser
UKÄ gör bedömningen att granskningen av kvalitetssäkring av forskning bör
genomföras med hjälp av oberoende bedömargrupper som tillsätts av UKÄ efter ett
nomineringsförfarande. I bedömargruppen bör ingå minst tre sakkunniga (varav en
utses till ordförande), en doktorandrepresentant och en samverkanssakkunnig. Minst
en av bedömarna bör ha erfarenhet från utlandet och gruppen ska sammantaget ha så
bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga bedömningsområden som
ingår i granskningen.
UKÄ:s gör bedömningen att




tre sakkunniga med kompetens avseende kvalitetssäkring av forskning bör
ingå i bedömargruppen
en doktorand bör ingå i bedömargruppen och företräda studenternas
perspektiv
en sakkunnig avseende samverkan inom forskning bör ingå i
bedömargruppen.
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Yttrande och beslut
Bedömargruppens yttrande
Bedömargruppens bedömning av om lärosätet uppfyller bedömningsgrunderna för de
granskade bedömningsområdena resulterar i dag inom samtliga komponenter i det
nationella kvalitetssäkringssystemet i ett yttrande som utgör underlag för UKÄ:s
beslut. Fokus avseende komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete ligger på hur väl lärosätets kvalitetsarbete på ett systematiskt
sätt identifierar styrkor och säkerställer att dessa bevaras och utvecklas samt på vilket
sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp och åtgärdas. För att yttrandena ska
bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling ska det finnas utrymme för bedömarnas
reflektioner och för att lyfta fram goda och lärande exempel.188
Innan UKÄ fattar beslut skickas bedömargruppens preliminära yttrande till lärosätet
på delning. Syftet med delningen är att ge lärosätena möjlighet att kontrollera
innehållet och påtala eventuella sakfel i yttrandet. Bedömarna tar del av lärosätets
svar och gör i de fall där det är relevant ändringar i yttrandet. Det slutliga yttrandet
från bedömargruppen ligger till grund för UKÄ:s beslut. Lärosätets skriftliga svar på
delningen biläggs yttrandet.189 UKÄ gör bedömningen att samma förfarande avseende
yttrande och beslut kan användas även då granskning av kvalitetssäkring av forskning
inkluderas i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Beslut
Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges i dag inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete på en tregradig
skala. UKÄ beslutar om att godkänna kvalitetssäkringsarbetet, godkänna
kvalitetssäkringsarbetet med förbehåll eller ifrågasätta kvalitetssäkringsarbetet vid
lärosätet. UKÄ:s beslut grundas på bedömargruppens yttrande och de överväganden
som UKÄ gör. Vid det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete är
lärosätets kvalitetssäkringsarbete väl beskrivet, väl argumenterat för och väl
fungerande i praktiken. Det är systematiskt och effektivt på samtliga nivåer inom
lärosätet, från ledningsnivå till institutionsnivå. Samtliga bedömningsområden
bedöms vara tillfredställande.190
Vid det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll är lärosätets
kvalitetssäkringsarbete i huvudsak väl beskrivet, väl argumenterat för och väl
fungerande i praktiken. Av beslutet framgår vilka bedömningsområden som inte är
tillfredställande och som lärosätet ska följa upp och åtgärda inom en viss tidsperiod.
Bristerna är av en sådan omfattning att bedömargruppens uppfattning är att lärosätet i
regel kan åtgärda dessa inom ett år. Vid det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitetssäkringsarbetet finns det flera betydande brister i lärosätets
kvalitetssäkringsarbete vad gäller hur det är beskrivet, argumenterat för och hur det
fungerar i praktiken. Bristerna är av en sådan omfattning att bedömargruppens
uppfattning är att lärosätet inte kan åtgärda dessa inom ett år. I beslutet anger UKÄ att

188

UKÄ (2018d, s. 27).
UKÄ (2018d, s. 27).
190 UKÄ (2018d, s. 27f).
189
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lärosätets kvalitetssäkringsarbete i sin helhet ska granskas på nytt.191 UKÄ gör
bedömningen att samma omdömen som används i dag inom komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete kan användas även då en
granskning av kvalitetssäkring av forskning inkluderas i komponenten.

Omdöme och uppföljning i remissvaren
I den rapport UKÄ överlämnade till Regeringskansliet i april 2018 föreslås att ett
negativt utfall i UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av forskning ska kunna leda till
ett utökat antal utvärderingar på forskarutbildningsnivå. Förslaget i rapporten bottnar i
bedömningen att ett negativt utfall i en kvalitetsgranskning bör åtföljas av någon form
av sanktion. Remissinstanserna avvisar dock UKÄ:s förslag till sanktion, då den inte
anses främja syftet att utveckla lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende
forskning.192 Att rikta sanktionerna mot forskarutbildningen, som ett ökat antal
utvärderingar i detta fall innebär, kan ge stora konsekvenser för ett annat område än
det som granskningen avser.193 Eventuella sanktioner bör i stället kopplas direkt till
brister i den verksamhet som har granskats.194 UKÄ gör bedömningen att den
föreslagna sanktionen om ett utökat antal utbildningsutvärderingar på forskarnivå inte
bör genomföras.
Flera av remissinstanserna menar att det är rimligt med någon form av sanktion även
om de ofta, i samma mening, skriver att ett negativt utfall i en granskning är ”sanktion
nog”. I remissvaren framkommer ett par resonemang om andra typer av sanktioner än
det som föreslagits i rapporten. Ett förslag är att UKÄ upprättar en lista över de
lärosäten som har ifrågasatt kvalitetssäkring och att den görs tillgänglig för de statliga
forskningsfinansiärerna, så att detta kan beaktas i bedömningen av ansökningar från
de berörda lärosätena.195 UKÄ menar att de statliga forskningsfinansiärerna redan har
ett väl utarbetat tillvägagångssätt för tilldelning av forskningsmedel och att inte heller
detta förslag skulle främja syftet att lärosätet utvecklar kvalitetssäkringsarbetet för
forskning. UKÄ gör bedömningen att ingen sanktion är nödvändig i det fall ett
lärosäte ges omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete avseende forskning.
UKÄ gör vidare bedömningen att en uppföljning bör ske på det sätt som angivits
ovan så att de lärosäten som fått anmärkningar avseende sitt kvalitetssäkringsarbete
och ett negativt omdöme i granskningen ges möjlighet att visa att de identifierade
bristerna har åtgärdats och att kvalitetssäkringsarbetet är godkänt. Denna uppföljning
bör ske på samma sätt som i dag inom komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete. Detta innebär att en uppföljning sker efter ett eller två år
beroende på hur stora bristerna bedöms vara. Om lärosätets kvalitetssäkringsarbete
fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande granskningen innebär det
att ytterligare en uppföljande granskning görs efter en tid som UKÄ och lärosätet i
varje enskilt fall kommer överens om.

