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Universitetskanslerämbetet, UKÄ

Remiss: Kvalitetssäkring av forskning rapportering av ett regeringsuppdrag
Linköpings universitet, LiU, har av Universitetskanslersämbetet ombetts att yttra
sig över ovan nämnda remiss. Nedan följer Linköpings universitet samlade
bedömning över remissen.
LiU ställer sig positiv till avsikten om att kvalitetssäkra forskningen. Nuvarande
förslag är dock av generell karaktär då förslagen många gånger mer är en
viljeinriktning snarare än konkreta förslag varför LiUs svar bör ses i ljuset av detta.
LiU har dock förståelse för komplexiteten i kvalitetssäkring av forskning och önskar
därför vara en del i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Nedan följer specifika kommentarer på förslagen:

Huvudansvaret för att forskningen håller hög kvalitet vilar
på lärosätena och UKÄs uppgift är att, genom granskningar,
säkerställa att lärosätet tar detta ansvar och främjar hög
forskningskvalitet.
LiU tillstyrker förslag. Det är i detta sammanhang av stor vikt att granskningen
värnar om lärosätenas autonomi. Samtidigt bör UKÄ undersöka om denna hållning
påverkar den europeiska synen på den svenska forskningskvaliteten.

Granskningen av forskningen och utbildningens
kvalitetssystem bör ske inom ramarna för komponenten
granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

LiU tillstyrker ambitionen i förslaget men anser att man bör beakta de eventuella
skillnader som föreligger mellan utbildning och forskning. I detta fall måste
granskningen av kvalitetssystem för forskningen vara överordnat en eventuell
integrering av kvalitetssäkringssystem för forskning och utbildning.

UKÄ ser positivt på framtagandet av ett nationellt ramverk
för kvalitetssäkring av forskning.
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LiU tillstyrker förslaget och anser att det är lärosätenas ansvar att utarbeta detta
ramverk.

Jämställdhet är en viktig kvalitetsfråga som bör granskas
inom ramarna för uppdraget att kvalitetssäkra forskning.
Jämställdhet är en oerhört viktig fråga men LiU önskar se ett tydligare
rekommendation innan eventuellt förslag tillstyrks eller avstyrks.

Student- och doktorandperspektiv bör inkluderas i
granskningen av forskningens kvalitetssäkring.
LiU tillstyrker förslaget.

Forskningens samverkan och nyttiggörande bör inkluderas i
granskningen av forskningen kvalitetssäkring.
Samverkan och nyttiggörande är inte ett separat uppdrag utan en naturlig del av
forskning och utbildningen vid lärosätena.
LiU avstyrker förslaget och förordar att detta område granskas i relation till just
forskning och utbildning.

UKÄs granskningar av forskningens kvalitetssäkring bör
bygga på såväl kvalitativa som kvantitativa underlag.

Enligt remissen första förslag så är syftet att granska lärosätenas kvalitetsarbete och
inte forskningskvaliteten varför LiU ställer sig tveksamma till att nyttja kvalitativa
data. Därför avslås nuvarande förslag.

Granskningen av forskningens kvalitetssäkring bör göras av
oberoende bedömargrupper bestående av sakkunniga från
högskolesektorn samt representanter för studenter,
doktorander och arbetsliv.

LiU instämmer men förordar att använda olika bedömargrupper för utbildning och
forskning pga olika kompetensbehov i grupperna. Däremot kan säkerligen
någon/några representant/er inga i båda grupperna för att skapa överhörning
mellan desamma.

En fördjupad granskning av forskningens kvalitetssäkring
bör utgöra del av den granskning UKÄ genomför i syfte att
säkerställa att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete förmår
fånga upp eventuella brister samt främjar hög kvalitet i
forskning.
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LiU tillstyrker förslaget.

Den granskning av forskningens kvalitet som sker vid
lärosätet ska vara systematisk och leda till kvalitetshöjande
åtgärder.
LiU instämmer.

Ett negativt utfall i UKÄ:s granskning av forskningens
kvalitetssäkring kan leda till ett utökat antal utvärderingar på
forskarutbildningsnivå.
LiU avstyrker förslaget. En kvalitativ återkoppling med rekommendation är att
föredra i detta sammanhang.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor efter föredragning av forskningsdirektör
Per Dannetun.
Helen Dannetun
Per Dannetun
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