
UKÄs granskningar av 
lärosätenas kvalitetssäkring



Komponenter i det nationella systemet för 
kvalitetssäkring



Från extern granskning 
till egen kvalitetssäkring

UKÄ:s roll är att granska hur väl 
lärosätet tar detta ansvar.

Lärosätet har och måste ta ett eget 
ansvar för utveckling och kontroll av 
verksamhetens kvalitet inom ramen 
för en professionell organisation med 
kvalificerade medarbetare och ledare.
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Ett starkt kvalitetssystem som 
systematiskt säkerställer 
kontinuerlig uppföljning och 
återkommande värdering följt av 
åtgärder för att stärka kvaliteten.

En stark kvalitetskultur där 
lärare, forskare och studenter 
har ett kontinuerligt och 
kraftigt intresse av att bidra till 
hög kvalitet i forskning och 
utbildning.



Bedömningsområden

Styrning och 
organisation Förutsättningar Utformning, genom-

förande och resultat Jämställdhet
Student- och 
doktorand-
perspektiv

Arbetsliv och 
Samverkan



Grundläggande komponenter i ett lärosätes 
kvalitetssystem för
forskning
Fastställd ordning för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning
Kontinuerlig uppföljning
Återkommande granskning

Teman och förutsättningar som 
kvalitetssystemet ska täcka
Forskningens utveckling och förnyelse
God forskningssed
Samverkan
Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd
Stödverksamhet och forskningsinfrastruktur
Samband mellan forskning och utbildning



Bedömningsområdet Arbetsliv och 
samverkan
Lärosätesgranskning utbildning:

Lärosätet säkerställer, genom rutiner 
och processer, att utbildningarna 
utvecklar studenternas och 
doktorandernas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.

Lärosätesgranskning forskning:

Lärosätet arbetar systematiskt för att 
främja forskningens nyttiggörande i vid 
bemärkelse och för att stärka 
forskningens kvalitet och relevans 
genom samverkan och ömsesidigt 
lärande.



Erfarenheter

Utbildning
• Samverkan allmänt väl fungerande och framskrivet 

i mål och strategier

• Systematisk prövning av nya utbildningar

• Många exempel på samverkan i utbildning men 
kopplingen till kvalitetssystemet ofta svag

• Uppföljning och åtgärder baserat på uppföljning 
relativt svagt område

• VFU, exjobb, samverkansavtal mm är exempel på 
utbildningsinslag som kan användas för att 
säkerställa och öka intensiteten i samverkan

Forskning
• Samverkan allmänt väl fungerande och framskrivet 

i mål och strategier, samverkan som ”profil”, 
tradition av samverkan

• Strukturer för samverkan uppbyggda – t.ex. 
projektstöd, särskilda tjänster/avdelningar, samråd 
med externa, centrumbildningar, samverkansavtal, 
incitament

• Uppföljning, rutiner och systematik är 
förbättringsområden, brist på samverkan kring 
uppföljning och utveckling

• Ansvarsfördelning/roller inom lärosätet oklara, 
brist på mötesplatser, kommunikation

• Många parallella initiativ är utmanande
• Balansen forskningens frihet/forskningens nytta



Citat från bedömarnas yttranden
Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet arbetar väl för att främja 
forskningens nyttiggörande i vid bemärkelse även om kopplingen mellan samverkan 
och kvalitetssystemet för forskning kan stärkas genom ökad systematik i arbetet 
och förbättrad intern kommunikation. 

Sammantaget uppfattar bedömargruppen att lärosätet arbetar aktivt med att 
utveckla och stödja forskningssamverkan. Det är en stor styrka. Däremot 
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet inkluderar forskningssamverkan 
mer systematiskt i kvalitetsarbetet.

Sammantaget uppfattar bedömargruppen att lärosätet arbetar aktivt med att 
utveckla och stödja forskningssamverkan. Det är en stor styrka. Däremot 
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet inkluderar forskningssamverkan 
mer systematiskt i kvalitetsarbetet.



Planera och 
genomför 

verksamhet

Följ upp 
resultaten av 
genomförd 
verksamhet

Identifiera 
styrkor och 
svagheter

Genomför 
kvalitets-
höjande 
insatser

Följ upp 
kvalitets-
höjande 
insatser



Lärosätena arbetar aktivt, engagerat och ofta 
strategiskt med samverkan men har inte fullt ut 
integrerat samverkan som en del i lärosätetets egna 
system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för 
forskning.


