ENKÄT WP2 i SKÖN-projektet
Svar från (namn och
kontaktuppgifter till
uppgiftslämnaren):

Svaren skickas efter ifyllande av detta dokument – i digital form – senast per 1 juni, till:
stehr@kth.se
Bifoga gärna, som bilagor till själva enkätsvaren, underlag dokumentation, mallar m.m. från er
senaste utvärdering.
Sist i denna enkät ges förslag/idéer till indikatorer att använda i kommande kvalitetsutvärderingar –
lägg gärna till fler/stryk/justera dessa listor!
Frågor:
1. Vilken typ av utvärderingar – initierade från lärosätets ledning (gäller samtliga frågor
nedan) – sker regelbundet och återkommande?
Svar:
2. Finns det något beslut om regelbundenheten/tidsintervallet för dessa kommande
återkommande utvärderingar?
Svar:
Svar:

2 a. Om ja: Hur ser detta ut?

3. När skedde den senaste kvalitetsutvärderingen?
Svar:
Svar:

3 a. När kommer nästa kvalitetsutvärdering att genomföras?

4. (Oavsett syfte) När skedde den senaste utvärderingen:
Svar:
Svar:
Svar:
Svar:

4 a. Vilket var dess syfte?
4 b. Vilken omfattning hade denna utvärdering?
4 c. Vilken/vilka metod(er) användes för utvärderingen?

5. Vad har resultaten av (denna senaste) utvärderingen använts till?

Svar:
6. Har (denna senaste) utvärdering använts som ett verktyg för er interna resursfördelning?
Svar:
Svar:

6 a. Om ja: Hur/på vilket sätt?

7. Vad är viktigt att tänka på vad gäller hur resultat från de återkommande utvärderingarna
hanteras/används?
(T.ex.: Ger de framförallt möjlighet att skärpa verksamheternas strategiska
handlingsplaner, eller används resultatet även för ekonomiska fördelningsincitament (av
betydelse)?)
Svar:
8. Vilka långsiktiga kvalitetseffekter har uppnåtts som ett resultat av (den senaste)
utvärderingen?
Svar:
9. Beträffande relationen forskning – utbildning: Hur kan utbildningsaspekter vävas in vid
forskningsutvärdering?
Svar:
10. Beträffande utbildning på forskarnivå: Vilka uppgifter från prestationer i utbildningen är
även viktiga för att fånga forskningskvalitet?
Svar:

Svar:
Svar:
Svar:

10 a. Har ni haft med detta perspektiv (utbildningens ev. inverkan på forskningskvalitet) i
tidigare/den senaste utvärderingen/utvärderingar?
10 b. Om ja: Konkretiserats på vilket sätt detta har funnits med?
10 c. Om nej: Kommer ni att ta med det i nästa utvärdering (och i så fall på vilket sätt)?

11. Beträffande relationen forskning – forskningsinfrastruktur: Hur kan utnyttjande av
forskningsinfrastruktur vävas in vid forskningsutvärdering?
Svar:
12. Har ni fångat mjuka faktorer, som styrkor avseende
forskningskultur/forskningsetik/integritet och/eller arbets-/forskningsmiljö?
Svar:
Svar:

12 a. Om ja: På vilket sätt?

13. Har er senaste utvärdering tematiserats?
(T.ex. avseende jämställdhet, internationalisering, hållbarhet, digitalisering, AI)?
Svar:

Svar:

13 a. Om ja: I vilka avseenden?

14. Har ni mätt/bedömt kvalitet på samverkan/societal impact/nyttiggörande/genomslag?
Svar:
Svar:
Svar:
Svar:
Svar:

14 a. Om ja: Hur har denna mätning/bedömning utförts?
14 b. Om ja: Vilken typ av information har bedömts (processer, resultat eller effekter)?
14 c. Om ja: Vilken metod har använts härvidlag?
14 d. Om ja: Vilka underlag fanns?

15. Har ni system för (årlig) kontinuerlig uppföljning?
Svar:
Svar:

15 a. Om ja: Vilka indikatorer följs och utvärderas i så fall?

16. Övrigt frisvar (specificera gärna ex.vis egna goda exempel på ”lyckade” utvärderingar på ert
lärosäte; ange ev. ”framgångsfaktorer”)!
Svar:
Förslag/idéer till indikatorer att använda i kommande kvalitetsutvärderingar ses nedan – lägg gärna
till fler/stryk/justera dessa listor!
Förslag till indikatorer:
Forskning
• Internationell tidskriftspublicering (i vilka tidskrifter)
• Sampublicering med forskare vid utländska lärosäten
• Citeringar
• Konferensmedverkan (med paper/poster)
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig forskning)
• Externa forskningsanslag från Sverige (råd, stiftelser)
• EU-anslag m.fl. internationella råd/stiftelser
• Antal doktorander och antal disputerade per fakultet/forskare
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsetik, integritet etc.
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsmiljö
• …

Samverkan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetsavtal med externa parter
Anslag från näringsliv/offentlig aktör
Antal industridoktorander/forskare/fakultet
Antal adjungerade professorer/fakultet
Antal affilierad fakultet/fakultet
Sampublicering med aktörer i näringsliv/NGO/offentlig sektor
Patent/produktutveckling/arkitektur eller designprojekt
Bidrag till regelverk kommun/landsting/stat, offentliga utredningar
…