Slutsatser
Bedömargruppens bedömning av om lärosätet uppfyller bedömningsgrunderna för de
granskade bedömningsområdena resulterar i dag inom samtliga komponenter i det
191

UKÄ (2018d, s. 28).
Se till exempel remissvar på UKÄ (2018a) från Kungl. Tekniska högskolan, Malmö universitet, Örebro
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet.
193 Se till exempel remissvar på UKÄ (2018a) från Högskolan Halmstad.
194
Se till exempel remissvar på UKÄ (2018a) från Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), Uppsala
universitet och Göteborgs universitet.
195 Se till exempel remissvar på UKÄ (2018a) från Rymdstyrelsen.
192

87

nationella kvalitetssäkringssystemet i ett yttrande som utgör underlag för UKÄ:s
beslut. Fokus avseende komponenten Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete ligger på hur väl lärosätets kvalitetsarbete på ett systematiskt
sätt identifierar styrkor och säkerställer att dessa bevaras och utvecklas samt på vilket
sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp och åtgärdas. UKÄ gör bedömningen
att ett sådant yttrande bör ligga till grund för UKÄ:s beslut även avseende en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Yttrandet bör, på samma sätt som i dag,
skickas på delning till lärosätet så att detta ges möjlighet att korrigera eventuella
sakfel.
UKÄ gör vidare bedömningen att ett omdöme avseende granskning av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning bör ges enligt en tregradig skala. Dessutom gör UKÄ
bedömningen att den föreslagna sanktionen om ett utökat antal
utbildningsutvärderingar bör utgå.
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Hantering av enskilda
utbildningsanordnare
Den verksamhet som bedrivs vid statliga universitet och högskolor regleras genom
högskolelagen och högskoleförordningen. I dem finns bestämmelser avseende den
forskning som bedrivs vid universitet och högskolor som har staten som huvudman.
Kraven i högskolelagen (SFS 1992:1434) och högskoleförordningen (SFS 1993:100)
utgör alltid en viktig utgångspunkt i de kvalitetsgranskningar som genomförs av
UKÄ.
Enskilda utbildningsanordnare inkluderas beroende på forskningsvolym

Enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd omfattas inte direkt av
högskolelagens kvalitetskrav avseende forskning.196 I betänkandet Ny ordning för att
främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) föreslås dock att
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd ska omfattas av en ny
lagreglering kring hantering av oredlighet i forskning. De övriga delar i lag och
förordning som rör forskningskvalitet och forskningens frihet är dock inte
inkluderade i den föreslagna ändringen. Regeringen har ännu inte lämnat någon
proposition till riksdagen i frågan.
För enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd gäller lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina. Verksamheten vid de enskilda
utbildningsanordnarna med examenstillstånd (högskolor med enskild huvudman) kan
också i viss utsträckning regleras genom avtal med staten. Av de högskolor med
enskild huvudman som finns i Sverige i dag är det dock endast 6 som har gällande
avtal med staten.197 Övriga högskolor med enskild huvudman saknar ett sådant
avtal.198 Av UKÄ:s årsrapport 2017 framgår av tabell 8, Lärosätenas totala intäkter
till forskning, konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2016, att flera av
de enskilda utbildningsanordnarna inte rapporterar in några intäkter för forskning och
forskarutbildning (Ericastiftelsen, Johannelunds teologiska högskola,
Newmaninstitutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Örebro teologiska
högskola). UKÄ gör bedömningen att högskolor med enskild huvudman som saknar
intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå inte bör omfattas av UKÄ:s
granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
Inom gruppen högskolor med enskild huvudman finns en grupp mellanstora
högskolor. Flera av dessa rapporterar in intäkter för forskning och forskarutbildning,
men intäkterna är betydligt lägre än för huvuddelen av de lärosäten som har staten
som huvudman. I inget av dessa fall (Ersta Sköndal Bräcke högskola, Röda Korsets
196

