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Remissvar av rapport, Kvalitetssäkring av forskning
2018:2 (UKÄ reg nr 1 1 1 -331 -17)
Högskolan Väst avger följande remissvar av rapporten Kvalitetssäkring avforskning. Rapportering av ett
regeringsuppdrag (2018:2 R).

Högskolan Väst är övervägande positiv till remissen och instämmer i stort med resonemang
och innehåll i rapporten och vill särskilt lyfta fram följande:

Forskning granskas redan i tillräcklig omfattning inom komponenterna
examenstillståndsprövning och utbildningsvärdering.
0 Kvalitetssäkring av forskning bör inkluderas i det nationella kvalitetssäkringssystemet
inom komponenten granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete av utbildningen respektive forskningen bör ske vid
samma tillfälle och med samma bedömningsområden. De bedömningsgrunder som
utarbetas avseende forskningens kvalitetssäkring måste vara flexibla och ta hänsyn till
både de speciella förutsättningar som finns Inom forskningen och till de olikheter som
finns mellan olika forskningsämnen.

Jämställdhet är en viktig kvalitetsfråga och detta behöver särskilt belysas.
Högskolan Väst menar att det är viktigt att bryta mönster eftersom
nuvarande "forskningssystem" i stort är reproducerande.
Högskolan Väst anser att det är viktigt att inkludera samverkan i granskningen
och att begreppet bör förtydligas eftersom samverkan är kontextberoende
och komplext.
Granskningen bör ske med hjälp av en oberoende bedömargrupp som utses
av UKÄ. Högskolan Väst vill poängtera vikten av att bedömargrupperna sätts
samman med stor utvärderingskompetens, så att bedömarna inte riskerar att
utvärdera forskningen istället för kvalitetssäkring av forskning.
Det vore en fördel om det fanns ett nationellt ramverk för forskningens
kvalitetssäkring och andra europeiska överenskommelser kan användas som
inspiration då det nationella systemet byggs ut till att omfatta även forskning.
Högskolan Väst vill dock poängtera vikten av detta ramverk diskuteras och
förankras väl inom SUHF innan beslut.
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Lärosätena bör själva ta ett stort ansvar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av utbildning och forskning
Resultaten från pågående granskningar ska användas som underlag i strategiska beslut
för att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten.
Högskolan Väst ställer sig tvekande till att utbildningens respektive forskningens
kvalitetssäkring bör ske utifrån separata vägledningar och självvärderingar, utan ser hellre att
det är en gemensam vägledning, självvärdering, bedömning och rapportering. Detta ställer
särskilda krav på bedömargrupperna och hänsyn bör tas till utvärderingskompetens snarare än
strikt akademiska meriter.
Vidare ställer sig Högskolan Väst mycket tveksam till de sanktioner som föreslås och anser att
uppföljning av de brister som identifierats skall ske för att säkra att förbättring, utveckling och
kvalitetssäkring genomförts.

Detta ärende har beretts av kvalitetschef i samråd med FFUN (forsknings- och
forskarutbildningsnämnden). Beslut har fattats av rektor Martin Hellström
efter fö edragande av kvalitetschef Liselott Lycke.
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