Sammanställning ENKÄT WP2 i SKÖN-projektet
GU, MdH, LnU, MaU, HH, SLU, SH, UU, KaU, HB, KI, SU, DU, LiU, KTH
Länkhänvisningar och bilagor markerade i grönt
Frågor:
1. Vilken typ av utvärderingar – initierade från lärosätets ledning (gäller samtliga frågor
nedan) – sker regelbundet och återkommande?
GU Svar: All utbildning i sexårscykel från 2017. Forskningsutvärdering 2019 (RED19) samt enligt
plan därefter i sexårscykel.
MdH Svar:
• Uppföljning av forskarutbildningsämnen sker cykliskt efter beslut i fakultetsnämnden.
• Uppf. av samtliga utbildningspr. kommer att ske cykliskt efter beslut i fakultetsnämnden.
• Efter rektorsbeslut har samtlig forskning vid högskolan följts upp, ny sådan uppföljning
planeras till 2021.
• Det finns inga frågor i kursvärderingarna som rör samverkan/samproduktion. Däremot så
finns det frågor som rör kopplingen/relevansen mellan utbildning och yrken/arbetsliv samt
det omgivande samhället.
• Fakultetsnämnden (FN) har beslutat om process för uppföljning av förutsättningar inför
inrättande av program/examina (extern granskning ingår för samtliga inrättandeärenden).
LnU Svar: Sedan 2013 omfördelas årligen 2,5 % av forskningsmedlen utifrån
citeringar/publiceringar och 2,5 % utifrån externa medel. Övriga forskningsmedel fördelar
fakulteterna själva. Inriktningen för fördelning har ändrats enligt nytt rektorsbeslut (bilaga [MS nr
1]) som betonar kunskapsmiljöer och kvalitet. Enligt det nya beslutet ska fakulteterna ta fram en
fördelningsmodell för fördelning av forskningsmedel samt en tidplan för utvärdering av modellen.
Beslutet innebär också att fakulteterna får i uppdrag att minst var tredje år genomföra en
utvärdering av forskningens kvalitet. Den utvärdering som ligger till grund för årlig fördelning av
forskningsmedel benämns fortsättningsvis ”A”.
MaU Svar: Extern utvärdering av forskarutbildning ingår i kvalitetsramverk för utbildning på
forskarnivå. Utvärdering av forskning kommer att ske för första gången 2019. Lärosätets
forskningscentrum genomgår utvärdering.
HH Svar: Högskolan i Halmstad bygger just nu upp sitt kvalitetsystem, likt många andra lärosäten.
Högskolan kommer att utvärdera utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på
forskarnivå och forskning cykliskt och med regelbundenhet. Alla utvärderingarna kommer att ske
med hjälp av externa sakkunniga.
SLU Svar: SLU genomför i skrivande stund sin andra större internationella kvalitetsutvärdering av
forskningen, KoN 2018 [MS nr 2 & 3] (Kvalitet och Nytta 2018). Den tidigare genomfördes 2009.
Ambitionen är att fortsätta med denna typ av kvalitetsutvärderingar och att utveckla dem
succesivt. KoN 2018 var ursprungligen tänkt att genomföras för några år sedan, men flyttades fram
några år i avvaktan på VR:s arbete med FOKUS-modellen och pga. byte av universitetsledning. SLU
genomför även återkommande utvärderingar av strategiska satsningar av olika slag, som
universitetsledningen beslutat om.
SH Svar:
• Årliga kvalitetsdialoger med högskolans ämnesmiljöer
• Utvärdering av utbildning på alla nivåer
• Uppföljning av utbildning på alla nivåer samt alumni
• Utvärdering av forskning (Senaste 2015 [MS nr 4, 5, 6 & 7] och bör ske ca vart 5:e år)
UU Svar: Uppsala universitet har genomfört tre universitetsövergripande forskningsutvärderingar
(KoF07, KoF11, KoF17) de två tidigaste hade fokus på forskningsresultat medan den senaste
fokuserade på förutsättningar och processer för goda forskningsmiljöer
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KaU Svar:
• Utbildning (U): Det sker regelbunden utvärdering av utbildning i samarbete med
Linneuniversitet och Mittuniversitetet. Regelbunden granskning i enlighet med ESG 1.9.
• Forskning (F): Utvärdering av forskning sker inte regelbundet.
De utvärderingar som har genomförts har varit kopplat till den strategiska satsningen på starka
och excellenta grupper vid KAU som inleddes under 2013.
1. Första utlysningen 2014, sökande grupper granskas av internationella sakkunniga
2. 2-års utvärdering 2016, utveckling av Starka och Excellenta grupper utvärderas av en extern
bedömningspanel
3. Andra utlysningen 2016, sökande grupper granskas av internationellt sakkunniga
4. 2-års utvärdering 2019, utveckling av Starka grupper utvärderas genom sakkunnig granskning
och av en extern bedömningspanel
HB Svar: Utvärdering av utbildning sker återkommande men då utbildning inte är fokus för
enkäten så redovisas det inte i fråga 1-2 och nedan. Återkom om det är aktuellt att ta med
information om utvärdering av utbildning per se.
KI Svar: KI har tagit initiativ till ett sammanhållet kvalitetssystem med fokus på att utveckla
kvaliteten i kärnverksamheterna genom en cyklisk förbättringsprocess.
https://ki.se/om-ki/karolinska-institutet-sammanhalletkvalitetssystem?_ga=2.17145968.836514455.1527489379-1313476563.1510327766
Grunden till det sammanhållna kvalitetssystemet är ett fungerande instrument för kontinuerlig
uppföljning (”tracking”)/utvärdering av verksamheten. Resultaten av den kontinuerliga
uppföljningen kan visualiseras genom vårt verksamhetsinformationssystem (VIS). Med detta
system med kontinuerlig uppföljning minskar behovet av stora utvärderingar som ofta blir
punktinsatser där utvärdering sker vid en bestämd tidpunkt
En större forskningsutvärd. genomfördes med fokus på kvalitet 2010, ERA (ExternalResearAssessm.)
https://ki.se/nyheter/gott-betyg-i-extern-forskningsutvardering
En ny forskningsutvärdering diskuteras men
Ett nationellt avtal och underordnade regionala avtal reglerar den svenska statens uppdrag till,
samt samverkan mellan universitet och universitetssjukvård i vissa landsting/regioner om
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Inom ramen för det
avtalet har nyligen den första av återkommande utvärderingar genomförts med fokus på den
kliniska forskningen inom universitetssjukhusvården.
https://www.vr.se/5.2412c5311624176023d5d997.html
SU Svar: Stockholms universitet genomför inga systematiska, återkommande granskningar av
forskningen vid lärosätet. Däremot förekommer det att en fakultet eller en institution tar initiativ i
denna riktning.
DU Svar: Återkommande utvärderingar sker inom ramen för verksamhetscykeln, det vill säga
genom löpande verksamhetsdialoger, verksamhetsberättelser. Med visst intervall förekommer
även särskilda utvärderingar av grundutbildning genom intervall beslutat av den kollegiala
nämnden (uFN – Utbildnings- och forskningsnämnden).
Dessutom kan ledningen, med viss regelbundenhet, initiera ytterligare utvärderingar, tex av
forskningen.
LiU Svar: LiU har utvecklat en strategisk planerings- och uppföljningsmodell för utbildning,
forskning såväl som samverkan/nyttiggörande. Därutöver läggs särskild tonvikt vid LiU:s
prioriterade vägval som spänner tvärs universitetets tre huvuduppgifter. De i sammanhanget mest
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relevanta beslutade för perioden 2019-2021 är: Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar
samt Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande.
M.a.o. sker en regelbunden utvärdering inom ramen för LiU:s strategi- och planeringsprocess
vilken de facto är synonym med LiU:s kvalitets(säkrings)system.
KTH Svar: Befintligt system (sedan 2014): ’Årlig Bibliometrisk Undersökning’ – bibliometrisk
rapport med upplösning på skol/inst/avd/individnivå – underlag för prestationsbaserad
medelstilldelning till skolnivå. Prestationsbaserad tilldelning till skolnivå görs även med
anslagsgenerering och examina på forskarnivå som nyckeltal. Uppföljning i verksamhetsdialog med
respektive skola, årligen. Sedan 2017 inom ramen för kvalitetsdialog med respektive skola.
System under utveckling: Årlig uppföljning av bland annat ovan parametrar i kvalitetsdialog,
regelbunden granskning (RAE) vart sjätte år.
2. Finns det något beslut om regelbundenheten/tidsintervallet för dessa kommande
återkommande utvärderingar?
GU Svar: Se ovan
MdH Svar:
• Rektorsbeslut om systematiskt kvalitetsarbete vid Mälardalens högskola
• Fakultetsnämndens beslut om cykliska uppföljningar utifr. det övergrip. rektorsbeslutet
• Forsknings- och utbildningsstrategin (FUS:en) pekar ut att en forskningsutvärdering ska
genomföras under innevarande strategiperiod.
• Beslut från 2010 om processen för kursutvärderingar.
LnU Svar: B: Var tredje år enligt rektorsbeslutet (se bilagan [MS nr 1])
MaU Svar: Ja, för forskarutbildningen och för forskningscentrumen.
HH Svar: Rektor har beslutat om ett ramverk för kvalitetssystemet. I ramverket anges dock inte
något tidsintervall utan betonar regelbundenhet och att det sker cykliskt. Detta är nu under
framtagning.
SLU Svar: För de stora internationella kvalitetsutvärderingarna finns ingen beslutad periodicitet,
men ambitionen är, som sagt, att de ska ske återkommande även i framtiden. Beslut om intervall
för den andra kategorin utvärdering varierar beroende på vilken verksamhet det gäller, men oftast
tre-fyra år efter start inför beslut om ev. förlängning eller förändring av uppdrag. Specificering av
när utvärdering ska ske formuleras i varje enskilt beslut om att bedriva viss verksamhet.
SH Svar: Nej. Beslut finns ännu inte när det gäller utvärdering av utbildning, medan beslut om
tidsintervallet finns för uppföljning av utbildning och alumni
UU Svar: Forskningsutvärderingarna har återkommit med 4-6 års mellanrum på rektors uppdrag.
Något beslut att så ska ske finns inte utan det bedöms återkommande
Många bedömde att det var för tätt att 2011-års utvärdering kom redan fyra år efter den första.
Några år efter 2011-års utvärdering gjordes en uppföljning av de två tidigare utvärderingarna.
Denna uppföljning undersökte även hur forskare och ledning vid Uppsala universitet ställde sig till
en eventuell ny utvärdering av forskningen och hur denna i så fall skulle se ut.
KaU Svar:
• U: Ja, utvärderingar av utbildning ska ske med 6-års intervaller.
• F: Nej, inga beslut för vidare utvärderingar av forskningsverksamheten.
HB Svar:
KI Svar: Se 1 ang kontinuerlig uppföljning/utvärdering. Inget beslut finns om återkommande
specifika forskningsutvärderingar. ALF (klinsk forskning) kommer troligen att utvärd. vart 4:e år.
SU Svar:
DU Svar: De ovan nämnda följer verksamhetscykeln, samt den planering som UFN lägger upp.
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LiU Svar: Ja, enligt ett definierat årshjul, se bilaga [MS nr 8] (Utveckling av strategiprocessen vid
LiU).
KTH Svar: Ja, nyligen antagna riktlinjer (september 18) – årligen för kontinuerlig uppföljning – vart
sjätte år för regelbunden granskning.
2 a. Om ja: Hur ser detta ut?
GU Svar: Se ovan samt
https://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
https://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/utbildningsutvarderingar/
https://medarbetarportalen.gu.se/Project/current+projects/red19/
MdH Svar:
• FUS – utvärderas/revideras vart 6 år
• Långsiktiga mål gäller 6 år utvärderas efter 3 år
• Forskningen kommer utvärderas troligen baserat på en självvärdering som berörd inriktning
skriver + ev nyckeltalsuppföljning -> extern granskning
• Programutvärderingar (GU/AN) baseras på programanalyser, screeningfrågor och
fördjupningsfrågor som programsamordnare (+ övriga relevanta personer kopplade till
programmet) besvarar. FN granskar (dvs intern granskning)
• Utvärdering av forskarutbildningen baseras på självvärdering, avhandling & extern granskning
Styrdokument och regler
Beslutande enhet
Revideringsrutin
Forsknings- och utbildningsstrategi Högskolestyrelsen Uppdateras systematiskt vart sjätte år
FUS [2]
Uppdateras systematiskt vart sjätte år
MDH:s långsiktiga mål [3]
Högskolestyrelsen
(med utvärdering efter tre år)
Verksamhetsmål, uppdrag och
Rektor
Uppdateras systematiskt årligen
budget – VUB [4]
Akademierna och
Verksamhetsplaner [5-8]
Uppdateras systematiskt årligen
förvaltningen
MDH:s policy för ett systematiskt
kvalitetsarbete inom utbildning och
Rektor
Uppdateras vid behov
forskning [1]
Handlingsplan för digitalisering [9]
Rektor
Uppdateras vid behov
Plan för jämställdhetsintegrering [10]
Fakultetsnämndens regler för
utbildnings- och forskningsrelaFakultetsnämnden Uppdateras vid behov
terade frågor [11]
Akademiernas och förvaltningens
Akademierna och
rutiner för utbildnings- och
Uppdateras vid behov
förvaltningen
forskningsrelaterade frågor
LnU Svar: beslutet är nytt och någon utvärdering har ännu inte skett. Enligt rektorsbeslutet ska:
”fakulteten minst vart tredje år genomföra en extern utvärdering av forskarnas prestationer med
fokus på forskningens kvalitet oh omfattning.”
MaU Svar: Alla forskarutbildningsämnen som Universitetskanslersämbetet inte utvärderar, ska
utvärderas fakultetsvis under perioden fram till 2024, forskningscentrumen utvärderas var 5 år.
HH Svar: Se svar på 2.
SLU Svar: Se ovan.
SH Svar: Studentbarometer och doktorandenkät ska genomföras vartannat år, alumnuppföljning
vart tredje år, enligt beslut av Fakultetsnämnden.
UU Svar:
KaU Svar: U: Granskning av bedömargrupp med externa ledamöter
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HB Svar:
KI Svar: För ALF beslutar Nationella ALF-kommittén/Socialstyrelsen och VR om detta.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Ingår i strategi- och planeringsprocessen, se bilaga [MS nr 8] (Utveckling av
strategiprocessen vid LiU).
KTH Svar: Var 6:e år skall återkommande forskningsutvärderingar göras.
3. När skedde den senaste kvalitetsutvärderingen?
GU Svar: Löpande/pågår.
MdH Svar:
• UKÄ:s pilotutvärdering av datavetenskap 2015-2016.
• Intern utvärdering av ämnet vårdvetenskap pågår.
• Programutvärderingar har genomförts årligen och systematiskt vid tre av fyra akademier.
• Kursvärderingar genomförs efter varje kurs.
• Samtlig forskning utvärderas 2014 (MER 14)
• Utvärdering (extern granskning) av förutsättningar för kvalitet sker återkommande vid
ansökningar om att inrättande (gäller samtliga utbildningsnivåer)
LnU Svar: A: 2017, fakulteterna fördelar medel till forskare beroende på deras prestationer.
MaU Svar: 2015; Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå. Pågående för tre av de fem
forskningscentrumen.
HH Svar: Kvalitetsutvärdering av HHs forskning genomfördes 2013 (ARC13 [MS nr 9]) och en
uppdatering av data genomfördes 2016.
Högskolan utvärderar just (vårterminen 2018) nu två av tre forskningsmiljöer, den tredje har ingått
i en av UKÄs områden.
SLU Svar: Se ovan; Den senaste kvalitetsutvärderingen av SLUs samlade forskning skedde 2009
(KoN 2009, Kvalitet och Nytta 2009).
SH Svar: (Hur definierar ni termen ”kvalitetsutvärdering”?)
• Pilotomgång för utvärdering av högskolans utbildningsprogram på avancerad nivå pågår.
• Doktorandenkät genomfördes under 2018 (ej helt klar ännu)
UU Svar: 2017 (Kvalitet och Förnyelse, KoF17)
KaU Svar: Se svar fråga 1.
HB Svar: Med avseende på forskarutbildning genomfördes en lokal utvärdering 2014-2015 av
samtliga forskarutbildningsämnen där Högskolan i Borås har examenstillstånd på forskarnivå.
Lärosätets ansökningar om examenstillstånd på forskarnivå under 2010 samt 2015 kan delvis ses
som en extern kvalitetsutvärdering (av UKÄ), då god kvalitet på forskningsverksamheten krävs för
att erhålla examenstillstånd.
KI Svar: 2010 för ERA, 2017 för ALF - Rapport VR 2018
https://www.vr.se/5.2412c5311624176023d5d997.html
SU Svar:
DU Svar: 2017, i samband med UKÄ:s pilot avseende kvalitetssystemet.
LiU Svar: En panelbaserad forskningsutvärdering genomfördes senast 2014 med då endast inom
LiU:s medicinska fakultet, se bilaga 2. Projektet kallades Research Evaluation 2014, eller RE14 och
målet var primärt att granska medicinska fakultetens strategiområden, men inkluderade de facto
all forskning inom fakulteten. Sammanlagt utöver de sex strategiområdena granskades 189
forskningsgruppsledare och deras forskning.
33 utvärderare från Sverige och Europa arbetade med utvärderingen. Rapporten RE14, bifogas
[MS nr 10].
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KTH Svar: 2012 skedde den senaste fördjupade egeninitierade forskningsutvärderingen.
3 a. När kommer nästa kvalitetsutvärdering att genomföras?
GU Svar: Löpande/pågår.
MdH Svar:
• Självinitierad utvärdering forskarutbildning i vårdvetenskap 2017/2018 pågår.
• Samtliga program screenas efter terminslut
• Samtliga program ska ta utvärderas och programanalys ska skrivas efter terminslut
• Fördjupad utvärdering kommer påbörjas för ett fåtal program under hösten 2018
LnU Svar: A: 2018
MaU Svar: 2020 för både utbildning på forskarnivå och forskningscentrum.
HH Svar: I dagsläget är det osäkert då prio just ni är att få igång utvärderingssystemet för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Rimligen skulle en utvärdering av forskningen kunna
ske 2021. Avseende forskarutbildning har lärosätet inte bestämt cykel och regelbundheten då alla
utbildningar utvärderats eller utvärderas för tillfället.
SLU Svar: Se ovan; Just nu pågår en kvalitetsutvärdering av SLUs samlade forskning (KoN 2018,
Kvalitet och Nytta 2018), där även forskningens genomslag och samverkan med omgivande
samhälle ingår.
SH Svar:
• Trolig start av utvärdering av resterande program på avancerad nivå i nov./dec. 2018.
• Studentbarometer genomförs ca 2019
UU Svar: Oklart men i diskussionerna har var sjätte år nämnts som en lämplig periodicitet
KaU Svar: Se svar fråga 1.
HB Svar: Det är inte känt.
KI Svar: Inget beslut finns ang specifik forskningsutvärdering vid KI, dock gäller det sammanhållna
kvalitetssystemet och kontinuerlig uppföljning, se 1. Diskussioner pågår hur en framtida
kvalitetsutvärdering ska utföras. Dessutom har förberedelser initierats inom ramen för det
sammanhållna kvalitetssystemet inför kommande extern granskning av kvalitetssäkringsarbetet
för forskning som UKÄ kommer att genomföra.
SU Svar:
DU Svar: 2023, när UKÄ gör nästa granskning enligt plan. HDa blev godkända i ovan nämnda
utvärdering av kvalitetssystemet.
LiU Svar: Fr.o.m. 2019 ingår kvalitetsutvärdering (forskning/utbildning/nyttiggörande) i LiUs
strategi- och planeringsprocess.
Svar: 2020
4. (Oavsett syfte) När skedde den senaste utvärderingen:
GU Svar: Se ovan.
MdH Svar:
• Är samverkan en del av UKÄs Q-utvärdering? I så fall är den den senaste. Här avses vilken
utvärdering som helst men jag antar det ändå ska vara en samverkanskoppling, utifrån
instruktionen i mailet.
• Arbetslivsperspektivet är en del av UKÄs samtliga utvärderingar (Forskarutbildning:
pilotutvärdering datavetenskap 2015-2016, GU: pilot förskollärare 2017, pågående
grundlärare 2018
• Självinitierad pågående utvärdering forskarutbildning i vårdvetenskap 2017/2018
• MER 14, utvärdering av all forskning vid högskolan
LnU Svar: A. Fördelning forskningsmedel enligt ovan skedde 2017.
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Därutöver genomfördes 2017 en omfattande peer review om forskningens förutsättningar. Detta
var ett särskilt initiativ, inte något regelbundet återkommande. Information som rör detta initiativ
markeras fortsättningsvis med ”B”
MaU Svar: 2015 (forskarutbildning) och 2016 (forskningscentrum)
HH Svar: Forskning i fullskala 2013. Forskarutbildning pågår just nu.
SLU Svar: 2017
SH Svar: Se svar fråga 3
UU Svar: 2017 (KoF17)
KaU Svar: Se svar fråga 1.
• U: Senast färdigställda utvärderingen [MS nr 11] genomfördes 2016-2017.
• F: Den senaste utvärderingen [MS nr 11] av starka och excellenta grupper genomfördes 2016.
HB Svar: Den senaste utvärderingen var Pilotutvärdering av lärarutbildning, vilken skedde 2017.
Svar nedan avser den lokala utvärderingen av forskarutbildning 2014-2015.
KI Svar: Se 3. Generellt gäller för det sammanhållna kvalitetssystemet en kontinuerlig uppföljning
att bibliometrisammanställning sker årligen (KI Biblioteket ansvarigt). Detta kombineras med
uppgifter från andra databaser avseende t.ex. externa medel, kombinationstjänster & adjung.,
internationella samarbeten, upplevd kvalitet bland medarbetare, drander & studenter).
SU Svar:
DU Svar: Oklart vilken utvärdering som avses här? Om det avser senaste utvärderingen i tid, så var
det kvalitetsutvärderingen 2017 samt löpande utvärderingar som nämnden gjort.
LiU Svar: 2014
KTH Svar: 2012 (Research Assessment Excercise 2012).
4 a. Vilket var dess syfte?
GU Svar: Att bidra till att utveckla kvaliteten i universitetets utbildnings- och
forskningsverksamhet.
MdH Svar: MER 14:
Utvärdera samtlig forskning vid MDH för att synliggöra styrkor respektive svagheter.
Utvärderingsresultaten skulle sedan användas som stöd för interna priorit. inom respektive
forskningsinriktning men också som stöd för högskolegemensamma strategiska prioriteringar.
På utbildningssidan syftar samverkansperspektivet att försäkra oss om att utbildningarna är
relevanta för framtida arbetsmarknad & innehåller kunskapskrav som arbetsmarknaden efterfr.
LnU Svar:
• A: Årlig fördelning forskningsmedel
• B: Förbättra forskningens förutsättningar och ge underlag för framtida satsningar
MaU Svar: Se ovan för forskarutbildning. Syftet av kvalitetsutvärderingen av forskningscentrum är
att säkerställa att de uppfyller vissa kriterier (fil bifogas [MS nr 12])
HH Svar: För forskningen var tanken att få en heltäckande bild av alla våra forskningsmiljöer och
med ett särskilt fokus på samproduktion.
För forskarutbildningen är syftet att få en granskning av utbildningen för att kunna fortsätta vårt
kvalitetsutvecklande arbete med att utveckla utbildningen.
SLU Svar: Att följa upp och föreslå utveckling av satsningen på samverkanslektorer vid SLU.
SH Svar:
UU Svar: Syftet med KoF17 är att stärka Uppsala universitetet genom en bred analys av hur väl
forskningsmiljöerna fungerar, med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar
till forskningskvalitet och förnyelse. Utvärderingen är tydligt utvecklingsinriktad.
KaU Svar:
• U: ESG- och måluppfyllelse baserat.
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F: Att utvärdera progressionen av forskargruppen från 2014 då det utsågs till stark alternativt
excellent forskargrupp och erhöll ett ökat anslag av strategiska medel.
HB Svar: För forskarutbildning var syftet att, att använda inför kommande externa utvärderingar
samt som underlag för kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete.
KI Svar: Syftet är att kunna följa utvecklingen inom KI:s verksamhet kontinuerligt som underlag för
planering av effektiva kvalitetsutvecklingsåtgärder.
SU Svar:
DU Svar: utvärdering av HDa:s kvalitetssystem.
LiU Svar: Förutom en genomlysning av MedFak:s forskning även som en metodpilot för
forskningsutvärdering vid LiU.
KTH Svar: Uppföljning av RAE 2008, Säkerställa att KTH är på rätt väg mot Vision 2027, Stöd för
strategiformulering.
•