För en redogörelse av dessa kvalitetskrav se kapitlet Ramverk för kvalitetssäkring av forskning i denna
rapport.
197 Följande lärosäten har gällande avtal med staten: Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Chalmers tekniska
högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Johannelunds teologiska högskola, Teologiska högskolan Stockholm,
Örebro teologiska högskola.
198 Följande lärosäten, varav flera bedriver egen forskningsverksamhet, saknar gällande avtal med staten:
Ericastiftelsen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Evidens AB, Gammelkroppa skogsskola, Newmaninstitutet, Röda
Korsets högskola, Sophiahemmets högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Svenska institutet för
kognitiv psykoterapi, Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling, Beckmans designhögskola.
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högskola, Sophiahemmets högskola och Teologiska högskolan Stockholm)
överskrider intäkterna 25 miljoner per år. Den forskning som bedrivs vid högskolorna
i fråga är begränsad och bedrivs till inte ringa del inom ramarna för
forskarutbildning.199 UKÄ gör bedömningen att forskningen vid dessa högskolor
redan granskas i tillräcklig omfattning genom de nationella granskningar som görs av
utbildning på forskarnivå. Dessa högskolor bör därför inte omfattas av UKÄ:s
granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
Inom gruppen högskolor med enskild huvudman finns dock tre större lärosäten
(Chalmers tekniska högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och
Handelshögskolan i Stockholm) som har en betydande forskningsvolym.200 Dessa tre
lärosäten, som får bidrag från staten för sin forskning, bör inkluderas i UKÄ:s
granskning. Granskningen bör ske på samma villkor som för lärosäten med staten
som huvudman.

Avtal mellan staten och de enskilda högskolor som föreslås ingå i
UKÄ:s kvalitetsgranskning
Nedan följer en redogörelse för innehållet i de avtal som finns mellan staten och de
enskilda högskolor som föreslås inkluderas i granskningen av kvalitetssäkring av
forskning.
Handelshögskolan i Stockholm

I det avtal som finns mellan staten och Handelshögskolan i Stockholm framgår att
staten förbinder sig att årligen utbetala ett samlat bidrag för utbildning och forskning
om 73 miljoner kronor i 2010 års prisnivå. Handelshögskolan ska till
Utbildningsdepartementet varje år lämna en årsredovisning.201 Bortsett från en
ekonomisk redovisning ställs dock i avtalet inga kvalitetskrav avseende
forskningsverksamheten. De kvalitetskrav som ställs rör i stället utbildning och
regleras uteslutande med hjälp av lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.
Ramavtal för Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Då de ramavtal som finns mellan Chalmers tekniska högskola och staten samt
Stiftelsen Högskolan i Jönköping och staten är i det närmaste identiska, görs här en
samlad redogörelse för innehållet i ramavtalen. I de fall skillnader finns poängteras
detta.
Av det ramavtal som finns mellan staten och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
och Chalmers tekniska högskola AB framgår att huvudsyftet med avtalet är att
garantera Chalmers konkurrensneutralitet i förhållande till statliga universitet och
högskolor.202 För att garantera detta åtar sig staten att ge Chalmers sådana
förutsättningar att verka som gäller för de statliga högskolorna och universiteten.

199

Detta innebär att Ersta Sköndal Bräcke och Sophiahemmet utesluts från granskningen, trots att båda dessa
lärosäten erhåller statsbidrag för forskning. Då huvuddelen av den forskning som bedrivs vid dessa lärosäten
sker inom ramarna för forskarutbildning, gör UKÄ dock bedömningen att den forskning som bedrivs där redan
granskas i tillräcklig omfattning inom komponenten Utbildningsutvärderingar och de utvärderingar avseende
utbildning på forskarnivå som görs.
200 Av gällande avtal med staten framgår att Chalmers och Högskolan i Jönköping erhåller direkta statsbidrag
för forskning. Handelshögskolan erhåller ett samlat bidrag för både utbildning och forskning.
201 2 §, Avtal om förhållandet mellan staten och Handelshögskolan i Stockholm, dnr. U2008/6406. Avtalet
förlängs årsvis och gäller per kalenderår.
202 Punkt 1 ”Bakgrund” och punkt 2 ”Konkurrensneutralitet”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
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Anslaget räknas ut på samma grund som för statliga lärosäten.203 Staten förbinder sig
att se till att det inte finns författningshinder för Chalmers att i samma omfattning och
på samma villkor som statliga lärosäten kunna erhålla anslag, bidrag och uppdrag från
statliga myndigheter rörande utbildning och forskning.204 Samma formuleringar
återfinns i det ramavtal som upprättats mellan staten och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.205
Den femte punkten i ramavtalet rör ”verksamhetens kvalitet”. Av den framgår att de
statliga åtaganden avseende finansiering av verksamheten som beskrivits ovan utgår
från att verksamheten (det vill säga såväl utbildning som forskning) ”vid var tidpunkt
håller minst samma kvalitet som den verksamhet som bedrivs vid de statliga
universiteten och högskolorna”. Det ankommer på Chalmers att visa att sådan kvalitet
uppnås genom att delta i nationella och internationella utvärderingar.206 Samma
formulering återfinns i ramavtalet mellan staten och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.207 Detta innebär att både Chalmers och Stiftelsen Högskolan i Jönköping
redan i dag omfattas av samma kvalitetskrav som lärosäten med staten som
huvudman. Dessutom innebär detta att det redan nu i avtalet finns inskrivet att såväl
Chalmers som Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska delta i nationella och
internationella utvärderingar.
Under förutsättning att Chalmers ”uppfyller kvalitetskraven i punkt 5 och i övrigt
fullgör sina avtalade åtaganden” är staten beredd att ”inom ramen för detta Ramavtal”
ingå avtal om dimensionering och anslag som innebär att utvecklingen vid
Stiftelsehögskolan inte blir sämre än vad som genomsnittligt är fallet vid de statliga
universiteten och högskolorna.208 Avseende Stiftelsen Högskolan i Jönköping framgår
att ”under förutsättning att kvalitetskraven i punkt 5 uppfylls” är staten beredd att
tillföra anslagsmedel för forskning och forskarutbildning. Parterna är överens om att
”verka för en ytterligare expansion av forskningen och forskarutbildningen … under
förutsättning att goda vetenskapliga resultat uppnås” under perioden 1994–1995 och
2000–2001.209 I likhet med ramavtalet mellan staten och Chalmers framgår vidare att
under förutsättning att Stiftelsen Högskolan i Jönköping uppfyller kvalitetskraven i
punkt 5 och i övrigt fullgör sina avtalade åtaganden är staten beredd att ingå avtal om
dimensionering och anslag som innebär att utvecklingen vid stiftelsehögskolan inte
blir sämre än genomsnittet för de statliga lärosätena.210
Vidare framgår att underlag för prestationsrelaterade ersättningar från staten ska
uppfylla de krav som ställs på statliga lärosäten. Detta inkluderar de krav som ställs
på årsredovisning. Chalmers ”åtar sig att delta i nationella uppföljningar och
utvärderingar som staten anordnar för det allmänna högskoleväsendet samt att bidraga
till statistiken över högskoleutbildningar i Sverige”. Chalmers åtar sig vidare att
”såväl när det gäller uppföljning och utvärdering som när det gäller underlag för
statistik, i allt väsentligt lämna underlag enligt samma principer som gäller för
203

