
Ett sammanhållet kvalitetssystem för 
forskningsexcellens och samhällsrelevans 



Några begrepp

Kvalitet

”Kvalitet är svårt att definiera, omöjligt att mäta men lätt att känna igen.”

”Quality is in the eye of the beholder”

Det finns en internationell standard som definierar ett antal begrepp inom kvalitetsområdet. 
I Sverige heter denna samling SS-ISO 8402 och i den definieras kvalitet så som: 

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov”

Den är lurig … och inte 
särskilt rättssäker ...



Det var lättare förr …
Quality and accountability

Codex Hammurabi (1 700 fKr)

”Om en byggnad störtar samman och ägaren 
därvid dödas skall också byggmästaren dödas. 
Om ett av ägarens barn dödas så skall också ett 
av byggmästarens ...”

Egyptisk kontrollant mäter 
byggstenar till en pyramid



Några fler begrepp

Kvalitetsledningssystem
Organisatorisk struktur, rutiner, 
processer och resurser som är 
nödvändiga för ledning och styrning 
av verksamheten med avseende på 
kvalitet. Ett exempel på ett kvalitets-
ledningssystem är ISO 9000. 

Total kvalitetsleding (TQM)

Kvalitetssystem
Ett kvalitetssystem syftar till att strukturera och stärka verksamheten 
samtidigt som man förbättrar värdet för kunder och intressenter. Vid 
införandet av ett kvalitetssystem analyserar man sin verksamhet och 
infogar kunders och andra intressenters krav på företagets produkter 
och tjänster och skapar arbetssätt för att säkerställa att både egna och 
kunders krav uppfylls. Kvalitetssystemet är basen för kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkringssystem
Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som 
säkrar kvaliteten på de objekt som ska kvalitetssäkras. Med kvalitets-
säkring menas i grund och botten att organisationen jobbar mot 
förhandsdefinierade kvalitetsmål, parametrar och egenskaper som 
bedöms hålla en god kvalitet.



Att bara tänka kvalitetssäkrings(system) är problematiskt!

Ur ett kvalitetssäkringsperspektiv finns en fördefinierad kvalitetsstandard!
• Men vem avgör egentligen vad som är god eller tillräcklig kvalitet?

Forskningskvalitet, utbildningskvalitet, samhällsrelevans.. Vem är kunden/beställaren/kontrollanten?

• Forskningskvalitet mäts mot rådande paradigm
Inom de flesta vetenskapsområden finns flera paradigm.. Paradigmskiften!?

• Forskningskvalitet bedöms inom en fördefinierad statistisk standard för 
klassificering av forskningsämnen (OECD)
6 -> 42 -> 250: t.ex. Humaniora och Konst -> Konst -> Design [VRs utvärdering omfattar ca 38 områden]

• Samhällelig relevans ”impact” är sällan, om inte aldrig, en mono-disciplinär 
forskningseffekt
Impact kräver samverkan, tvär-disciplinära, tvär-funktionella upptagningsytor.. Inte sällan skapas genomslag 
inom helt andra områden (applikationer)



Ur ett kvalitetssäkringsperspektiv...

... är det fullt möjligt att 
producera flytvästar i 
betong av högsta kvalitet!
• kunden är inte i centrum
• någon ”annan” bestämmer 

vad som är god kvalitet



Total Kvalitetsledning (TKL/TQM)

En managementstrategi och ledningsfilosofi som syftar till att få medvetenhet om kvalitet i hela den 

organisatoriska processen. TQM innebär ett konsekvent förbättringsarbete i hela organisationen med 

fokusering på att alla processer skall förbättras med hjälp av verktyg och engagerade medarbetare. 

Framgången för TQM beror på den högsta ledningens engagemang för kvalitet. TQM innebär ett 

helhjärtat arbete som bygger på följande punkter.

Sätt kunderna i centrum

Vad som är kvalitet förändras ständigt, det är kunderna som avgör vad kvalitet är enligt definition. 

Fokuseringen på kunder innebär både de externa kunderna och medarbetarna i organisationen. 

Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett bra arbete till de externa kunderna.

Basera beslut på fakta

Alla beslut som rör kvalitet skall baseras på väl underbyggda fakta. Beslut skall baseras på väl 

insamlad information och noggrann analys. De sju förbättringsverktygen används ofta för analys av 

kvalitet och som beslutsunderlag vid beslut gällande kvalitet.



Total kvalitetsledning fort.
Fokusera på processer
Fokusering skall ske på organisationens processer. Processer är samverkande aktiviteter som 
upprepas i tiden. Processer omvandlar resurser till produkter och skapar värde åt kunderna. 
Genom att mäta, analysera och förbättra processer kan företaget uppnå högre kvalitet och 
skapa högre kundvärde.