4 b. Vilken omfattning hade denna utvärdering?
GU Svar: Fakulteterna beslutar om ev klustring vid utbildningsutvärdering; vilket t ex kan vara
forskarutbilningsämne eller en institutions samlade forskarutbildning. Vid forskningsutvärderingen
RED19 är utvärderingssenheterna institution, fakultet och rektorsnivå.
MdH Svar:
Stor. Samtlig forskning inom högskolan utvärderades, dvs sex forskningsinriktningar med
varierande antal undergrupper.
Övrig utbildning: enskilda ämnen (forskarutbildning) eller program (GU)
LnU Svar:
• A: har skett genom insamling av främst kvantitativa data.
• B. pågick 6 månader. 4 heldagsträffar och 18 externa utvärderare
MaU Svar: Alla forskarutbildningsämnen; respektive forskningscentrum
HH Svar:
Utvärderingen av forskarutbildning är heltäckande, dvs inom de forskningsområden som
Högskolan har examenstillstånd inom har vi valt att utvärdera alla ämnen.
Utvärderingen av forskningen var heltäckande i bemärkelsen att alla forskningsmiljöer utvärderas.
SLU Svar: Tidsmässigt ett drygt halvår av två externa utredare.
SH Svar:
• Åtta ingående utbildningsprogram i pilotomgången.
• Samtliga doktorander gavs möjlighet att besvara doktorandenkäten.
UU Svar: Den var universitetsövergripande och omfattade samtliga forskningsmiljöer vid
universitetet (54 stycken). Under en vecka vardera gästades universitetet av 132 expertbedömare
(de flesta internationella) indelade i 19 paneler.
KaU Svar:
• U: Program och huvudområden inom teknik, statsvetenskap och religion, historia och
kulturstudier utvärderades.
• F: Det var enbart de strategiska forskargrupperna som utsågs 2014 som utvärderades (2 st
excellenta grupper och 3 starka forskargrupper). Forskargrupperna redogjorde för den
vetenskapliga utvecklingen, nätverk, gruppsammansättning samt jämställdhetsfrågor osv i
rapportform, de redogjorde även för externfinansieringsgrad, bibliometriska data,
befodringar osv.
• Hearing med forskargrupper genomförs av extern bedömarpanel.
HB Svar: Utvärderingen omfattade samtliga 5 forskarutbildningsämnen där lärosätet vid det
aktuella tillfället hade examenstillstånd på forskarnivå.
KI Svar: Kvalitetssystemet omfattar hela KI:s verksamhet.
SU Svar:
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DU Svar: Hela systemet utvärderades.
LiU Svar: Endast medicinska fakulteten, forskning och nyttiggörande i fokus, se 3.
KTH Svar: Hela universitetet.
4 c. Vilken/vilka metod(er) användes för utvärderingen?
GU Svar: Peer Review i samtliga fall. (Underlag inklusive självvärdering – platsbesök – rapport –
åtgärdsplan)
MdH Svar:
• Självvärderingar och bibliometriska analyser som sedan låg till grund för granskning av
internationella peers med tillhörande platsbesök.
• Forskarutbildning: självvärdering, avhandlingar
• Grundutbildning; UKÄ – självvärdering, webbintervjuer, offentlig statistik.
LnU Svar: B: Fakulteterna samt universitetsförvaltningen har genomfört självvärderingar som
utgjort underlag, bedömarna har granskat styrdokument, genomfört platsbesök och intervjuer.
Hearings har genomförts.
MaU Svar: Intern utvärd.; roterande ansvar för utb. på forskarnivå. Extern utvärd. av
forskningscentrum.
HH Svar:
I utvärderingen av forskarutbildningen har vi använt oss av följande metod:
- självvärdering samt relevant material för utbildningen såsom ASP och ISP (urval som
slumpats),
- fysiskt platsbesök,
- bedömargrupp (två externa sakkunniga, doktorand och arbetslivsföreträdare)
- rapport som författas av bedömargruppen.
Denna utvärdering är i stort en kopia av UKÄs utvärderingar av utbildning på forskarnivå.
I ARC 13 använde sig lärosätet av
- självvärdering
- fysiskt platsbesök
- bedömarpaneler
- rapport som författades av bedömargruppen.
SLU Svar: Inläsning av bakgrundsmaterial och ett stort antal intervjuer med relevanta personer i
olika roller. (Syftet var framförallt att föreslå möjliga förändringar, snarare än att utvärdera vad
som åstadkommits fram till idag.)
SH Svar:
• Varje program skriver en självvärdering som granskas av en av Fakultetsn. utsedd bedömargr.
• Enkät för samtliga doktorander. Ev. kompletterad med registerdata.
UU Svar: * samtliga 54 utvärderingsenheter skrev var sin självvärdering, *enkätundersökning
riktad till drygt 6000 forskande personal vid eller associerade till universitetet, * bibliometri och
*Bakgrundsdata, *besök av expertpaneler som skrev bedömarrapport för varje utvärderingsenhet
Utvärderingsenheterna fick reflektera över enkätresultat, bibliometri och bakgrundsdata inför
skrivande av självvärdering. Samma material sändes till samtliga bedömare inför deras platsbesök.
KaU Svar:
• U: Underlag var examensarbete och självutvärdering.
• F: Både kvalitativ och kvantitativ bedömning.
• Internationell sakkunniga och en extern bedömningspanel anlitades.
HB Svar: Utvärderingen genomfördes i två steg: 1) Självvärderingar samt 2) Audits. Audits genomf.
i form av platsbesök av bedömargrupp som inkl. såväl externa som interna sakkunniga.
KI Svar: Både kvantitativa och kvalitativa metoder användes
SU Svar:
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DU Svar: Utvärderingen genomfördes av UKÄ och inbegrep bla självvärdering, intervjuer och
platsbesök.
LiU Svar: Se bilaga [MS nr 13] (Evaluation_HU_REF)
KTH Svar: Peergrupper, 13 paneler. Kombination av självvärderingar och kvantitativa data.
Tre perspektiv: 1) Kvalitet på output 2) Impact & Engagement with society 3) Environment.
5. Vad har resultaten av (denna senaste) utvärderingen använts till?
GU Svar: Samtliga utvärderingar vid GU ska leda till åtgärdsplaner som följs upp enligt ordinarie
uppföljningscykel.
MdH Svar:
• Främst varit grund för prioriteringar inom respektive forskningsinriktning.
• Att utveckla utbildningarna
LnU Svar:
• A: fördelning av medel.
• B: Resultaten har använts till verksamhetsplanering och i budgetunderlag till regeringen och
kommer att utgöra underlag till ny strategi.
MaU Svar: Förbättring av rutiner i utbildning på forskarnivå. Kvalitetsförbättrande åtgärder för
forskningscentrum.
HH Svar: Utvärderingen av forskningen har använts i lärosätets strategiska arbete med att flytta
fram positionerna inom forskningen, stärka forskningsmiljöernas organisering, stärka det
strategiska arbetet inom forskningsmiljöerna.
SLU Svar: Ett förslag till gemensamt ramverk kring en fortsatt satsning på samverkanslektorer,
förtydligade uppdrag och dimensionering av uppdragen har tagits fram och bereds för närvarande
inom SLU.
SH Svar:
• Utvärderingsomgången (pilot) är ännu ej avslutad.
• Beslut utifrån doktorandenkät har ännu inte tagits.
UU Svar: Överallt på universitetet arbetas nu med resultaten i utvecklingssyfte. Institutioner,
vetenskapsområden/fakulteter och rektor ska reflektera över resultaten och rekommendationerna
samt vid behov vidta kvalitetsutvecklande åtgärder. I sammanställningen av
utvärderingsresultaten identifierades cirka 40 rekommendationer. Utöver detta fick
institutionerna specifik återkoppling från respektive panel. Några prioriterade rekommendationer
som det nu arbetas med universitetsövergripande är att utveckla karriärvägar och karriärstöd samt
det akademiska ledarskapet.
KaU Svar:
• U: Handlingsplaner/åtgärdsplaner för förbättringar.
• F: För respektive starka och excellenta grupper specifika åtgärdsaktiviteter där svagheter
identifierades. Ingen förändring av medelstilldelning.
HB Svar: Resultaten har använts för att utveckla handlingsplaner för respektive
forskarutbildningsämne.
KI Svar: Ett generellt underlag för förbättringsarbete /”Fokus har varit att utveckla stödsystem och
skapa bättre förutsättningar för regelefterlevnad, bland annat genom att se över rutiner vid
rekrytering, forskningsdokumentation samt hantering av oredlighetsärenden”
SU Svar:
DU Svar: HDa fick godkänt i utvärderingen. Resultaten används för vidare utveckling av systemet.
LiU Svar: Se 4a
KTH Svar: Identifiera starka forskningsområden samt områden med potential. Underlag för
utvecklingsplan.
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6. Har (denna senaste) utvärdering använts som ett verktyg för er interna resursfördelning?
GU Svar: Indirekt genom olika typer av strategiska satsningar, ex.vis UGOT-Challenges och rektors
strategiska samfinansiering.
MdH Svar:
• Strategiska satsningar har delvis fördelats med stöd av utvärderingsresultatet.
• Forskarutbildning och grundutbildning: nej.
LnU Svar:
• A används årligen för fördelning av medel.
• B Kommer att påverka indirekt eftersom utvärderingen visar att större fokus måste ligga på
miljöer snarare än individuella prestationer.
MaU Svar: Nej (för forskarutbildning). Ja (för forskningscentrum).
HH Svar: Nej
SLU Svar: Inte än, men den kan, på marginalen, komma att påverka fördelningen av statsanslaget
inom universitetet från och med nästa år.
SH Svar: Nej.
UU Svar: Nej
KaU Svar:
• U: Nej
• F: Nej
HB Svar: nej
KI Svar: Uppföljningarna av utfallet från olika verksamheter ligger till grund för resursfördelning.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Ja, inom medicinska fakulteten
KTH Svar: Ja
6 a. Om ja: Hur/på vilket sätt?
GU Svar: https://www.gu.se/forskning/var-forskning/ugot-challenges,
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/Financial+processes/Planning,+budgeting+and+calcul
ating/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/strategisksamfinansiering;jsessionid=1pao0ikzx69wl1529wovwl120c?skipSSOCheck=true&referer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
MdH Svar:
• Högskolan har en modell för fördelning av forskningsanslag och i den finns en strategisk del
och denna har delvis fördelats med stöd i utvärderingsresultaten och då med fokus på de
mest excellenta miljöerna.
• Ytterligare strategiska satsningar har också gjorts för att stärka viktiga men ännu inte lika
framstående miljöer.
LnU Svar: B Resultatet påverkar hur fördelning av forskningsmedel utformas framöver.
MaU Svar: Utvärderingsresultatet av forskningscentrum måste vara så beskaffat att universitetets
basfinansiering kan säkras för ytterligare fem år.
HH Svar:
SLU Svar: En eventuell utvidgning av satsningen kommer att föranleda en strategisk diskussion i
universitetsledningen, om vilka områden som behöver förstärkas med samverkanslektorer. SLU
centralt finansierar 50 % av lönekostnaderna för samverkanslektorerna, vilket gör att
resursfördelningen från central nivå kan påverkas av beslut om en ev. utvidgning.
Det kan vara på sin plats att notera att SLU, vid den förra stora kvalitets- och nyttoutvärderingen
av all forskning, KoN 2009, använde resultaten från den utvärderingen som underlag för ändrad
fördelning av forskningsanslagen, främst genom att framgångsrika grupper fick ökade anslag.
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Tanken med den nu pågående kvalitets- och nyttoutvärderingen är att inte ha någon sådan
koppling mellan utfall och resurstilldelning. Det finns därför inga centralt avsatta medel som ska
fördelas efter utvärderingen.
SH Svar:
UU Svar:
KaU Svar:
HB Svar:
KI Svar: Resursfördelningen sker med olika faktorer för olika aktiviteter
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Omfördelningsmodell baserad på de KPI:er som insamlades – användes internt 20152017.
KTH Svar: En pott på 40 Mkr fördelades baserat på resultat.
7. Vad är viktigt att tänka på vad gäller hur resultat från de återkommande utvärderingarna
hanteras/används?
(T.ex.: Ger de framförallt möjlighet att skärpa verksamheternas strategiska
handlingsplaner, eller används resultatet även för ekonomiska fördelningsincitament (av
betydelse)?)
GU Svar: Resultaten används för att utveckla utbildning och forskning och använda till såväl
övergripande strategiarbete och skärpning av strategiska handlingsplaner.
MdH Svar:
• Sett till de utvärderingar som nämnts inledningsvis är de framförallt ett underlag för
diskussion om verksamhetsutveckling men i det ligger även ställningstaganden om eventuella
resursbehov. Men de har inte använts som ekonomiska incitament.
• Tittar man på en generell nivå (nationellt) så är det viktigt att utvärderingen formas så att den
täcker in lärosätens profilering samt att det finns en acceptans för olika approacher att arbeta
med samverkan/samproduktion.
LnU Svar:
• Årliga utvärderingar som används för fördelning av forskningsmedel har en tendens att förlita
sig för mycket på kvantifierbar information. Det är viktigt att även fånga upp ”mjuka” värden
och ta hänsyn till enskilda forskares situation. På så sätt kan man även lyfta fram spirande
forskningsmiljöer samt arbeta med längre tidshorisont än ett år. Det är viktigt att våga ta
risker och satsa, inte bara utvärdera utifrån sådant som redan hänt.
• B Peer review av forskningens förutsättningar gav underlag för planering med längre
tidshorisont och strategiskt tänkande.
MaU Svar: Framtida lärosätesutvärderingar kommer säkerligen att vara inriktade på
kvalitetsförbättrande aspekter hellre än resursfördelning. Indikatorer kan användas i
resursfördelningssyfte. Hur forskningscentrumen ska utvärderas inom ett kommande
kvalitetsramverk för forskning återstår att se.
HH Svar: Syftet med Högskolans utvärderingar är att säkerställa kvaliteten, dvs att vi når upp till
nationell och internationell standard och att utvärderingarna bidrar och kan användas i Högskolans