Punkt 3 ”Beräkning av ersättning”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
204 Punkt 4 ”Andra statliga finansiärer”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
205 Punkt 1 ”Bakgrund”, 2 ”Konkurrensneutralitet”, 3 ”Beräkning av ersättning”, 4 ”Andra statliga finansiärer”,
Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen högskolan i Jönköping om utbildning och forskning.
206 Punkt 5 ”Verksamhetens kvalitet”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
207
Punkt 5 ”Verksamhetens kvalitet”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen högskolan i
Jönköping om utbildning och forskning.
208 Punkt 7 ”Verksamhetens omfattning”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelse Chalmers
tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
209 Punkt 7 ”Uppbyggnad av ny verksamhet”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping om utbildning och forskning.
210 Punkt 8 ”Verksamhetens omfattning”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping om utbildning och forskning.
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universitet och högskolor med statlig huvudman för jämförbar utbildning”.211
Likalydande formuleringar finns även i ramavtalet mellan staten och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping.212 Detta innebär att såväl Chalmers som Stiftelsen Högskolan
i Jönköping redan, via sina ramavtal med staten, omfattas av de utvärderingar UKÄ
genomför, även då uppdraget utökas till att omfatta forskning.
Stiftelsehögskolornas årliga underavtal om utbildning och forskning

Utöver det ramavtal som finns mellan staten och Chalmers finns också underavtal
avseende utbildning och forskning.213 Dessa följer de planeringsperioder som gäller
de statliga universiteten och högskolorna.214 Motsvarande avtal på årsbasis finns även
för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.215 Av det underavtal för 2017 om utbildningsoch forskningsuppdrag vid Chalmers framgår avseende ”kvalitet i verksamheten” att
verksamheten ska hålla en internationellt sett hög kvalitet, präglas av utvecklingskraft
och relateras till det omgivande samhällets behov”.216 Avseende kvalitetsarbetet
framgår att ”kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i utbildning och
forskning ska upprätthållas och förbättras”. Vidare framgår att ”kvalitetsarbetet ska i
största möjliga utsträckning bygga på de uppföljningsbara mål” som högskolan sätter
upp”.217 De båda lärosätena ska bedriva ett ”aktivt internationaliseringsarbete i syfte
att främja utbildningens och forskningens kvalitet samt förståelsen för internationella
förhållanden ”. Den internationella rörligheten bland både studenter och lärare ska
öka och såväl Chalmers som Jönköping ska ”vidare utveckla sin uppföljning av
internationaliseringsarbetet”.218
I verksamheten ”ska jämställdhet mellan män och kvinnor alltid iakttas och främjas”
och ”under perioden 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelning bland
nyrekryterade professorer” om 32 procent kvinnor för Chalmers del och 48 procent
kvinnor för Högskolan i Jönköpings del.219 Vidare framgår att ”i likhet med vad som
gäller för statliga universitet och högskolor” ska båda lärosätena ta fram planer för
hur de avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för perioden 2017-–
2019.220 Chalmers ska också arbeta för breddad rekrytering för utbildning på samtliga
nivåer.221

211

Punkt 12 ”Redovisning och revision samt uppföljning och statistik”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska
staten och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och
forskning.
212 Punkt 12 ”Redovisning och revision samt uppföljning och statistik”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska
staten och Stiftelsen Högskolan i Jönköping om utbildning och forskning.
213 De årliga avtalen fyller samma funktion som regleringsbrev för högskolor med staten som huvudman.
214 Punkt 6 ”Utbildnings- och forskningsuppdrag”, Långsiktigt ramavtal mellan svenska staten och Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag om utbildning och forskning.
215
Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
216 Punkt 1 ”Kvaliteten i verksamheten”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Chalmers.
Punkt 1 ”Kvaliteten i verksamheten”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen
Högskolan i Jönköping.
217
Punkt 2 ”Kvalitetsarbetet”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Chalmers. Punkt 2
”Kvalitetsarbetet”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
218 Punkt 3 ”Internationalisering”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Chalmers. Punkt 3
”Internationalisering”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.
219 Punkt 4 Jämställdhet och 5 ”Rekryteringsmål för professorer”, Avtal för 2017 om utbildnings- och
forskningsverksamhet, Chalmers. Punkt 4 Jämställdhet och 5 ”Rekryteringsmål för professorer”, Avtal för 2017
om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
220Bilaga 2 ”Redovisning och återrapporteringskrav”, punkt 2 ”Jämställdhetsintegrering”, Avtal för 2017 om
utbildnings- och forskningsverksamhet, Chalmers. Bilaga 2 ”Redovisning och återrapporteringskrav”, punkt 3
”Jämställdhetsintegrering”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.
221
Punkt 6 ”Breddad rekrytering”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Chalmers. Punkt 6
”Breddad rekrytering”, Avtal för 2017 om utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.
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I ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå ingår för Chalmers del medel
för strategiska forskningsområden.222 Vidare framgår att stipendier som är avsedda att
vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander inte
får finansieras med medel från statsbudgeten. Med medel avses såväl bidrag som
anslås för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via
en statlig myndighet.223
Stadgar för stiftelsehögskolorna

