
Ett sammanhållet 
kvalitetssystem

- relevant för alla -



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 kvantitativt och kvalitativt inkluderande såväl interna som externa bedömare

• Analys av registerdata samt bibliometri

• Impact case studies, innovation 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

Nederländernas SEP (Standard Evaluation Protocol) lyfts fram som en föredömlig modell
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Så vad är då ett kvalitetssystem?
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Kvalitetssäkringssystem för utbildning 
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Några frågor

• Går det att generalisera erfarenheterna från K3 projekten som 
byggstenar i ett kvalitetssystem?
• Om ja – hur då då?

• Intressentmodellen i fokus!
• Vilka intressenter har vi? 

• För vem vill vi skapa vilket värde?