systemetiska kvalitetsutvecklingsarbete. Utvärderingarna är skarpa och är resultaten ”negativa” så
kan det då få konsekvenser ex. avveckling av ämnen inom forskarutbildning.
SLU Svar: Utvärderingar kan ha olika syften vilket också styr de förväntade resultaten och hur de
används senare används. Om man exemplifierar med de universitetsövergripande forskningsutvärderingarna, så fyller de en viktig funktion i att de som utvärderas ges möjlighet/tvingas
reflektera över sin verksamhet och på så sätt skapa förutsättningar för strategiska diskussioner.
Resultaten av sådana utvärderingar kan och bör användas strategiskt på många planforskargrupp, institution, fakultet, universitet. Detta är också huvudtanken med KoN 2018.
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Årets utvärdering behöver inte vara kopplad till ekonomiska fördelningsincitament. Den
styrningseffekt som ett direkt samband mellan utfall i kvalitets- och nyttoutvärderingen och
resurstilldelning medför upplevs som alltför stark om den ska genomföras kontinuerligt och detta
är den kanske viktigaste orsaken till att SLU inte har någon sådan koppling i KoN 2018.
Förhoppningen är därmed att möjligheterna till fördjupade strategiska reflektioner inom
respektive forskargrupp ska ge andra möjligheter att utveckla kärnverksamheten.
SH Svar:
• Framför allt kvalitetsutveckling. De brister som identifieras under utvärderingen ska åtgärdas
av programmen, som därefter ska återkoppla detta till Fakultetsnämnden.
• Resultat utifrån doktorandenkäten kommer troligen att leda till rekommendationer från
Fakultetsnämnden till olika delar av verksamheten.
UU Svar: Det är viktigt att se till att arbetet med resultaten inte stannar upp då utvärderingen är
klar. Arbetet ska fortgå på alla nivåer inom organisationen. Arbetet med utvärderingsresultaten
från KoF17 ska rapporteras i ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.
Därutöver finns diskussioner kring att eventuellt utnyttja extern kollegial granskning för att ge
forskningsmiljöerna återkoppling på deras analys av utvärderingsresultaten och åtgärdsarbete.
KaU Svar:
• U: Ledningen har möjlighet att göra riktade satsningar.
• F: Ledningen har möjlighet att identifiera utvecklingsområden som kan förbättras för hela
forskningsverksamheten, t.ex stöd till yngre forskare, karriärstöd, forskningskommunikation.
HB Svar: se svar fråga 1
KI Svar: Generellt bör resultaten av utvärderingarna/uppföljningarna ses som verktyg för att
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
SU Svar:
DU Svar: Att de följs upp, hanteras och framför allt implementeras i den ordinarie
verksamhetscykeln.
LiU Svar: Framförallt som en möjlighet att skärpa verksamheternas strategiska handlingsplaner! De
omfördelningsmodeller som testades visade sig inte fungera särskilt effektivt varvid LiU nu
fokuserar på utvärderingen som ett instrument i den strategiska planeringsprocessen.
KTH Svar: Vid tidigare utvärderingar var fokus på utvärdering. Framtida kommer ha mer fokus på
strategier och utveckling.
8. Vilka långsiktiga kvalitetseffekter har uppnåtts som ett resultat av (den senaste)
utvärderingen?
GU Svar: Arbetet pågår, se åtgärdsplaner
https://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/utbildningsutvarderingar/
RED 10, den forskningsutvärdering som genomfördes 2010, ledde också till utvecklingsarbete och
rekommendationer som användes i det visionsarbete som resulterade i Vision2020 (universitetets
strategidokument för utbildning, forskning och samverkan).
MdH Svar:
• Forskningsinriktningen hälsa och välfärd anlitade ordförande i bedömargruppen för stöd i
utveckling av forskningsinriktningen.
LnU Svar:
• Medvetenheten har ökat om vikten av att publicera sig och öka andelen externa medel. Vi
har blivit bättre på att berätta vad vi gör.
• B: Långsiktiga kvalitetseffekter tar tid att uppnå och kräver uthållighet. Linnéuniversitetet
bedömer att den rekommendation om att stärka miljöer snarare än individer som kom fram i
B kommer att ge kvalitetseffekter i ett längre perspektiv.
MaU Svar: Den interna utvärderingen av forskarutbildningen kan ses som försteget till att hantera
externa utvärderingar av forskarutbildningen. Forskningscentrum får input när det till exempel
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gäller att skärpa profilen. De forskningscentrum som inte klarar utvärderingen läggs ner eller
omorganiseras.
HH Svar: Stärkt vetenskpligt genomslag
SLU Svar: SLU fortsätter att utveckla internationellt högklassig forskning och vi fortsätter att
placera oss högt på olika rankinglistor. Inom flera områden är utvecklingen positiv och vi är
övertygad om att de internationella kvalitets- och nyttoutvärderingarna bidrar till detta, även om
vi inte kan slå fast att det finns något direkt samband, snarare är den här typen av utvärderingar
en del av en kultur som vi räknar med främjar kvalitetsutvecklingen.
SH Svar: Ej klart ännu
UU Svar: Det är för tidigt att bedöma
KaU Svar:
• U: För tidigt att kunna uttala sig.
• F: En ökad medvetenhet hos både individuella forskare och forskargrupper kring strategiska
diskussioner för att driva utvecklingen av forskningsverksamheten. Förståelsen kring
bibliometriska analyser och andra kvantitativa indikatorer har ökat. Vikten av att ledningen
förmedlar ett tydligt budskap om vad syftet och målet är när en utvärdering genomförs.
HB Svar:
KI Svar: Den uppföljning av kvalitetssystemet som utfördes 2016/2017 har bl a lett till en översyn
och utveckling av det existerande regelsystemet samt att dess efterlevnad skärpts.
SU Svar:
DU Svar: Svårt att säga ännu då det skedde relativt nyligen. Dock har utvecklingsområden
identifierats som bakats in i verksamhetsuppdrag och Verksamhetsplaner för HDa på längre sikt.
LiU Svar:
KTH Svar: Ökad medvetenhet om betydelsen av social impact. Vidareutveckling av strategiska
forskningsplattformar. Hållbar utveckling ytterligare adresserat. Jämställdhetsperspektiv stärkt.
Utveckling av publiceringsstrategier. Forskningsmiljöer som kom ut svagt vid första utvärderingen
hade stärkts betydligt vid den andra.
9. Beträffande relationen forskning – utbildning: Hur kan utbildningsaspekter vävas in vid
forskningsutvärdering?
GU Svar: Genom att frågor i självvärderingsinstruktionen för RED19 gäller koppling till
masterutbildning forskarutbildning, t ex: Are you currently working to strengthen links between
research and teaching in order to improve student learning and research quality? If so, how? How
is doctoral education involved with research and research environments? Strengths and
weaknesses of your current approach? Suggestions for improvement? Ongoing/planned initiatives?
MdH Svar:
• Genom att följa upp att den forskning som bedrivs är relevant sett ur perspektivet av vilket
utbildningsutbud som finns.
• Utbildningens innehåll, eller vilka kompetenser som studenterna ska ha med sig. En aspekt
kan vara forskningens metodik, det kritiska förhållningss. osv kan vara viktiga utb.ngsasp.
LnU Svar: Möjligheten att väva samman utbildning och forskning förutsätter balans utbildningforskning. Linnéuniversitetet bedriver mycket grundutbildning i relation till forskningsanslaget. För
att uppnå forskningsöverbyggnad i alla delar av verksamheten och kunna bedriva forskning på lika
villkor, krävs balans mellan utbildning och forskning.
MaU Svar: Genom att de klart anges i självvärderingsmallen och i infon till de externa granskarna.
HH Svar: I Högskolans utvärderingssystem för utbildning så trycks det på forskningsanknytning. En
tanke som vi kommer att jobba vidare med i utformningen av vårt nya utvärderingssystem är
forskningens utbildningsanknytning.
SLU Svar: I de universitetsövergripande kvalitets- och nyttoutvärderingarna, KoN 2009 och KoN
2018, har grundutbildningen inte tagits med. Det är möjligt att enskilda forskargrupper kan ha med
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kopplingar mellan utbildning och samverkan/nyttiggörande men det är inget som vi systematiskt
frågat efter.
SH Svar: Senaste forskningsutvärderingen fångade upp miljöer med stark forskning och svag
utbildning och vice versa och tydliggjorde den viktiga balansen mellan utbildning och forskning.
Detta blir en viktig aspekt i nästa forskningsutvärdering. De enskilda ämnena/områdena arbetar på
olika sätt med att åtgärda brister/balans. T ex har en ny plattform skapats för forskning inom
lärarutbildningen för att stärka relationen forskning/utbildning.
UU Svar: Ett alternativ är att vid samma tidpunkt genomföra utbildnings- och
forskningsutvärdering och där de båda kan befrukta varandra t ex genom att bedömare går mellan
paneler. I KoF17 valde vi att ställa frågor om kopplingen mellan forskning och utbildning i
självvärderingen och i enkäten på så sätt var det även något som utvärderingsenheter och
bedömare förväntades reflektera över. I KoF17 ingick doktoranderna i forskningsmiljöerna.
KaU Svar: Forskargrupperna som söker strategiska medel måste redogöra hur kunskapen som
produceras inom forskningen överförs till utbildning. De ska även redogöra för vilken utsträckning
forskargruppens forskare har avsatt tid för undervisning.
HB Svar: Hur forskningen som bedrivs på lärosätet används i utbildningen bör värderas, liksom
studenternas möjligheter att bli delaktiga i forskningsverksamheten.
KI Svar: Vid KI är doktorander involverade i ca 50 % av alla publikationer. Från
bibliometriundersökningar visar det sig att dessa publikationer har en högre impact än de utan
doktorandmedverkan. Exit poll undersökningar visar också att doktorander ser positivt/mycket
positivt på sin tid som delaktiga i den pågående forskningen. Generellt kan sägas att det är ett
kontinuerligt samspel mellan utbildning (här forskarutbildning) och forskning. Relationen till
grundutbildning får genomslag då forskningsfronten direkt kan diskuteras med studenter utifrån
deras pågående grundutbildning. Samtidigt är forskningen beroende av studenterna för att utbilda
framtida forskare. Därför är delaktigheten för forskare inom utbildningen essentiell inom flera
nivåer. Det senare går att väva in i framtida utvärderingar.
SU Svar:
DU Svar: Genom tydliggöra utbildningsbasen i forskning, återkopplingen och flödet mellan
forskningsnivå och utbildningsnivå.
LiU Svar: Kvalitetssäkring av varje enskild forskarmiljö utgår bl.a. från följande kriterier:
- Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den vetenskapliga grunden är
välmotiverad och adekvat.
- Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan
bedrivas med hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och internationellt.
KTH Svar: Beskrivning av hur forskningen används i utbildningen. Exempelvis som ett perspektiv i
forskningscentra.
10. Beträffande utbildning på forskarnivå: Vilka uppgifter från prestationer i utbildningen är
även viktiga för att fånga forskningskvalitet?
GU Svar: Beror på hur forskningskvalitet definieras. RED19 syftar till att identifiera förutsättningar
och strategier som möjliggör och skapar goda forskningsmiljöer och därför fokuserar den mer på
processer snarare än enbart resultat. Detta innebär att flertalet frågor i självvärderingen fokuserar
på akademisk kultur, ledarskap, kompletta akademiska miljöer m.m.
MdH Svar:
• Forskarutbildningen: Doktoranderna bidrar dels genom att de genomför mycket av
forskningen. De står för många av publikationerna och skapandet av forsknignsresultaten.
• Doktorander bidrar till spridning av fo.data genom att delta på konferenser och i den
vetenskapliga/samhälleliga debatten.
LnU Svar: Individuell studieplan fångar upp hur väl forskarutbildning uppfyller målen enligt bilaga 2
i högskoleförordningen. De finns inskrivna i både individuell och allmän studieplan. God
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måluppfyllelse är indirekt även en kvalitetsindikator för forskningen, eftersom den speglar
forskningsmiljön som doktoranden verkar inom.
MaU Svar: Antal examina; bibliometriska indikatorer i avhandlingsarbetena.
HH Svar:
SLU Svar: I KoN 2009 och 2018 har de bedömda enheterna redovisat hur många doktorsrespektive licentiatexamina (fördelat på kvinnor & män) som kommit till stånd vid enheten under
den senaste 5-års-perioden. Som kvalitetsmått säger det något om återväxten/livaktigheten inom
enheten.
I KoN2018 redogör enheterna för rekryteringar som genomförts under den senaste femårsperioden uppdelat på olika akademiska anställningar. En faktor i denna redogörelse är var de
som rekryterats har fått sin forskarutbildning (Utomland, annat lärosäte i Sverige, SLU). Som
kvalitetsmått kan detta vara intressant att se i vilken omf. man rekryterar internt resp. externt.
SH Svar: Genomströmningsgrad, Avhandlingskvalitet, Post-docs i externa miljöer, Rekryterbarhet,
Publikationsvolym och kvalitet mm
UU Svar: Publikationer, konferensdeltagande, forskningssamarbeten, forskningsanknuten
undervisning, seminariedeltagande, inkludering i forskningsmiljö tillsammans med mer senior
forskande personal
KaU Svar: Publicering av avhandlingsarbetet
HB Svar: Doktorandernas peer review-publikationer (artiklar och avhandlingar) samt
examensarbeten räknas in i övriga sådana publikationer
KI Svar: Forskningskvalitet mätt som impactfaktorer har visat sig vara högre med än utan
doktorandmedverkan. Skillnad i citeringsgrad har inte kunnat påvisas. Etikkontrollen är absolut när
