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REMISS AV RAPPORTEN
KVALITETSSÄKRING AV
FORSKNING
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genom remiss 2018:2 (reg nr 111-331-17),
daterad 2018-04-18, givit bland andra Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) möjlighet
att yttra sig över rubricerad rapport. Med anledning av det vill GIH avge följande
remissvar.
GIH stödjer i huvudsak UKÄ:s förslag till ett sammanhållet system för kvalitetssäkring
av utbildning och forskning och att integreringen av forskningens kvalitetssäkring i det
nationella systemet för kvalitetssäkring huvudsakligen bör ske inom komponenten
granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
GIH avvisar dock förslaget om att ett negativt utfall i UKÄ:s granskning av forskningens
kvalitetssäkring ska leda till ett utökat antal utvärderingar på forskarutbildningsnivå. Det
är problematiskt att göra en självklart koppling mellan forskning och forskarutbildning då
forskarmiljöer inte alltid utbildar doktorer. Vissa ifrågasatta miljöer som bedriver
forskarutbildning skulle då utsättas för tätare granskningar medan andra ifrågasatta
miljöer inte skulle granskas. Det är också svårt att se att en ifrågasatt forskningsmiljö kan
bedriva en forskarutbildning av hög kvalitet. De lärosäten som inte bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete bör redan i tillståndsprövningen om examensrätt på
forskarnivå få betydande svårigheter.
En synpunkt som inkommit från lärosätena är att integreringen av forskning i systemet
med granskning av kvalitetssäkringsarbete inte bör ske för snabbt då flera av lärosätena
behöver tid för att bygga upp system för detta. Även GIH vill framföra den synpunkten.
Lärosätena bör kunna få en mer precis tidsplan för UKÄ:s implementering av
kvalitetssystem för forskningen så snart det är möjligt. Vidare menar GIH att UKÄ skulle
kunna precisera om eller vilken slags vägledning myndigheten kan bistå med i
lärosätenas uppbyggnad av kvalitetssäkringssystem för forskning.
UKÄ skriver att delar av granskningen av forskningens kvalitetssäkring också kan
förekomma inom ramen för de tematiska utvärderingarna. Det har dock förekommit kritik
om att det funnits överlappningar mellan tidigare tematiska utvärderingar i förhållande
till andra komponenter i kvalitetssäkringssystemet. GIH vill också lyfta risken med att det
kan ske överlappningar mellan granskningen av forskningen och forskarutbildningen.
GIH vill understryka vikten av att det sker tydliga avgränsningar mellan dessa tre former
av kvalitetsgranskningar. De tematiska granskningarna bör väljas med omsorg i
förhållande till granskning av kvalitetssäkringssystemet för forskning och
kvalitetsgranskningen av forskarutbildningen.
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Avslutningsvis vill GIH framföra att det är viktigt att den process för kvalitetssäkring av
forskningen som slutligen beslutas av UKÄ inte kommer uppfattas som en belastning för
forskningen utan snarare som en tillgång för en god forskarmiljö.
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