Av stadgarna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola framgår av 2 § att ”frihet i
forskning och utbildning skall vara en grundläggande princip”. Denna frihet
säkerställs genom ”delaktighet och ansvar för dem som deltar i utbildning och
forskning”. Högskolans verksamhet ska i ”intellektuellt avseende vara politiskt,
ideologiskt och ekonomiskt oberoende” och för forskning ska som allmänna principer
gälla att ”forskningsproblem får fritt väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas och
forskningsresultat får fritt publiceras”.224 Detta gäller även Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.225 I övrigt framgår att Stiftelsen Högskolan i Jönköping har som ändamål
att verka för att utbildning och forskning vid högskolan bedrivs på ”en internationellt
hög nivå” och att högskolans resurser utnyttjas effektivt.226

Slutsatser
Sammanfattningsvis gör UKÄ bedömningen att, utöver lärosäten med staten som
huvudman, bör även de lärosäten med enskilt huvudmannaskap som har en betydande
forskningsvolym (inklusive forskarutbildning) inkluderas i UKÄ:s granskning av
kvalitetssäkring av forskning. Detta innebär att även Chalmers tekniska högskola och
Högskolan i Jönköping bör inkluderas i granskningen av kvalitetssäkring av
forskning. Avseende dessa stiftelsehögskolor finns avtal och ramavtal med staten,
som innebär att de båda högskolorna omfattas av samma kvalitetskrav avseende
forskning som lärosäten med staten som huvudman. Avtalen med staten innebär
vidare att de båda stiftelsehögskolorna omfattas av UKÄ:s kvalitetsgranskningar även
då uppdraget utökas till att omfatta forskning. UKÄ gör bedömningen att ingen
justering i ramavtalen är nödvändig för att inkludera dessa båda lärosäten i
kvalitetsgranskningarna.
Även Handelshögskolan i Stockholm har en betydande forskningsvolym (inklusive
forskarutbildning) och bör därför ingå i UKÄ:s kvalitetsgranskningar. Nuvarande
avtal med staten ger dock inte direkt stöd för att inkludera lärosätet i UKÄ:s
granskningar av kvalitetssäkring av forskning. UKÄ avser mot denna bakgrund att
undersöka hur Handelshögskolan i Stockholm ska kunna ingå i
kvalitetsgranskningarna.
UKÄ gör vidare bedömningen att de mindre högskolorna med enskild huvudman som
saknar intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå inte bör omfattas av
UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Inte heller den grupp
mellanstora högskolor med enskild huvudman som har betydligt lägre intäkter för
forskning och forskarutbildning än huvuddelen av de lärosäten som har staten som
222

Punkt 8 ”Ersättning och utbetalning av medel till utbildning och forskning”, Avtal för 2017 om utbildningsoch forskningsverksamhet, Chalmers.
223 Punkt 3 ”Forskning och utbildning på forskarnivå”, Bilaga 1, Avtal för 2017 om utbildnings- och
forskningsverksamhet, Chalmers. Punkt 4 ”Forskning och utbildning på forskarnivå”, Bilaga 1, Avtal för 2017 om
utbildnings- och forskningsverksamhet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
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2 §, Stadgar för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
225 2 §, Stadgar för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
226 1a, 1b §, Stadgar för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

93

huvudman, bör inkluderas i granskningen. Den forskning som bedrivs vid
högskolorna i fråga är begränsad och bedrivs till inte ringa del inom ramarna för
forskarutbildning. UKÄ gör bedömningen att forskningen vid dessa högskolor redan
granskas i tillräcklig omfattning genom de nationella granskningar som görs av
utbildning på forskarnivå. Dessa högskolor bör därför inte omfattas av UKÄ:s
granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

94

Avslutning
UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre
utbildning även inkludera forskning. Den nya granskningen kommer att inkluderas i
det nationella systemet för kvalitetssäkring inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. I en granskning av lärosätenas kvalitetssäkring
av forskning är den kollegiala granskning (peer review) som sker såväl internt
(genom exempelvis seminarieverksamhet och handledning av doktorander i
forskningsmiljöerna) som externt (genom exempelvis sakkunniggranskning vid
ansökan om externa forskningsmedel och publicering av forskningsresultat) en viktig
utgångspunkt. UKÄ:s roll är att granska på vilket sätt lärosätena tar tillvara på
resultaten från dessa kollegiala granskningar och genom sitt systematiska
kvalitetsarbete omsätter dem i kvalitetshöjande åtgärder.
I syfte att få en tydligare bild av hur lärosätena själva kvalitetssäkrar sin forskning har
UKÄ, inom ramarna för metodutvecklingsarbetet, gjort en kartläggning och
jämförande analys av några lärosätens forskningsutvärderingar. En viktig slutsats som
dras är att UKÄ:s granskningar av kvalitetssäkring av forskning måste tillåta den
variation som finns mellan lärosäten med olika inriktning och profil samt mellan
forskningsområden med olika traditioner och förutsättningar, utan att granskningarnas
skärpa därmed försvinner. De granskningsteman som ringas in av UKÄ för att
granska kvalitetssäkring av forskning behöver vidare ta hänsyn till det erfarenhet och
forskning visar avseende vilka faktorer som bidrar till att skapa förutsättningar för
forskning av hög kvalitet, så att granskningarna kan stötta lärosätena i deras
kvalitetsutveckling.
Viktiga ramverk för kvalitetssäkring av forskning