en doktorand ska disputera då alla tillstånd måste visas upp kopplade till de olika publikationerna.
Vidare sker en plagiatkontroll av alla avhandlingar vilket får återkoppling på forskningsprojektet.
Detta höjer även kvaliteten inom forskningsprojekten som indirekt utvärderas vid varje
disputation. Nyligen infördes även en kvalitetskontroll av handledare och planerat
doktorandprojekt innan en ny doktorand kan antas (så kallat grönt ljus). Vidare införs från 2019
obligatorisk elektronisk forskningsdokumentation för samtliga doktorandprojekt.
SU Svar:
DU Svar: Lite oklart vad som avses här, men förmåga att ta sig an en större forskningsfråga (tex i
ett större uppsatsarbete) är en viktig del.
LiU Svar: Se bilaga [MS nr 14] (Linköpings universitets gemensamma modell för kvalitetssäkring av
utbildning).
KTH Svar: Publiceringar, genomströmning, konferensmedverkan, mobilitet.
10 a. Har ni haft med detta perspektiv (utbildningens ev. inverkan på forskningskvalitet) i
tidigare/den senaste utvärderingen/utvärderingar?
GU Svar: nej
MdH Svar: Ja, utvärderingen MER 14.
LnU Svar: Nej, utvärderingar av forskning respektive forskarutbildning har varit åtskilda.
MaU Svar: Nej, men det kommer att inkorporeras i den första forskningsutvärderingen.
HH Svar: Nej
SLU Svar: Utbildningen var inte del av förra KoN, så vi har inte ändrat inställning i den här frågan.
SH Svar: I viss mån men inte tyngdpunkt (få doktorander fram till 2015 – nu betydligt fler)
UU Svar: Doktorander har varit del av samtliga tre forskningsutvärderingar bl a vad avser
publikationer och samarbeten. I KoF17 var doktoranderna även del av de svarande på enkäten.
KaU Svar: Nej
HB Svar: Ja, i utvärderingen av forskarutbildningsämnen.
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KI Svar: Inom ALF-utvärderingen var vissa av dessa frågor med samt inom utvärdering av KI:s
kvalitetssystem. Vidare genomfördes 2014 en utredning ”Möjligheternas KI – Utbildningens
kvalitet och forskningsanknytning” https://ki.se/sites/default/files/ukf_rapport_20140204.pdf
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Ja
KTH Svar: Ja (i begränsad omfattning).
10 b. Om ja: Konkretiserats på vilket sätt detta har funnits med?
GU Svar:
MdH Svar: Se i filen [MS nr 15]
LnU Svar: N/A
MaU Svar:
HH Svar:
SLU Svar:
SH Svar: Snarast antal doktorander som är inskrivna och disputerar vid egna lärosätet.
UU Svar: På så sätt att doktoranderna räknades som en del av forskningsmiljön. I enkäten och i
självvärderingen lyftes frågor om kopplingen mellan utbildning och forskning, inkludering i
forskningsmiljön samt seminariedeltagande.
KaU Svar:
HB Svar: Ja, genom att i utvärderingen ha inkluderade frågor om doktorandernas möjligheter att
aktivt delta i och bidra till forskningsmiljön.
KI Svar: Vid KI:s granskning/utvärdering av det egna kvalitetssystemet fick etik och plagitkontroll
stort utrymme där diskussioner förs hur det kan utvidgas och inte bara aktivt tillämpas inför
disputation.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Fokus på yngre forskares- och forskarstuderandes karriärvägar (RE14).
KTH Svar: I underrubriken “Impact of research on training of doctoral students”.
10 c. Om nej: Kommer ni att ta med det i nästa utvärdering (och i så fall på vilket sätt)?
GU Svar: se svar ovan – finns med i RED19
MdH Svar:
LnU Svar: Troligt, men hur är ej bestämt.
MaU Svar: se 10 a
HH Svar: Ännu ej beslutat
SLU Svar: Idag är det för tidigt att säga något vi kommer att ha med utbildningsaspekter på något
systematiskt sätt. Eftersom vi precis genomför en kvalitets- och nyttoutvärderingen planerar vi
inte för nästa.
SH Svar: Ja- i betydligt större omfattning men ej beslutat på vilket sätt.
UU Svar:
KaU Svar: Vet ej
HB Svar:
KI Svar:
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar:
KTH Svar: Detta diskuteras för närvarande i samband med förberedelserna av RAE2020.
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11. Beträffande relationen forskning – forskningsinfrastruktur: Hur kan utnyttjande av
forskningsinfrastruktur vävas in vid forskningsutvärdering?
GU Svar: Genom att frågor i självvärderingsinstruktionen för RED19 kopplas till infrastruktur, t ex:
How are you are currently working to maintain and develop facilities and research infrastructure in
order to support high quality research and renewal? Does your unit participate in the development
of or use common research infrastructure (local, national or international)? Strengths and
weaknesses of your approach? Suggestions for improvement? Ongoing/planned initiatives?
MdH Svar:
LnU Svar: Enligt verksamhetsplanen ska en plan för forskningsinfrastruktur tas fram och
forskningsinfrastrukturen kommer att ingå i framtida utvärderingar.
MaU Svar: Genom att inkorporera forskningsinfrastruktur i mallen för självvärdering.
HH Svar: Har ej varit aktuellt.
SLU Svar: Vid forskningsutvärderingar är en viktig faktor att undersöka om forskare/grupper har
tillgång till adekvat forskningsinfrastruktur för att realisera befintlig vetenskaplig potential.
SH Svar: Biblioteksinfrastrukturen viktig. Open access, bibliometri mm.
UU Svar: Forskningsinfrastruktur har varit en integrerad del i utvärderingen genom frågor i
enkäten och reflektioner i självvärderingen.
KaU Svar: Som del i helhetsbedömningen.
HB Svar: Såväl tillgång till, utformning av samt aktivt nyttjande av forskningsinfrastruktur (som
inkluderar bibliotek, maskinpark och laboratorier) är en självklar del av forskningsutvärdering.
KI Svar: Infrastrukturen en förutsättning för att bedriva forskningen totalt sett. Finns inte tillgång
till viss infrastruktur brukar det leda till samarbeten för att höja den totala kvaliteten/lösa
forskningsfrågeställningar. Infrastruktur brukar naturligt komma med vid utvärderingar då det är
en grundförutsättning. I samband med alla doktorandantagningar bedöms även kvaliteten på
forskningsmiljön där forskningen ska bedrivas.
SU Svar:
DU Svar: Genom att se över hur tillgänglig forskningsinfrastruktur används, försöka identifiera
möjliga utvecklingsområden osv.
LiU Svar: Effektivitetsparameter – bl.a. relevans och nyttjandegrad (RE14).
KTH Svar: Inom perspektivet forskningsmiljö. Strategier för forskningsinfrastruktur kring
användande och finansiering.
12. Har ni fångat mjuka faktorer, som styrkor avseende
forskningskultur/forskningsetik/integritet och/eller arbets-/forskningsmiljö?
GU Svar: Ja.
MdH Svar:
LnU Svar: A Olika fakulteter gör på olika sätt i de årliga utvärderingarna. Några tar till exempel med
populärvetenskap och deltagande i samhällsdebatten. Det sker i större eller mindre omfattning,
och styrs inte centralt.
MaU Svar: Nej, men kommer att inkorporeras i den första lärosätesutvärderingen av forskning.
HH Svar: Nej
SLU Svar: Ja, utvärderarna ska bedöma den här typen av faktorer.
SH Svar: Ja: Könsbalans, ålder, arbetsmiljö/påverkansmöjligheter och inom vissa områden etiska
riktlinjer för arbetet (naturvetenskap).
UU Svar: Syftet med KoF17 var att utveckla kvalitetskulturen i forskningsmiljöerna.
Forskningsmiljö- och kultur har på så vis stått i fokus för hela utvärderingen. Forskningsetik och
integritet fanns med i enkäten utifrån vars resultat forskningsmiljöerna reflekterade i skrivandet av
självvärderingen. Enkätresultaten gick även till bedömarna inför deras besök för att få en
diskussion kring dessa frågor.
KaU Svar: Ja
HB Svar: Ja
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KI Svar: Inom dialoggrupper skedde det vid utvärdering av KI:s kvalitetssystem. Vi har även med
frågor om detta samt om upplevd kvalitet i vår återkommande medarbetarundersökning. Vidare
har vi ett incidentrapporteringssystem där man även kan anmäla missförhållanden anonymt
SU Svar:
DU Svar: Jag är lite oklar över om frågan avser huruvida vi i den senaste utvärderingen använt
detta. I UKÄ:s utvärdering av kvalitetssystemet ingick frågor kring arbetsmiljö vilket tangerar ovan
nämnda fråga.
LiU Svar: Ja
KTH Svar: Ja
12 a. Om ja: På vilket sätt?
GU Svar: Genom frågor i instruktionen till självvärdering för RED19, t ex: How are you currently
working to nurture a culture that is conducive to high quality research and renewal, with regard to
intellectual interaction such as in research seminars, internal and external peer review, collegiality,
creativity, ambition, scientific conduct, research integrity, research ethics?
MdH Svar:
LnU Svar: Exempelvis populärvetenskap och konstnärlig verksamhet rapporteras i DIVA.
MaU Svar:
HH Svar:
SLU Svar: Genom att fråga specifikt om detta, t.ex.:
• Describe the most important measures taken during recent years to promote an attractive,
diverse, intellectually stimulating and creative research environment
• What measures have been taken to encourage the development of younger members of the
faculty as independent researchers and to help them qualify for higher academic positions
• Describe the role and importance of PhD education for the unit’s research
• Describe the units approach to collaboration with society. What are the benefits for research?
In your view, what characterizes a successful collaboration process?
SH Svar: Se ovan.
UU Svar: Se fråga 12.
KaU Svar:
• U: Nej
• F: Gruppsammansättning, organisation och styrning, ledarskap, nätverk, internationalisering,
karriärstöd och kompetensutveckling samt jämställdhetsfrågor.
HB Svar: I utvärderingen av forskarutbildningsämnen fanns flera frågor som berörde
doktorandernas arbetsmiljö.
KI Svar: Resultaten från ovan har bl a lett till nya ledarskapsutbildningar för chefer och
forskningsgruppsledare
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Enligt RE14: Leadership and structure, innefattande bl.a. akademiskt ledarskap och
forskningskultur (i bred bemärkelse).
KTH Svar: Det fångades delvis i kategorin ”Research Environment” genom de båda perspektiven
”Vitality” och ”Sustainability”.
13. Har er senaste utvärdering tematiserats?
(T.ex. avseende jämställdhet, internationalisering, hållbarhet, digitalisering, AI)?
GU Svar: Frågor om jämställdhet, internationalisering och hållbarhet ingår i självvärderingen för
RED19, dock ej specifikt om digitalisering och AI.
MdH Svar: Nej
LnU Svar: Jämställdhet en viktig aspekt. Vissa fakulteter tittar även på internationalisering.
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MaU Svar: För tidigt att säga; första utvärderingen av forskning planeras att genomföras 2019.
HH Svar: Nej
SLU Svar: Nej
SH Svar: Nej (vi har bara gjort en hittills 2015)
UU Svar: När vi fått samtliga panelrapporter läste vi igenom dem och drog ut viktiga gemensamma
teman för att identifiera styrkor, svagheter och rekommendationer.
KaU Svar: Nej
HB Svar: Nej
KI Svar: SU Svar:
DU Svar: Ja, med tanke på att den hade fokus på kvalitetssystemet.
LiU Svar: Till viss del avseende jämställdhet, internationalisering och värdegrundsfrågor
(forskningsetik).
KTH Svar: Nej
13 a. Om ja: I vilka avseenden?
GU Svar: Se ovan (samt i bifogad [MS nr 16] självvärderingsinstruktion).
MdH Svar:
LnU Svar: Vid fördelning av forskningsanslaget.
MaU Svar: HH Svar:
SLU Svar:
SH Svar:
UU Svar: De teman som identifierades var the research environment (academic culture, academic
leadership and strategy, research focus and sustainability, academic publishing strategies,
research-teaching linkages at the bachelor´s levels and master´s level, equality and equal
opportunities), boundary-spanning activities (internationalization, cross-cutting collaboration
within the university and multidisciplinary research, research at campus Gotland, external
collaboration, outreach and impact), talent attraction and retention (recruitment strategy and
process, career structure and career support), basic preconditions for high quality research
(research funding, research infrastructure), feedback and evaluation. Materialet har också
analyserats utifrån vetenskapsområde.
KaU Svar:
HB Svar:
KI Svar:
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar:
KTH Svar:
14. Har ni mätt/bedömt kvalitet på samverkan/societal impact/nyttiggörande/genomslag?
GU Svar: Det finns frågor om detta i självvärderingsinstruktion för RED19, t ex: What research
outcomes are most important for your evaluation unit to generate a direct or indirect impact in
society – that is, which concrete outputs (for example, reports, non-academic publications,
dissemination and outreach items, instruments, infrastructure, datasets, software tools, designs,
etc.) are generated by the evaluation unit for use by societal stakeholders?
MdH Svar: Ja i MER14 co-production var en särskild aspekt som bedömargrupperna skulle uttala
sig om.
LnU Svar: Nej inte än, men Lnu förbereder för att i framtiden kunna bedöma detta.
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MaU Svar: Förmodligen, men första utvärderingen av forskning planeras att genomföras först
2019; mätinstrumenten inte färdiga.
HH Svar: Ja
SLU Svar: Ja.
SH Svar: Nej (endast begränsat och i viss mån genom deltagande i Vinnovas Pilot 2)
UU Svar: Inte på själva kvaliteten, men frågor om samverkan fanns med i enkäten
KaU Svar:
• U: Ja, I samband med Vinnova-piloterna, granskades de kvalitativa värden,
• F: Ja
HB Svar: Nej
KI Svar: Det sker bl a inom bibliometri, genom adjungeringar, affileringar och
