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Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett
regeringsuppdrag (Rapport 2018:2)
Högskolan i Halmstad har tagit del av ovan nämnda remiss och håller till stora delar med om
utredningens förslag men vill lämna följande kommentarer:
•

•

•
•
•
•
•

Möjligheten för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som nämns i avsnittet om
sanktioner, att genomföra ett ökat antal forskarutbildningsutvärderingar som
konsekvens av ett bristfälligt kvalitetsarbete för forskning är problematisk eftersom
det skulle leda till konsekvenser i ett annat område än forskningen. Frågan om
”betygsskalor” har inte tagits upp i rapporten men i samband med denna punkt vill
Högskolan i Halmstad påpeka att det ur ett utvecklingsperspektiv är mer positivt
med en kvalitativ återkoppling med rekommendationer och förbättringsförslag än ett
förenklat omdöme som ett betygssystem skulle innebära.
Förslaget om att granskningarna av forskningens respektive utbildningens
kvalitetssäkring bör ske vid samma tillfälle behöver prövas innan implementering.
Granskningen av kvalitetssystem behöver utformas så att hänsyn tas till att
forsknings- och utbildningsverksamheten samverkar och har likheter men även
olikheter. Det är därför viktigt att lärosätena får ha olika system för kvalitetssäkring
av forskning och utbildning. Oavsett om granskningarna sker samtidigt eller vid olika
tillfällen är det viktigt det tas fram tydliga rutiner och enhetliga mallar för att
möjliggöra en resurseffektivitet eftersom granskningarna kommer att involvera en
stor del av personalen vid lärosätena.
Den bedömning som UKÄ gör att ansvaret för att ta fram ett gemensamt ramverk
för forskningens kvalitetssäkring bör vila på lärosätena är lämplig.
I förslaget tas ett arbetslivsperspektiv upp. Högskolan i Halmstad anser att detta bör
breddas till ett samhällsperspektiv.
Uppföljningen av politiska mål bör inte ingå i det nationella kvalitetssystemet utan
ske i annan ordning.
Jämställdhet är ett viktigt mål, men bör inte utgöra ett separat bedömningsområde
utan behandlas integrerat där jämställdhet påverkar forskningens kvalitet samt följas
upp i andra former.
Högskolan i Halmstad instämmer att granskning av forskningens kvalitet ska vara
systematisk och leda till kvalitetshöjande åtgärder men betonar att hänsyn måste tas
till kvalitetskulturen. Forskningens förnyelse är en viktig kvalitetsdimension av
samma vikt som upprätthållande av kvaliteten på redan etablerad forskning.
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