Ständiga förbättringar
Organisationer måste ständigt arbeta med förbättringar eftersom konkurrenterna förbättras 
och kundernas krav och förväntningar ökar med tiden. Det finns alltid möjligheter att skapa 
högre kvalitet med mindre resursförbrukning.

Delaktighet
TQM kräver delaktighet från alla medarbetare i organisationen. Endast delaktiga medarbetare 
och leverantörer kan bidra till förbättrad kvalitet. Delaktighet skapas genom att ge 
medarbetarna ansvar, möjligheter att påverka och stimulerande arbetsuppgifter.



Så vad är då forskningsexcellens ?

Om man studerar litteraturen 
finnas det ingen konsensus 
kring hur excellensbegreppet
kan mätas eller definieras. 
Ibland görs försök att mäta 
excellens genom bibliometri, 
eller så kallade impact-
faktorer, andra gånger lyfts 
nyttiggörande fram som ett 
viktigt kriterium på excellens. 



Det finns en skillnad i 
forskningskvalitet och 
forskningsexcellens!

Forskning kan genomföras 
med hög kvalitet – frågan 
är när den blir excellent?

Vad ska våra kvalitets-
system ta höjd för?

ScienCfic quality ≠ 
ScienCfic impact

What’s in Good? 
Ethel Méndez (July 2012)



What is research impact?
Impact is defined as an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, 
public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia. 
(REF 2021)



What is research impact?
Impact includes, but is not limited to, an effect on, change or benefit to:

• the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, 
performance, policy, practice, process or understanding

• of an audience, beneficiary, community, constituency, organisation or 
individuals

• in any geographic location whether locally, regionally, nationally or 
internationally.

Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other 
negative effects.



Vad är excellent impact?
De flesta system brukar sig av två måttstockar:

Reach
Reach will be understood as the extent and/or diversity of the beneficiaries of the 
impact, as relevant to the nature of the impact.

Significance
Significance will be understood as the degree to which the impact has enabled, enriched, 
influenced, informed or changed the performance, policies, practices, products, services, 
understanding, awareness or well-being of the beneficiaries.



Research impact - några svårigheter 
Accountability (Poli/cal driven)
To demonstrate to government, stakeholders, and the wider public the value of research. To understand 
the socio-economic value of research and subsequently inform funding decisions.

Time lag
The =me lag between research and impact varies enormously.

The developmental nature of impact
Impact is not sta=c, it will develop and change over =me, and this development may be an increase or 
decrease in the current degree of impact. Impact can be temporary or long-las=ng.

A;ribu/on
Impact is derived not only from targeted research but from serendipitous findings, good fortune, and 
complex networks interac=ng and transla=ng knowledge and research.



Research impact - några svårigheter 
Knowledge creep
It is acknowledged that one of the outcomes of developing new knowledge through research can be 
‘knowledge creep’ where new data or information becomes accepted and gets absorbed over time.

Gathering evidence
Gathering evidence of the links between research and impact is not only a challenge where that evidence 
is lacking. The introduction of impact assessments with the requirement to collate evidence 
retrospectively poses difficulties because evidence, measurements, and baselines have, in many cases, 
not been collected and may no longer be available.

Metrics vs. Narratives

Surveys and testimonies vs. Citations (outside of academia) and documentation



Svenska lärosätens kvalitetsarbete

Inventering och analys inom ramen för projektet SKÖN ... genomförda och 
planerade kvalitetsutvärderingar av forskning, forskarutbildning och 
utbildning inkl. samverkansperspektivet vid 15 lärosäten

• Vad kan vi lära oss av tidigare utvärderingar? 
[RAE2012, RE14, SER2015, KoN2018, ... -> Pilot RED19]

• Vad har de resulterat i och vilka långsiktiga kvalitetseffekter har uppnåtts?

Regelbundna utvärderingar förekommer vid nästan alla lärosäten, om 
än inte på alla nivåer. De som inte har periodiserat kvalitetsarbetet står 
i begrepp att göra det. 
Endast fyra (av 15) lärosäten säger sig ha ett väl utvecklat kvalitetssystem!



Svenska lärosätens kvalitetsarbete

Vad gäller sektorns arbete med kvalitetsutvärderingar i stort kan vi 
konstatera att det idag finns två modeller - den iterativa som löpande, 
årligen, utvärderar utbildning, forskning och nyttiggörande samt den 
inkrementella som med några års mellanrum (3-6 årscykler) gör stora 
utvärderingar på hela eller delar av sin verksamhet.

