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Kvalitetssäkring av forskning - 2018:2
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tackar för möjligheten att lämna
synpunkter på Universitetskanslersämbetets rapport Kvalitetssäkring av forskning
2018:2. SKL har givits möjlighet att som företrädare för arbetslivet ta del av UKÄ:s
arbete med detta regeringsuppdrag, och att under arbetets gång bidra med synpunkter
till myndigheten.
I det följande begränsar SKL huvudsakligen sina kommentarer till avsnittet
”Bedömningar och fortsatt utvecklingsarbete”.

UKÄ skriver på s. 47 i avsnittet om lärosätenas kvalitetsansvar för forskning om den
kontinuerliga kvalitetssäkring som sker genom peer review-granskningar av olika
moment i forskningsprocessen. Det är ett i flera avseenden slutet system som
framställs, och flera kända problem med exempelvis publicering av forskningsresultat
berörs inte. I dagsläget finns starka krav på öppen tillgång till forskningsresultat och
öppen vetenskap, liksom granskning av forskning utifrån andra än enbart inom
vetenskapssamhället definierade kvalitetsaspekter. UKÄ diskuterar dock inte detta och
tänkbara konsekvenser för uppdraget.
SKL anser att detta pekar på ett utvecklingsbehov som UKÄ behöver beakta i sitt
fortsatta arbete.
SKL instämmer i UKÄ:s övriga förslag;
•
•
•

att forskningens kvalitetssäkring kan inordnas i granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete,
att ramverket för bedömningsgrunderna av detta behöver utvecklas,
att inspiration avseende innehåll och utformning kan hämtas från de andra
länder som utvärderar forskning vilka redogörs för i rapporten,

UKÄ behandlar också frågan om hur de bedömargrupper som genomför
granskningarna på UKÄ:s uppdrag ska vara sammansatta (s.55ff). Idag bjuder UKÄ in
arbetslivets organisationer att inkomma med nomineringar. SKL har på så vis kunnat
nominera sakkunniga som företräder arbetslivet men å andra sidan också till UKÄ
anfört synpunkter på hela idén om nomineringsförfarandet, hur det kan missgynna
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arbetslivets intressenter m.m. liksom att arbetsformen som valts baseras på akademins
arbetssätt som är svår att direkt överföra till anställda i andra organisationer.
UKÄ skriver angående detta att en utredning ska göras av arbetslivets representation i
bedömargrupperna.
SKL utgår ifrån att UKÄ i denna utredning kommer att samråda med förbundet. Det
är mycket viktigt att myndigheten tar hänsyn till att kommuner, regioner och landsting
också är forskningsutförare, och att det finns forskarutbildade i verksamheterna som är
kompetenta att bedöma kvalitet i forskning som utförs inom akademin och besitter en
unik sakkunskap avseende exempelvis klinisk forskning.
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