kombinationstjänster.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Ja
KTH Svar: Ja
14 a. Om ja: Hur har denna mätning/bedömning utförts?
GU Svar: RED19 är som tidigare nämnts en peer review-utvärdering som genomförs 2019.
MdH Svar:
LnU Svar: N/A
MaU Svar: HH Svar: Genom nyckeltal och impact cases
SLU Svar: Med hjälp av externa sakkunniga som till sin hjälp fått självvärderingar av bedömda
enheter och intervjuer med desamma.
SH Svar:
UU Svar:
KaU Svar: De interna incitaments- och meriteringssystemen har utökats med indikatorer för
meriter gällande samhällsengagemang i bred bemärkelse, så som samverkan och innovation, men
också populärvetenskap och andra aktiviteter för kunskapsspridning och demokratiutveckling.
HB Svar:
KI Svar: Främst har det skett genom personalregister (Primula) samt genom resultat från bl a
publikationer (bibliometri). Dessa aspekter fanns även med i ALF-utvärderingen där vi redovisade
ett antal exempel på nyttiggörande
SU Svar:
DU Svar: Se ovan.
LiU Svar: Via s.k. Impact Case Studies
KTH Svar: Den senaste utvärderingen (RAE2012) var relativt lik REF2014 i sitt upplägg.
Utvärderingen genomfördes i de tre kategorierna 1) ”Quality of research outputs” 2) Impact and
engagement with socitey 3) Research Environment.
Inom kategorin Impact end engagement with society togs två underlag fram per utvärderingsenhet
(Unit of Assessment). 1) Impact statement: “describing the UoA’s approach, during the assessment
period, to enabling impact from its research.” 2) Impact case studies describing specific impacts
that have occurred during the assessment period.
14 b. Om ja: Vilken typ av information har bedömts (processer, resultat eller effekter)?
GU Svar: Se frågeställning ovan.
MdH Svar:
LnU Svar: N/A
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MaU Svar: HH Svar: Resultat och effekter
SLU Svar: Alla tre.
SH Svar:
UU Svar: Vi frågade om förekomst av samverkan med näringsliv och andra myndigheter utöver
universitet och högskolor (därutöver frågades även om samarbeten med andra universitet och
högskolor inom såväl som utom Sverige). Frågor ställdes om forskande personal arbetar aktivt med
att kommunicera och marknadsföra sin forskning med det omgivande samhället. Ytterligare en
fråga var om forskande personal arbetar aktivt med näringsliv och andra organisationer för att
kommersialisera forskningsresultat. Även i självvärderingen fick de reflektera över hur de arbetar
med samverkan med övriga samhället.
KaU Svar: Forskningssamarbete, Expertuppdrag, Kunskapsspridning. (Se bifogat [MS nr 11]
dokument för detaljer)
HB Svar:
KI Svar: Resultaten har bedömts i första hand vilket också har med ört att vissa effekter bedömts..
SU Svar:
DU Svar: Resultat i högre grad än processer. Till viss del även viss effekt.
LiU Svar: Fokus har legat på samverkansprocessen och dess långsiktiga effekter/genomslag.
KTH Svar: Egentligen samtliga tre perspektiv, Impact statement = processer, Impact cases =
resultat och effekter.
14 c. Om ja: Vilken metod har använts härvidlag?
GU Svar: Se ovan.
MdH Svar: Självvärdering, bibliometrisk analys, intervjuer
LnU Svar: N/A
MaU Svar: HH Svar:
SLU Svar: Peer review med gradering enligt en betygsskala.
SH Svar:
UU Svar: Enkäter, självvärdering, panelbesök
KaU Svar:
HB Svar:
KI Svar: Datahämtning från olika databaser.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Evidensbaserade fallstudier.
KTH Svar: Varje UoA sände underlag som sedan bedömdes av den panel som UoA var kopplad till.
14 d. Om ja: Vilka underlag fanns?
GU Svar: Självvärderingsrapport samt det material som utvärderingsenheterna själva väljer att
hänvisa till.
MdH Svar: Självvärdering, bibliometrisk analys, intervjuer
LnU Svar: N/A
MaU Svar: HH Svar: Redovisade nyckeltal (se ARC13)
SLU Svar: Självvärderingar av processer, resultat och effekter – kombinerat med ett antal
obligatoriska fallstudier
SH Svar:
UU Svar: Enkät, självvärdering, panelrapport
KaU Svar:
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HB Svar:
KI Svar: Bibliometriska underlag samt data i personalregister (som enkelt kan visualiseras genom
vårt verksamhetsinformationssystem VIS)
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar: Dokumenterade fallstudier; för fallstudien relevanta KPI:er (nyckeltal) och/eller
dokumenterad kvalitativ evidens.
KTH Svar: Ramverk på omfattning och krav på innehåll för för Impact statements + Impact cases I
“Terms of reference” för RAE2012.
15. Har ni system för (årlig) kontinuerlig uppföljning?
GU Svar: Samverkan följs upp som en del i rektors verksamhetsdialoger som sker årligen
MdH Svar: Ja i utbildning från och med i år. Ja då det kommer till uppföljning av individuella
studieplaner, löpande systematisk uppföljning av publikationer.
LnU Svar: A Ja, fakulteterna använder olika mallar för att årligen följa upp. Bibliometri och andel
externa medel följs upp via DIVA respektive Agresso
MaU Svar: Årsredovisning; kvalitetsdialoger.
HH Svar: Högskolan kommer innan sommaren att besluta om System för uppföljning av utbildning
på forskarnivå och System för uppföljning av forskningsmiljö. Båda systemen är tänkta att starta
januari 2019. Högskolans system för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
startade förra året och har varit en utgångspunkt i konstruerandet av de andra systemen för att
skapa en stingens i kvalitetssystemet.
SLU Svar: I någon mån utgör årsredovisningen en årlig uppföljning av verksamheten, men vi följer
ännu inte upp samverkan/nyttiggörande på årlig basis.
SH Svar: Nej, men vi avser att skapa ett indikatorbaserat uppföljningssystem
UU Svar: Universitetet har några årligen återkommande uppföljningsrapporter, bl.a. får
konsistoriet (styrelsen) en rapport som underlag inför diskussionen om universitetets
verksamhetsplan. Mycket av data som används för uppföljn. hämtas ur GLIS
(GenerelltLedningsInformationsSystem).
KaU Svar: Nej
HB Svar: I den övergripande styrmodellen regleras verksamhetsberättelser, årsredovisning &
löpande under året genomförs verksamhetsdialoger (uppföljning) mellan ledning och Högskolans
funkt.
KI Svar: Ja
SU Svar: Rektor har beslutat om några indikatorer för forskning som årligen ska följas på
lärosätesnivå samt några som ska följas på vetenskapsområdesnivå.
Dessutom har rektor beslutat om att pilottesta återkommande, systematiska granskningar av
utbildning: på forskarnivå ska dessa ske vart sjätte år, och på grund- respektive avancerad nivå ska
dessa ske vart tredje år. Men detta rör sig alltså ännu om pilotgranskningar.
DU Svar: Lite oklart över vilken årlig uppföljning som avses. Inom ramen för vår verksamhetscykel
så följs årligen verksamhetsplaner och verksamhetsuppdrag upp genom en på förhand
konstruerad rutin.
LiU Svar: Ja
KTH Svar: Ja
15 a. Om ja: Vilka indikatorer följs och utvärderas i så fall?
GU Svar: Vi har inte använt indikatorer
MdH Svar:
LnU Svar: A Publiceringar och citeringar, andel externa medel samt populärvetenskap, antal i olika
personalkategorier, ex professorer, lektorer doktorander.
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MaU Svar:
• Forskarutbildning: Examina.
• Forskning: Externa medel (finansiär; andel externfinansieringsgrad); bibliometri (WoS) och
övrig vetenskaplig produktion; samförfattande utanför högskolesektorn; open access;
publikationer riktade till intressenter utanför högskolesektorn; ansökningar om externa
medel (beviljningsgrad); nyckeltal publikationer och externa medel per disputerad
HH Svar: För uppföljning av utbildning på forskarnivå är det tänkt att följande nyckeltal ska
användas:
- Antal doktorander (aktiva) inskrivna i forskarutbildningen
- Antal doktorsexamina
- Antal licentiatexamina
- Antal nyantagna doktorander
- Genomsnittlig studietid för licentiatexamen
- Genomsnittlig studietid för doktorsexamen
- Antal avbrott
- Uppföljning av (ev avvikelse) årlig uppföljning av individuell studieplan,
- Planerade och genomförda disputationer/licentiatseminarier,
- Antalet genomförda kurser under en 3 års period.
- Uppgifter från doktorandbarometern
För uppföljning av forskningsmiljö är ett förslag att följande nyckeltal ska användas:
- Andel professorer i forskningsmiljön (tillsvidareanställda)
- Andel docenter
- Andel lektorer
- Andel excellenta lärare
- intern finansierad forskning
- extern finansierad forskning (antal ansökningar, beviljandegrad, vilka finansiärer, hur mycket
externa medel).
- Publikationer - Diva och Scopus (Hämtas ur DIVA och följer årsredovisningens rapportering).
Publiceringspoäng Norska Listan
- All information om samverkan
SLU Svar: På forskningssidan – bibliometriska indikatorer, externa bidrag och uppdrag, större
utmärkelser och projekt/programbidrag.
SH Svar:
UU Svar: Exempel på indikatorer är vetenskaplig publicering, extern forskningsfinansiering (olika
finansiärer), doktorander (antal och examina) och personal (uppdelat på kategorier)
KaU Svar: Resursfördelningen inom respektive fakultet styrs delvis av externfinansieringsgrad och
bibliometriska analyser.
HB Svar: Väsentliga uppgifter från årsredovisningen och vedertagen ekonomisk uppföljning.
Uppföljning av utbildningsutbud och genomströmning etc.
KI Svar: Upplevd kvalitet (studenter, doktorander, medarbetare); Rekommendera KI (studenter,
doktorander, medarbetare); Miljö- och hållbar utveckling Systematiskt miljöledningsarbete;
Kliniska adjungeringar och kombinationstjänster (professors-, lektors- resp. adjunktnivå);
Bibliometriska mått: Crown factor; Medel JIF; Topp 10 % citeringar; Externa anslag enligt
aktivitetsmodellen; Aktiva (verifierande) forskare vid SLL; Externfinansierad forskning från företag;
Adjungerade professorer från företag; Internationella sampublikationer
SU Svar: VR-medel inom ämnesområdena Humaniora och samhällsvetenskap samt
Naturvetenskap och teknikvetenskap; Antal Wallenberg Academy Fellowships; Antal ERC-bidrag;
Medel från RJ (humanvetenskapliga området); Medel från KAW (naturvetenskapliga området);
Antal vetenskapliga publiceringar (från DiVA) och Antal citeringar (från Leidenrankningen).
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DU Svar: Indikatorerna är lite olika beroende på vilket område som avses. Inom ramen för
forskning kan det handla om antal beviljade forskningsansökningar, eller utveckling av ett
forskarutbildningsämne tex.
LiU Svar: Se nedan, förslag till indikatorer.
KTH Svar: Det finns en indikatorrapport som används för uppföljning av målen för tidigare
utvecklingsplan. För närvarande utvecklas indikatorer för att följa innevarande utvecklingsplan
(2018-2023).
16. Övrigt frisvar (specificera gärna ex.vis egna goda exempel på ”lyckade” utvärderingar på
ert lärosäte; ange ev. ”framgångsfaktorer”)!
GU Svar: Vi är skeptiska till att specificera indikatorer enligt den modell ni exemplifierar med. Det
vi försöker ta fram är en metod för att synliggöra den mångfacetterade verksamhet som ett
universitet sysslar med och hur denna verksamhet bidrar till samhällets utveckling. En lista på
indikatorer kan då bli väldigt lång och dessutom riskerar man att missa väsentligheter. Vi föredrar
en beskrivande kvalitativ metodik. Vissa nyckeltal kan användas som hjälp för självvärdering,
exempelvis andel externa anslag, bibliometri, etc. Vi menar att den modell som används i
Nederländerna, SEP kommer närmast den modell vi eftersträvar, med både kvantitativa och
kvalitativa inslag. (https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol2015-2021)
MdH Svar:
LnU Svar: A. Att utvärderingar låg till grund för fördelning av medel har drivit på utvecklingen.
Kopplingen till pengar har drivit på och den tilldelning som skett via kvantifierbara data har skapat
transparens.
Linnéuniversitet har också inrättat Linnaeus University Centres (LNU) för framstående forskning,
Dessa inrättas efter en utvärderingsprocess.
MaU Svar: Intern utvärdering av forskarutbildning; ömsesidigt lärande. Utvärdering av
forskningscentrum är kvalitetsskärpande.
HH Svar:
SLU Svar: Eftersom vi prövar ett nytt sätt att utvärdera nytta/samverkan, där vi skiljer på förmågan
att samverkan och effekterna/genomslaget av samverkan hoppas vi kunna utveckla just den typen
av utvärdering men det är idag för tidigt att säga om vi också kommer lyckas med detta.
SH Svar:
UU Svar: Framgångsfaktor: Kollegial förankring från högsta ledning till prefekter och forskare i alla
led av utvärderingen (utvärderingsdesign, enkätformulär, självvärderingsmall, nominering av
bedömare mm). Prefekterna kände starkt ägarskap och såg i många fall möjligheten att använda
KoF17 som ett verktyg i sitt utvecklingsarbete.
KaU Svar:
HB Svar: Forskarutbildningsutvärderingen var lyckad då den identifierade vissa brister och
problem. Aktiva åtgärder kunde efter utvärderingen sättas in för att förbättra kvaliteten.
KI Svar: KI:s uppbyggnad av ett sammanhållet kvalitetssystem med instrument för kontinuerlig
uppföljning passar inte in denna enkät då det inte innefattar större återkommande utvärderingar.
En större utvärdering diskuteras som en uppföljning av systemet där framförallt utformningen av
en sådan för att även innefatta faktorer/indikatorer som inte varit de vanliga vid en kvalitetsutvär.
SU Svar:
DU Svar:
LiU Svar:
KTH Svar:
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Sammanfattning av enkät
wp2 i Skön-projektet
Karin Grelz, SU & Micael Stehr, KTH

