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Universitetskanslersämbetets yttrande över remissen
”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och
kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande
samhälle” N2017/00055/IFK

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har uppmanats att yttra sig över rapporten Metoder
och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med
omgivande samhälle (N2017/00055/IFK). I remissvaret väljer UKÄ att lämna generella
synpunkter och avstår från att gå in i detalj och kommentera förslagets olika delar.

Sammanfattning
UKÄ instämmer med förslagsställaren att samverkan kan och bör fylla en viktig
kvalitetshöjande funktion inom såväl utbildning som forskning samt att detta är möjligt
att utvärdera. UKÄ menar dock att den föreslagna modellen inte på ett tillräckligt
rättssäkert, transparent och jämförbart sätt förmår värdera lärosätenas samlande
samverkan. I förslaget saknas därtill en övergripande problematisering och
konsekvensanalys av sådan utvärdering. UKÄ menar vidare att externa granskningar av
lärosätenas verksamhet på sikt bör ske samlat inom ramarna för ett sammanhållet system.
Av dessa orsaker ställer sig UKÄ inte bakom förslaget i dess nuvarande form och menar
att modellen inte bör användas för att fördela resurser. Frågan om lärosätenas
resurstilldelning bör istället utredas vidare i samband med den utredning som tillsats.

Lärosätenas ansvar att upprätthålla kvalitet
Lärosätena har ett övergripande ansvar att upprätthålla kvalitet i den verksamhet som
bedrivs. Detta kvalitetsansvar gäller samtliga delar av lärosätenas verksamhetsområden
och innefattar således även den samverkan som bedrivs. Därför bör de externa
granskningar som görs av andra statliga myndigheter på uppdrag av regeringen
koordineras och avvägas mot det interna kvalitetsarbete som genomförs vid lärosätena.
UKÄ menar att föreliggande förslag i otillräcklig utsträckning tar lärosätenas interna
kvalitetsarbete i beaktande.
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Ett sammanhållet system
UKÄ menar, i likhet med förslagsställaren, att samverkan bör vara en integrerad del av
lärosätenas kärnverksamhet. Mot bakgrund av detta förespråkar UKÄ ett sammanhållet
system för att utvärdera utbildning, forskning och samverkan. Ett tudelat
utvärderingssystem, där olika statliga myndigheter granskar skilda delar av lärosätenas
verksamhetsområden, riskerar att markera ett avstånd mellan utbildning och forskning å
ena sidan och samverkan å den andra. Istället förespråkar UKÄ ett system som skapar
tydliga incitament till integrering av lärosätenas olika verksamhetsområden, på det sätt
som aviserats avseende utbildning och forskning i forskningspropositionen Kunskap i
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:50.

Förslaget och koppling till resurstilldelning
UKÄ menar att en nationell utvärdering av samverkan med stor sannolikhet fungerar
kvalitetsdrivande. Men UKÄ menar att granskningsresultaten i nuläget inte bör ligga till
grund för prestationsbaserad resurstilldelning. Resultatet av den kommande
resurstilldelnings- och styrningsutredningen bör inväntas innan nya principer för
lärosätenas resurstilldelning tas i bruk.
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