Det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning utgår från lag och
förordning samt ESG. De kvalitetskrav som formuleras avseende forskning i
högskolelagen och högskoleförordningen är viktiga utgångspunkter även i en
granskning av kvalitetssäkring av forskning. Däremot gör UKÄ bedömningen att
ESG har mindre relevans i detta sammanhang, på grund av det uttalade fokus på
undervisning och lärande som finns i de standarder och riktlinjer som formuleras där.
Som konstaterades i den rapport som överlämnades till Regeringskansliet i april 2018,
finns därför behov av att identifiera andra ramverk som kan fylla den funktion som
ESG har i en granskning av kvalitetssäkring av utbildning.
På europeisk nivå finns ett flertal överenskommelser som rör forskningens utförande
och kvalitet. En överenskommelse av särskild betydelse för granskning av
kvalitetssäkring av forskning är Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer
för rekrytering av forskare (Stadga och riktlinjer). Förutom att vara betydligt bredare
än många överenskommelser om exempelvis god forskningssed och forskningsetik,
uppbär Stadga och riktlinjer stöd från EU-kommissionen och har direkt bäring på
policyfrågor avseende forskning och forskningspolitik på nationell nivå inom hela det
europeiska området. UKÄ gör bedömningen att Stadga och riktlinjer är relevant att
använda som utgångspunkt för att ringa in granskningsteman för granskning av
kvalitetssäkring av forskning. Ytterligare en utgångspunkt som använts i arbetet med
att ringa in granskningsteman är det förslag till ramverk för kvalitetssäkring av
forskning som presenterats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).
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Bedömningsområden och granskningsteman
Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning bygger på sex
bedömningsområden:







Styrning och organisation
Förutsättningar
Utformning, genomförande och resultat
Jämställdhet
Student- och doktorandperspektiv
Arbetsliv och samverkan.

I rapporten har bedömningsområdenas användbarhet och relevans i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning analyserats med utgångspunkt i de lagfästa
kvalitetskrav, internationella riktlinjer och nationella ramverk som diskuterats ovan.
UKÄ gör bedömningen att de fyra första bedömningsområdena har relevans i en
granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Såväl Styrning och
organisation som Utformning, genomförande och resultat rör, inom komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, i dag hur
kvalitetssäkringssystemet är uppbyggt samt hur kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp.
UKÄ gör bedömningen att dessa granskningsteman är relevanta även i en granskning
av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Följande granskningstema föreslås inom
bedömningsområdet Styrning och organisation:


Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning
som klargör rutiner för uppföljning och regelbunden granskning.

Även inom bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat finns tydliga
beröringspunkter mellan de granskningar som genomförs i dag och planerade
granskningar av kvalitetssäkring av forskning. Granskningsteman som rör
kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning har relevans för såväl
granskning av kvalitetssäkring av utbildning som forskning. Likaså bedöms lärosätets
arbete med att omhänderta och tillgängliggöra resultat från uppföljningar ha relevans
också för granskning av kvalitetssäkring av forskning. Båda dessa granskningsteman
utgör i dag fokus inom bedömningsområdet inom komponenten Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. UKÄ gör bedömningen att följande
granskningsteman bör ingå i granskningen inom bedömningsområdet Utformning,
genomförande och resultat:



Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning
Tillgängliggörande av resultat av genomförda utvärderingar.
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UKÄ gör bedömningen att även bedömningsområdet Förutsättningar är relevant att
använda avseende granskning av kvalitetssäkring av forskning. I dag granskas inom
komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete bland annat
kompetensutveckling hos undervisande personal och utbildningsmiljö. UKÄ gör
bedömningen att granskningsteman som rör kompetensutveckling hos forskande
personal samt forskningsmiljöer har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av
forskning. I granskningstemat Forskningsmiljö görs bedömningen att såväl
infrastruktur för forskning som hur lärosätet skapar goda förutsättningar för
forskningens genomförande, utveckling och förnyelse bör ingå. Medan
kompetensutveckling och karriärstöd föreslås ingå i granskningen av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning, gör UKÄ bedömningen att frågor som rör rekrytering, i
likhet med i dag, bör granskas inom ramarna för den juridiska tillsyn UKÄ genomför.
Denna tillsyn fokuserar på lärosätenas regelefterlevnad och föregår UKÄ:s
kvalitetsgranskningar.
Även granskningsteman som rör Forskningens frihet och god forskningssed bör ingå i
en granskning av kvalitetssäkring av forskning samt hur lärosätena skapar goda
förutsättningar för detta. Dessa granskningsteman har vidare stöd såväl i den svenska
lagstiftningen på området som i nationella och internationella ramverk för
kvalitetssäkring av forskning. Även avseende dessa granskningsteman bör övervägas
huruvida de delar som rör god forskningssed kan inkluderas i den juridiska tillsynen
som föregår kvalitetsgranskningen. Vidare menar UKÄ att ett granskningstema med
fokus på hur lärosätet genom sitt kvalitetsarbete stärker förutsättningarna för
kopplingar mellan forskning och utbildning bör ingå i en granskning av
kvalitetssäkring av forskning. Stöd för detta granskningstema finns i den svenska
lagstiftningen och kopplingar mellan utbildning och forskning utpekas även som en
central kvalitetsfråga i SUHF:s ramverk. Vidare granskas länkar mellan forskning och
utbildning inom ramarna för det nationella systemet för kvalitetssäkring redan i dag.
Sammanlagt fyra granskningsteman föreslås ingå i bedömningsområdet
Förutsättningar:





Forskningsmiljö, inklusive stödverksamhet och forskningsinfrastruktur samt
forskningens utveckling och förnyelse
Kompetensutveckling och karriärstöd
Forskningens frihet och god forskningssed
Kopplingar mellan forskning och utbildning.

I det nationella systemet för kvalitetssäkring granskas i dag jämställdhet ur ett tydligt
utbildningsperspektiv. De bedömningsgrunder som används rör hur lärosätet arbetar
för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv beaktas i utbildningarnas utformning,
genomförande och resultat. Jämställdhet i Stadga och riktlinjer liksom i SUHF:s
ramverk fokuserar i stället på granskningsteman som rör forskningens förutsättningar
genom exempelvis rekrytering, karriärvägar och karriärstöd samt (i Stadga och
riktlinjer) arbetsvillkor. Lärosätenas processer och rutiner för rekrytering av forskande
personal kommer att granskas inom ramarna för den juridiska tillsyn som föregår
kvalitetsgranskningen. Avseende karriärvägar och kompetensutveckling gör UKÄ
bedömningen att ett jämställdhetsperspektiv är relevant. UKÄ gör dock bedömningen
att även andra kvalitetsaspekter, avseende exempelvis mångfald och
internationalisering, har bäring på detta granskningstema. Av denna orsak menar UKÄ
att granskningstemat bör granskas inom bedömningsområdet Förutsättningar. De delar
som specifikt rör jämställdhet bör dock lyftas ut och även diskuteras inom ramarna för
bedömningsområdet Jämställdhet.
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Jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande.

UKÄ:s granskningar i dag fokuserar på studenters och doktoranders möjligheter att
utöva inflytande (både formellt och informellt) över sin utbildning och
utbildningssituation. Medan det formella inflytandet är kopplat till studenters och
doktoranders möjlighet att delta i beredande och beslutande organ där frågor som rör
deras utbildning avgörs, handlar det informella inflytandet snarare om studenters och
doktoranders möjligheter att påverka den egna studiesituationen. UKÄ gör
bedömningen att dessa granskningsteman inte har relevans i en granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
UKÄ gör vidare bedömningen att student- och doktorandperspektivet snarare än att
utgöra ett eget bedömningsområde bör granskas integrerat i andra
bedömningsområden där det har relevans. Exempel på ett granskningstema som
bedöms vara särskilt relevant för studenter och doktorander är lärosätets systematiska
kvalitetsarbete för att stärka länkar mellan forskning och utbildning. Vidare bedöms
doktoranders förutsättningar för och möjlighet till kompetensutveckling och
karriärstöd samt tillgång till goda forskningsmiljöer med adekvata infrastrukturer för
forskning ha relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Avseende bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan gör UKÄ bedömningen att
den del av bedömningsområdet som rör arbetslivet och studenters förberedelse inför
detta inte har relevans i en granskning av kvalitetssäkring av forskning. UKÄ gör
därför bedömningen att bedömningsområdet bör avgränsas till att enbart omfatta
samverkan. UKÄ gör vidare bedömningen att fokus i granskningen bör ligga på hur
väl lärosätena genom sitt systematiska kvalitetsarbete främjar och säkrar kvaliteten i
den samverkan som bedrivs. I detta ingår också hur lärosätena, inom ramarna för sitt
kvalitetssäkringsarbete, tar hand om och använder den information avseende
samverkan som genereras hos externa aktörer (exempelvis forskningsråd och
forskningsfinansiärer). Följaktligen bör granskningen, i stället för att värdera
samverkansaktiviteterna och deras effekter i sig, fokusera på de processer som stöttar
och med olika incitament stimulerar och säkrar samverkan och ömsesidighet. Vidare
gör UKÄ bedömningen att granskningen bör omfatta hur lärosätena arbetar för att
stärka forskningens kvalitet genom samverkan. UKÄ gör bedömningen att följande
granskningsteman bör ingå i granskningen inom bedömningsområdet Arbetsliv och
samverkan:



Forskningens relevans och nyttiggörande
Forskningskvalitet genom samverkan.

Innehållet i de granskningsteman som ringats in ovan kommer att formuleras som
bedömningsgrunder. Detta kommer att ske utifrån en rollfördelning där lärosätena bär
huvudansvaret för att, med stöd av data som tas fram genom exempelvis
forskningsrådens verksamhet, säkerställa och främja forskningens kvalitet (inklusive
de förutsättningar och processer som ligger till grund för forskningens kvalitet).
UKÄ:s uppgift är att kontrollera att lärosätena tar detta ansvar samt att genom sina
granskningar främja lärosätenas kvalitetsutveckling avseende forskning

Bedömningsunderlag och granskningsprocess
Inom komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete i dag ingår
följande bedömningsunderlag som samtliga vägs in vid bedömningen:
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en självvärdering från lärosätet
en studentinlaga från student- och doktorandkårerna
två platsbesök med tillhörande intervjuer
dokumentation avseende valda fördjupningsspår.