Svar från 15 av 19
• GU
• DU
• HB
• HH
• KaU
• KI
• KTH
• LiU

• LnU
• MaU
• MdH
• SH
• SLU
• SU
• UU

•
•
•
•

Chalmers
FhS
ÅA
UmU

Generella kommentarer
• Vissa har redovisat allt utvärderingsarbete, andra har uppfattat att
enkäten enbart handlat om forskningsutvärdering.
• ”Kvalitetsutvärdering” – en kontamination av UKÄ:s begrepp
utbildningsutvärdering och kvalitetssäkringsarbete – har på samma
sätt tolkats olika. Vissa talar om hela uppdraget, andra om delar av
det.
• Samtliga frågor och svar i Box – i det följande ett urval

Fråga 1: Vilken typ av utvärderingar, initierade från
lärosätets ledning, sker regelbundet &
återkommande?
• Regelbundna utvärderingar (av något slag) förekommer vid nästan
alla lärosäten, om än inte på alla nivåer. De som inte har periodiserat
kvalitetsarbetet verkar stå i begrepp att göra det.

Regelbundet återkommande utvärderingar
GU MDH LnU
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Kval
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Fråga 2: Finns beslut om regelbundenhet/
tidsintervall för dessa?
• Beslut om detta finns hos drygt hälften av de lärosäten som svarat,
om än inte på alla nivåer

Om ja - hur ser detta ut?
• Allt från årligen återkommande uppföljningar till utvärderingar som
görs vart tredje till vart sjätte år, med viss övervikt för sexårscykler.
Några (KI och LiU) betonar att de arbetar mer processinriktat.

Fråga 4: Vilket var den senaste utvärderingens
syfte?
a) Kvalitetsutveckling
• Förberedelse inför kommande
externa utvärderingar
• Kontinuerligt utvecklings- och
förbättringsarbete
• Kontrollera måluppfyllelse
• Metodpilot för forskningsutvärdering
• Planera in åtgärder
• Synliggöra styrkor och svagheter
• Uppföljning av tidigare utvärdering
• Utvärdera kvalitetssystemet
• Utvärdera progression

b) Stöd för interna strategiska
prioriteringar
• Fördelning av forskningsmedel
• Underlag för framtida
satsningar
c) Uppföljning i specifikt syfte
• Få en bild av forskningen med
särskilt fokus på
samproduktion
• Följa upp och utveckla särskild
satsning på
samverkanslektorer

Fråga 4: Vilken omfattning hade denna?
• Majoriteten har resonerat kring omfattningen av de enheter (nivåer,
huvudområden, ämneskluster) som utvärderats. Sex lärosäten har
angett att utvärderingen/processen varit lärosätesövergripande eller
omfattat hela forsknings- eller forskarutbildningsverksamheten.

Fråga 4: Vilken/vilka metod(er) användes

• Utvärderingarna har varit av både kvantitativt och kvalitativt slag och
inkluderat både interna och externa bedömare. De metoder som anges är:
• Analys av registerdata
• Bibliometrisk analys
• Några anger att de har tillämpat den
• Enkätundersökning
modell som UKÄ använde för sin
• Granskning av examensarbeten
utvärdering av utbildningar på
forskarnivå, andra betonar att de
• Granskning av styrdokument
arbetar processinriktat med ett större
• Hearings med expertpanel
ramverk för bedömning
• Peer review
• Platsbesök
• Självvärdering
• (Webb)intervjuer

Fråga 5: Vad har resultaten av utvärderingen
använts till? (jfr fråga 4 – om syfte)
Organisationsutveckling
• Strategiarbete
• Åtgärds- och handlingsplaner
• Översyn och förbättring av rutiner
Kvalitetsarbete
• Identifikation av starka forskningsområden
• Nya rekommendationer
• Nya system för bättre regelefterlevnad vid
rekrytering, forskningsdokumentation och
hantering av oredlighetsärenden
• Särskilda satsningar (samverkanslektor)
• Utbildningsutveckling
• Åtgärdsaktiviteter för excellenta grupper

Resursfördelning
• Dimensionering av utbildningar
• Prioriteringar inom vissa
forskningsområden

Fråga 6: Användes utvärderingen som ett
verktyg för intern resursfördelning?
• Fyra lärosäten svarar att den senaste utvärderingen har använts för
det ändamålet och tre att den indirekt har gjort det.