Lärosätena anger ett eller flera olika syften med en kvalitetsutvärdering
• Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete (PDCA)
• Extern utvärdering (forskningsexcellens, kvalitetssystem)
• Stöd för interna strategiska prioriteringar (resursfördelning)
• Specifika syften t.ex. en genomlysning av samproduktion, tematiserade utvärderingar, ..



Svenska lärosätens kvalitetsarbete

Kvalitetsutvärderingsmetoder
Både kvan5ta5vt och kvalita5vt inkluderande såväl interna som externa bedömare
• Analys av registerdata samt bibliometri

• Impact case studies, innova5on och kunskapsspridning

• Granskning av examensarbeten och avhandlingar

• Analys av infrastruktur för forskning och utbildning

• Granskning av Styrdokument och Kvalitetssystem (revision)

• Peer reviews och Hearings med expertpaneler

• Självvärderingar och Enkätundersökningar

• ...



Svenska lärosätens kvalitetsarbete

Några övergripande slutsatser rörande kvalitetsutvärderingar
• Öppnar för kvalitetsstärkande strategisdiskussioner om profileringsfrågor och 

framtidssatsningar
• Indikatorsstyrd fördelning kan få oönskade effekter
• Det finns ingen samsyn om vilka indikatorer som bör brukas (vi har dock den 

kompletta listan)
• Risk att arbetet stannar upp när utvärderingen är klar och att utvärderingarna 

förblir rena skrivbordsprodukter (inkrementellt) - > Viktigt med uppföljning och 
implementering (iterativt)

• Flera lärosäten påpekar att det är för tidigt att uttala sig om de långsiktiga 
effekterna och att samband kan vara svårt att påvisa



Utländska lärosätens kvalitetsarbete



VR:s modell för utvärdering av svensk forskningsexcellens 
och samhällsrelevans

• 2-3 forskningsfält per år

• Piloter hösten 2019

• Statsvetenskap 2020 (april)



VR:s process
Inför en utvärdering Utvärderingen Efter en utvärdering
Förberedelse och kartläggning Underlag Bedömning Rapport Återkoppling och uppföljning

4-6 månader 4-5 månader 3-4 månader 2-3 månader 2 månader (-2 år)

Ce
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Avgränsning av utvärderingsobjektet Panelen introduceras inför 
utvärderingens syfte, moment 
och underlag

Panelen tar del av skriftligt 
underlag och gör preliminär 
bedömning

Panelen skriver rapport Dialogmöte mellan 
representanter från panel och 
lärosäten - Hur kan resultaten 
användas för utveckling?

Brev till lärosäten med information om 
utvärderingen och förfrågan om 
kontaktperson

Upptaktsmöte med lärosäten 
då genomförande presenteras 
och diskuteras

Intervjuer eller hearing då 
panelen träffar lärosätes-
representanter 

Vetenskapsrådets interna 
hantering –
kvalitetssäkring av 
innehåll

Lärdomar för förbättring.

Kartläggning av området Lärosäten tar fram underlag: Panelmöte: slutbedömning 
och lärdomar

Lärosätena kvalitetssäkrar 
och granskar fakta i 
rapport

Uppföljning genom enkät av 
utvärderingseffekter ca 2 år 
efter rapport

Förfrågan till lärosäten om förslag på 
panel och externa experter

Vetenskapsrådet sammanställer 
statistik och bibliometri som 
lärosätena får kommentera

Publicering av rapport

Rekrytering av panel och externa 
experter och utformning av särskilda 
instruktioner till dem

Externa experter läser och 
bedömer ett urval av 
publikationer



Kvalitetssäkringssystem för utbildning 



Kvalitetssäkringssystem för 
forskning och samhällsrelevans 



Planera

GenomförUtvärdera

Förbättra

Utbildning Forskning

Nyttiggörande

E" kvalitetssystem är e" 
kvalitetssystem!

Det är fullkomligt onödigt och 
ineffek<vt a" ha separata 
system för forskning, 
utbildning och ny@ggörande!

E" integrerat kvalitetstänk 
bör vara legio!

Några sanningar



Det finns EN internationell standard för 
kvalitetsledningssystem!

Det finns en mångfald nationella standards för 
kvalitetssäkringssystem för högre utbildning!

Vi bygger nu egna, lärosätesspecifika, 
kvalitetssäkringssystem för forskning och 
nyttiggörande!

Vad håller vi på med?



Vi ritar nu om kartan!

Kvalitetssystemen i Europa måste 
harmoniseras!

Vad tar vi för utgångspunkt?