UKÄ gör bedömningen att dessa underlag bör ingå även i granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. På samma sätt som i dag föreslås vidare
lärosätenas analys och hantering av nyckeltal utgöra underlag för bedömning. UKÄ
gör bedömningen att det är lärosätets förhållningssätt till, och analys av, ett antal
nyckeltal som UKÄ tar fram som ska vara föremål för bedömning, inte nyckeltalen i
sig. UKÄ gör vidare bedömningen att samtliga bedömningsunderlag bör vägas in i
den bedömning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som ligger till grund för
UKÄ:s beslut.
UKÄ gör bedömningen att granskningen av kvalitetssäkring av forskning bör
genomföras med hjälp av oberoende bedömargrupper som tillsätts av UKÄ efter ett
nomineringsförfarande. I bedömargruppen bör ingå minst tre sakkunniga (varav en
utses till ordförande), en doktorandrepresentant (som kan företräda studenternas
perspektiv) och en samverkanssakkunnig. Minst en av bedömarna bör ha erfarenhet
från utlandet och gruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den
kan bedöma samtliga bedömningsområden som ingår i granskningen.
Bedömargruppens bedömning av om lärosätet uppfyller bedömningsområdena
resulterar i dag inom samtliga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet
i ett yttrande som utgör underlag för UKÄ:s beslut. Fokus, avseende komponenten
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, ligger på hur väl lärosätets
kvalitetsarbete på ett systematiskt sätt identifierar styrkor och säkerställer att dessa
bevaras och utvecklas, samt på vilket sätt utvecklingsområden identifieras, följs upp
och åtgärdas. UKÄ gör bedömningen att ett sådant yttrande bör ligga till grund för
UKÄ:s beslut även avseende en granskning av kvalitetssäkring av forskning.
Yttrandet bör, på samma sätt som i dag, skickas på delning till lärosätet så att detta
ges möjlighet att korrigera eventuella sakfel. UKÄ gör vidare bedömningen att
omdömet avseende granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör utgå
från en tregradig skala. Dessutom gör UKÄ bedömningen att den föreslagna
sanktionen om ett utökat antal bör utbildningsutvärderingar bör utgå. UKÄ gör vidare
bedömningen att utöver lärosäten med staten som huvudman bör även lärosäten med
enskilt huvudmannaskap som har en betydande forskningsvolym (inklusive
forskarutbildning) inkluderas i UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av forskning.

Vägledning och därefter pilottestning
De granskningsteman som ringats in i föreliggande rapport kommer att formuleras
som bedömningsgrunder. Dessa kommer att presenteras och synpunkter inhämtas i
samband med öppna dialogseminarier under våren 2019. Bedömningsgrunderna
kommer därefter att beslutas i en vägledning för granskning av lärosätenas
kvalitetssäkring av forskning. Såväl bedömningsgrunder som granskningsmetod
kommer vidare att testas i en pilotgranskning som påbörjas i augusti 2019. I den
rapport som överlämnades till Regeringskansliet i april 2018 slogs fast att granskning
av forskningens kvalitetssäkring bör ske parallellt med granskning av utbildningens
kvalitetssäkring. Vidare föreslogs att de båda granskningarna ska ske utifrån skilda
bedömningsgrunder och med hjälp av skilda men eventuellt delvis överlappande
bedömargrupper. Möjlighet bör också finnas för det granskade lärosätet att, i de fall
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det bedöms vara lämpligt, i självvärderingarna (en för utbildning och en för
forskning) beskriva kvalitetssäkringsarbetet ur ett samlat perspektiv som omfattar
både forskning och utbildning. Det långsiktiga målet är att stärka kopplingar mellan
utbildning och forskning genom att integrera granskningen av dessa båda aktiviteter i
den externa kvalitetssäkringen. Av detta följer att minst ett (gärna flera) av de
lärosäten som ingår i piloten samtidigt bör genomgå en granskning av utbildningens
kvalitetssäkring, för att pröva metoden och eventuella samordningsvinster så nära de
förutsättningar som kommer att gälla i ordinarie granskning.
UKÄ gör dock bedömningen att även en avgränsad pilot (som enbart fokuserar på
granskning av forskningens kvalitetssäkring) kommer att ge relevant information om
hur bedömningsgrunderna fungerar samt vilken kompetens som behövs i
bedömargruppen. Därför bör möjlighet finnas att i piloten inkludera något lärosäte
som enbart genomgår en pilottestning avseende granskning av forskningens
kvalitetssäkring. För att avgöra om den metod och de bedömningsgrunder som
utarbetas fungerar för lärosäten av olika slag och med olika inriktning, bör metoden
pilottestas brett. Därför föreslås såväl ett stort brett universitet, som ett fackinriktat
universitet och en högskola ingå i granskningen. UKÄ ser också positivt på att
inkludera en konstnärlig högskola i pilotgranskningen.
Efter pilotgranskningen kommer erfarenheter att samlas in och behövliga justeringar
att göras. Dessa justeringar kan röra såväl innehåll i bedömningsgrunder som frågor
som rör granskningens genomförande, exempelvis avseende kompetens i
bedömargruppen. Syftet är att utarbeta en granskningsmodell som både stimulerar
kvalitetsutveckling vid lärosätena och tillförsäkrar skärpa i de bedömningar som görs.
Från och med våren 2021 kommer granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av
forskning att ske parallellt med granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av
utbildning, och de första ordinarie besluten kommer att fattas under våren 2022.
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