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Yttrande angående rapporten
Kvalitetssäkring av forskning (UKÄ Rapport
2018:2)
Sammanfattning
• Statens energimyndighet tillstyrker förslagen i rapporten.
• Energimyndigheten gör bedömningen att den föreslagna kvalitetssäkringen
bör breddas så att komponenten forskningens kvalitet belyses tydligare i
utvärderingar och kvalitetssäkringsarbetet.
Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndigheten är positiv till ett nationellt system för kvalitetssäkring av
forskning. En forskning av hög kvalité är av betydelse för att möta
samhällsutmaningar och stärka landets konkurrenskraft. Säkringen gagnar
Energimyndighetens arbete som finansiär av forskning och innovation då den i
förlängning kommer att bidra till att höja forskningens kvalitet och relevans samt
bidra till att utveckla lärosätenas strategier, vilket sammantaget gagnar och
stärker Energimyndighetens arbete likväl som Sveriges konkurrenskraft.
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Ur effektivitetssynpunkt och med tanke på den starka och önskade kopplingen
mellan forskning och utbildning samt med den tredje uppgiften ställer sig
Energimyndigheten positiv till att en myndighet, Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), hanterar kvalitetssäkringen av högskolans hela verksamhet.
Energimyndigheten delar av samma anledning förslaget i rapporten hur
kvalitetssäkringen av forskningen inlemmas och baseras på dagens nationella
system för kvalitetsgranskning.
Energimyndigheten anser att i det i rapporten utpekade fokuset för
kvalitetssäkringsarbetet, nämligen det interna kvalitetsarbetet, bör breddas och få
ett tydligare inslag av internationella jämförelser i fråga om forskningens
relevans och kvalité. Det skulle ytterligare stärka effekterna av den föreslagna
kvalitetssäkringen och bidra positivt till lärosätenas utvecklings- och
strategiarbete. Vidare skulle det kunna användas som ett relevant underlag i fråga
om resursfördelning. Energimyndighetens bedömning är att det mesta av det
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relevanta underlaget redan skulle återfinnas i materialet och utvärderingar mm.
som ska utgöra underlaget till den sammanhållna utvärderingen av lärosätens
hela verksamhet. Den främsta påverkan blir på bedömargruppernas
sammansättning och/eller att en undergrupp med fokus på denna fråga blir
nödvändig att införa.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Rémy Kolessar. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit enhetscheferna Peter Engdahl,
Klara Helstad, Susanne Karlsson, tf enhetschefen Åsa Forsum och handläggaren
Michael Novotny. Föredragande har varit seniora rådgivaren Svante Söderholm.
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