A quality systems approach

Stakeholder 
requirements

Standards and 
guidelines

Sector 
requirements 

Stakeholder 
specific 

requirements

Management 
responsibility

Resource 
management

Measurement, 
Analysis

Process 
realization

Plan

Input

Do Check

Output

Continuous Improvement

Act

Stakeholder 
satisfaction/ 

utilisation

Outcome

Sustainable 
development

Activities

Impact



Frågor till Workshopen

För vem bygger vi kvalitetssystem?
Vem ger input till systemet – krav eller behov?
För vem producerar vi värde?
Vilka är våra kunder/Intressenter/avnämare?
När och var i processen kommer de in?

Stakeholder 
requirements

Standards and 
guidelines

Sector 
requirements 

Stakeholder 
specific 

requirements

Stakeholder 
satisfaction/ 

utilisation



Guidelines, Standards, Requirements …



Sector requirements …



Stakeholder requirements …



Frågor till Workshopen

Hur hanterar våra kvalitetssystem impact?
Vetenskaplig impact, samhällelig relevans?

Stakeholder 
satisfaction/ 

utilisation

Outcome

Sustainable 
development

Impact

Output



What is impact planning, monitoring and evaluation?

INPUTS ACTIVITIES OUTPUTS
IMMEDIATE 
OUTCOMES

MEDIUM 
TERM 

OUTCOMES
IMPACT

This is what we control or can influence This is what makes a difference

Resources What we do What we 
produce

Capability, 
behaviour, etc. 

change by 
partners due to 

our outputs

Capability, 
behavoiur, etc. 

change by people 
influenced by our 

partners

System level 
changes we want 

to promote

What most research organisations conventionally plan, 
monitor and evaluate

Impact statement

Participation: Who we need to reach across the various parts of the pathway 
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EFFEKTIVISERING AV TRANSPORTSYSTEM

Linköping Center for Sensor 
Informatics and Control (LINK-SIC)

INDUSTRIELL  KONKURENSKRAFT

o Minskad bränslekonsumtion
o Emissionsreduktion
o Effektiva transporter

o Produktionseffektivitet
o Innovationskapacitet
o Ekonomisk utveckling och tillväxt

UTVECKLING AV KRITISKA SYSTEM

o Styr- och övervakningssystem
o Sensorfusion, uppkopplade system
o Samhällssäkerhet

Ett forskningssamarbete som driver utvecklingen av 
morgondagens hållbara teknologier inom robotteknik, flyg, 
marina tillämpningar samt avancerade fordonssystem.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
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Why should researchers be interested in impact?

• Increases the likelihood of achieving 
outcomes from their work

• Increasing requirement of government and 
other stakeholders for funding

• Improved ability to align relevant 
capabilities to end user needs

• Stronger ability to articulate and 
communicate the value of their work

• Provide greater confidence to their clients, 
the government, and the public



Lots of opportunities but also challenges

IMPORTANCE OF:

• Collaborations and partnerships

• Enabling environment

• Sharing and learning from 
successes & failures

• Flexibility

• Diversity of skills and roles

Impact in the abstract…

…and in practice



Some considerations
• Different types of research have different pathways to adop4on and impact
• Research o7en has mul4ple pathways to impact
• Design ac4vi4es to match adopters and beneficiaries needs and condi4ons
• What are the intended benefits and poten4al nega4ve outcomes?
• Who might adopt? (target users and intermediaries)
• Why would they adopt?
• What do they adopt?
• What might promote or impede adopters and beneficiaries?
• When do we need to engage with stakeholders?
• What is the counterfactual –what might have happened without the project/program?
• What role did the research organisa4on play alongside other partners (aEribu4on/contribu4on)?



Some commonly cited objections to 
adopting an impact perspective
• Time to impact – it is too long to effectively track/measure

• ‘We can’t be expected to be held responsible for impact!’

• ‘Who is going to pay for ongoing monitoring?’

• It is an affront to scientific integrity & independence

• It negatively affects the quality of scientific outputs
• It is not applicable to ‘blue sky’ science

• Increased workloads for researchers/project staff

• Loss of opportunity for serendipity

• ‘We already do this’ – confusion between impact planning & project management



ActivitiesInputs Output Impact Sustainable 
development

AGERA

SKÖNNya Vägar

IMP

UtvindESAIM

SamSyn

INSA ARCS

Omar

LUPP

PAUS

MerSam

SPETS

MerUt

SAFIR

MUSA
Utbildningssamverkan
Ledningsverktyg
Samverkansarenor
Finansieringsformer
Uppföljning/Mätetal



Frågor till Workshopen

För vem bygger vi kvalitetssystem?
Vem ger input till systemet – krav eller behov?
För vem producerar vi värde?
Vilka är våra kunder/Intressenter/avnämare?

Hur hanterar våra kvalitetssystem impact?
Vetenskaplig impact, samhällelig relevans (impact)?