Om ja - hur/på vilket sätt?
• Excellenta miljöer
• För den årliga fördelningen av forskningsmedel
• Ny omfördelningsmodell
• Olika faktorer för olika aktiviteter
• Strategiska satsningar och samfinansiering

Fråga 7: Vad är viktigt att tänka på vad gäller hur
resultat från de återkommande utvärderingarna
hanteras/används
• Öppnar för kvalitetsstärkande strategisdiskussioner om
profileringsfrågor och framtidssatsningar
• Indikatorsstyrd fördelning kan få oönskade effekter
• Risk att arbetet stannar upp när utvärderingen är klar och att
utvärderingarna förblir rena skrivbordsprodukter - > Viktigt med
uppföljning och implementering

Fråga 8: Vilka långsiktiga kvalitetseffekter har
uppnåtts som ett resultat av utvärderingen
• Beredskap inför kommande externa utvärderingar
• Identifikation av utvecklingsområden, bl.a. hållbar utveckling, publiceringsstrategier, strategiska
forskningsplattformar
• Stärkt jämställdhetsperspektiv
• Ökad medvetenhet om

• betydelsen av social impact
• vikten av att synliggöra och tillgängliggöra forskning
• värdet av strategiska diskussioner och prioriteringar

• Ökad regelefterlevnad
• Flera påpekar att det är för tidigt att uttala sig om de långsiktiga effekterna och att sambandet kan vara
svårt att påvisa

Fråga 10: Vilka uppgifter i forskarutbildningen är
även viktiga för att fånga forskningskvalitet?
a) Doktoranders prestationer
• Avhandlingskvalitet
• Bibliometriska indikatorer i /?/ avhandlingsarbetena
• Examina, könsfördelning (t.ex. per 5-årsperiod)
• Genomströmning
• Konferensmedverkan
• Mobilitet
• Måluppfyllelse i de individuella studieplanerna
• Peer review-publikationer
b) Kvalitetsrutiner när det gäller
• Elektronisk forskningsdokumentation
• Etik
• Kvalitetskontroll av både doktorand, handledare och
projekt
• Plagiat

c) Frågor relaterade till akademisk kultur,
ledarskap, kompletta akademiska miljöer.
d) Frågor om rekryteringsbakgrund (var fick
den anställde sin f-utb?)
Någon påpekar att svaret på frågan beror på
hur forskningskvalitet definieras och att
utvärdering bör fokusera på processer snarare
än resultat

Fråga 10: Vad togs med i senaste
utvärderingen?
• Redovisning av antalet doktorander
• Fokus på yngre forskares och forskarstuderandes karriärvägar
• Frågor om koppling mellan utbildning och forskning
• Frågor om hur etik- och plagiatkontroll hanteras

Fråga 11: Hur kan utnyttjande av forskningsinfrastruktur
vävas in vid forskningsutvärdering
• Någon svarar att det inte är aktuellt, andra att det kommer att ingå
eller att det är en självklar grundförutsättning och ytterligare någon
säger att frågor av det slaget redan ingår
• Konkreta förslag:
• Inkludera frågor om detta i självvärderingsmallen
• Framhåll vikten av biblioteksinfrastrukturen, open access,
bibliometri etc.
• Gör det till en del av helhetsbedömningen

Fråga 12: Har ni fångat mjuka faktorer, som styrkor
för forskningskultur/forskningsetik/integritet
och/eller arbets-/forskningsmiljö
• Förekommer hos tio av de tillfrågade lärosätena. Andra kommer att
inkludera dessa faktorer och två svarar att det inte förekommer.

Fråga 12: Om ja - på vilket sätt
• Uppmuntran till självreflexion i instruktion till självvärdering
• Populärvetenskap och konstnärlig verksamhet har rapporteras in i Diva
• Med konkreta frågor om:
o Akademiskt ledarskap
o Doktorandernas arbetsmiljö
o Forskarutbildningens betydelse för forskningen
o Gruppsammansättning, organisation, styrning, ledarskap, nätverk, internationalisering,
karriärstöd
o Hur man stimulerar den vetenskapliga miljön, uppmuntrar självständighet hos unga forskare
o Livaktighet och hållbarhet
o Samverkan och dess betydelse för forskningen
o Ålder, könsfördelning, jämställdhetsfrågor etiska riktlinjer
• Någon berättar också att resultaten använts i fortbildning för chefer och forskningsgruppsledare

Fråga 13: Om er senaste utvärdering har
tematiserats - i vilka avseenden
• Hållbarhet
• Internationalisering
• Jämställdhet
• Värdegrundsfrågor (forskningsetik)
Någon har också tematiserat svaren i efterhand för att urskilja styrkor
och svagheter och utfärda rekommendationer

Fråga 14: Har ni mätt/bedömt kvalitet på
samverkan/societal impact/nyttiggörande/genomslag
• Har mätts/bedömts vid åtta av de svarande lärosätena.

Fråga 14: Om ja - hur har denna
mätning/bedömning utförts
• Externa sakkunniga och intervjuer
• Impact statements och impact case studies
• Indikatorer för
• aktiviteter för kunskapsspridning och demokratiutveckling
• innovation
• populärvetenskap
• Intervjuer
• Peer review
• Självvärderingar med frågor om impact
• Utdrag ur personalregister

Fråga 14: Om ja - vilken typ av information har
bedömts (processer, resultat eller effekter)
Tre lärosäten har främst tittat på processer, övriga fyra har fokuserat
mer på resultat och effekter och då ställt frågor om:
• Adjungeringar, affilieringar och kombinationstjänster
• Co-produktion
• Expertuppdrag
• Forskningskommunikation och kunskapsspridning
• Forskningssamarbeten
• Kommersialisering
• Samverkan med näringsliv, myndigheter och samhället i stort

Fråga 14: Om ja - vilken metod har använts
härvidlag
• Bibliometrisk analys och annan datainsamling
• Datahämtning från olika databaser
• Enkäter
• Evidensbaserade fallstudier
• Peer-review med gradering
• Panelbesök/-bedömning
• Självvärdering

Fråga 14: Om ja - vilka underlag fanns
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliometriskt underlag
Data ur personalregistret
Dokumenterad kvalitativ evidens
Dokumentation från fallstudier
Enkätsvar
Intervjuresultat
Panelrapport
Redovisade nyckeltal
Självvärderingsrapport med analys av processer, resultat och effekter

• Ramverk för omfattning och krav på innehåll för impact statements/cases

Fråga 15: Har ni system för (årlig) kontinuerlig
uppföljning
Finns hos i stort sett alla lärosäten och sker genom:
• Kvalitetsdialoger
• Publikationsstatistik
• Rutinmässig uppföljning av verksamhetsplan och verksamhetsuppdrag
• Uppföljning av individuella studieplaner
• Verksamhetsdialoger
• Några umgås med planer på att införa nya indikatorsbaserade
uppföljningssystem

Fråga 15: Om ja - vilka indikatorer följs och
utvärderas i så fall
• Beviljade forskningsansökningar
• Bibliometri och vetenskaplig produktion
• Externa anslag/resursfördelning och utmärkelser
• Kvalitet i forskarutbildningen (genomströmning, examina etc.)
• Personalsammansättning
• Upplevd kvalitet
• Utbildningsutbud
• Utveckling av ett forskarutbildningsämne

Fråga 16: Övrigt frisvar
• Vid all utvärdering är kollegial förankring i alla led en viktig framgångsfaktor
• Viktigt att skilja på samverkansförmåga/-aktiviteter och dess effekter

• Fördelar med indikatorstyrning:
• Tilldelning efter kvantifierbara fakta skapar transparens
• Kan vara till hjälp vid självvärdering
• Nackdelar:
• Listan kan bli väldigt lång om det kompletta uppdraget ska täckas in
• Ett sammanhållet kvalitetssystem med kontinuerlig, processinriktad uppföljning
framhålls som ett viktigt alternativ som faller utanför enkäten
• Nederländernas SEP (Standard Evaluation Protocol) lyfts fram som en föredömlig
modell

Sammanfattande reflexion
• Det är endast fråga 14 som rör samverkan.
• De flesta verkar vara upptagna med pågående utbildnings- och
forskningsutvärderingar. Arbetet med kvalitetssystem för det
kompletta uppdraget kommer sedan.
• En kompletterande fråga om hur samverkan befordras i det
systematiska kvalitetsarbetet ger därför troligen klent resultat.

Sammanställning INDIKATORER wp2 i SKÖN-proj.
Förslag/idéer till indikatorer att använda i kommande
kvalitetsutvärderingar ses nedan – lägg gärna till fler/stryk/justera
dessa listor
Tillägg/kommentarer i röd text nedan

Utskickad förslagslista
Forskning
• Internationell tidskriftspublicering (i vilka
tidskrifter)
• Sampublicering med forskare vid utländska
lärosäten
• Citeringar
• Konferensmedverkan (med paper/poster)
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig
forskning)
• Externa forskningsanslag från Sverige (råd,
stiftelser)
• EU-anslag m.fl. internationella råd/stiftelser
• Antal doktorander och antal disputerade per
fakultet/forskare
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsetik,
integritet etc.
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsmiljö
• …

Samverkan
•
Samarbetsavtal med externa parter
•
Anslag från näringsliv/offentlig aktör
•
Antal industridoktorander/forskare/fakultet
•
Antal adjungerade professorer/fakultet
•
Antal affilierad fakultet/fakultet
•
Sampublicering med aktörer i
näringsliv/NGO/offentlig sektor
•
Patent/produktutveckling/arkitektur eller
designprojekt
•
Bidrag till regelverk kommun/landsting/stat,
offentliga utredningar
•
…

GU: Vi är skeptiska till att specificera indikatorer enligt den modell ni exemplifierar med. Det vi försöker ta
fram är en metod för att synliggöra den mångfacetterade verksamhet som ett universitet sysslar med och
hur denna verksamhet bidrar till samhällets utveckling. En lista på indikatorer kan då bli väldigt lång och
dessutom riskerar man att missa väsentligheter. Vi föredrar en beskrivande kvalitativ metodik. Vissa
nyckeltal kan användas som hjälp för självvärdering, exempelvis andel externa anslag, bibliometri, etc. Vi
menar att den modell som används i Nederländerna, SEP kommer närmast den modell vi eftersträvar, med
både kvantitativa och kvalitativa inslag. (https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluationprotocol-2015-2021)
Forskning
• Sampublicering med forskare vid utländska lärosäten – kan vara svårt att få fram (se VR-rapport)
• Citeringar – bra om det används i relation till kvalitativa frågor
• Konferensmedverkan (med paper/poster) – svår att använda?
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig forskning) – kanske
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsetik, integritet etc. – behöver utvecklas
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsmiljö – behöver utvecklas
Samverkan
•
Samarbetsavtal med externa parter – ja – men i relation till kvalitativa frågor (gäller samtliga nedan)
•
Sampublicering med aktörer i näringsliv/NGO/offentlig sektor – problematisk eftersom den är svår att
få fram för alla områden (se VR-rapport)

MdH: Forskning
• Internationell tidskriftspublicering (i vilka tidskrifter): Ja. Kanske enklast genom att mäta publicering i WoS-tidskrifter.
• Sampublicering med forskare vid utländska lärosäten: Nej. Svårt och arbetskrävande och detta är en samverkansindikator
så den bör flyttas.
• Citeringar: Ja. Borde inte vara problematiskt om det mäts standardiserat. Dock, detta har med impact att göra, inte
forskningskvalitet.
• Konferensmedverkan (med paper/poster): Ja. Bör gå att ta fram om den som registrerat i Diva lagt in korrekt
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig forskning): Ja. ”Konstnärlig output” finns som kategori i Diva.
• Antal doktorander och antal disputerade per fakultet/forskare: En reflektion är att detta inte behöver ha direkt effekt på
kvalitet.
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsetik, integritet etc.: Detta har med implementation att göra, inte forskningskvalitet.
Samverkan
•

Anslag från näringsliv/offentlig aktör: Bra. (Fast kolla att det inte blir ren uppdragsforskning).

•

Antal industridoktorander/forskare/fakultet: Bra. Men, frågan är om det inte borde vara andel, inte antal och är
industridoktorander för snävt begrepp eftersom hela den offentliga sektorn tas bort då.

•

Antal adjungerade professorer/fakultet: Bra. Men, frågan är om det inte borde vara andel, inte antal och det finns andra
externa än adj.

•

Sampublicering med aktörer i näringsliv/NGO/offentlig sektor: Nej. Även här behöver en handkodning av poster ske för att
kunna redovisa detta från våra data.

•

Patent/produktutveckling/arkitektur eller designprojekt: Ja. Möjligt, finns som kategori i Diva. Men läggs allt in?
Övrigt

•

Förslag på ytterligare indikatorer: OA-publicering och tillgängliggjort forskningsdata

LnU: Rektorsbeslut om anvisningar för fakulteternas fördelning av
forskningsmedel
Forskning
• Kvalitativa aspekter, gynna spirande forskningsmiljöer, unga
forskare, kvinnor mm. Långsiktighet!
• Konstnärliga prestationer, exempelvis utställningar, konstnärliga
verk.

MaU:
Forskning
• Konferensmedverkan (med paper/poster) Dokumentationen kan vara besvärlig
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig forskning) Dokumentationen kan vara besvärlig
Samverkan
•

•
•

Samarbetsavtal med externa parter (tveksamt om samarbetet är vilande; avtalen kan enbart vara utgångspunkt i
samverkan, men är långt ifrån ett resultat)
Anslag från näringsliv/offentlig aktör (Bör vara ”bidrag” om det ska följa den ekonomiska nomenklaturen.)
Antal industridoktorander/forskare/fakultet (bör vara antal yrkesverksamma doktorander för att all verksamhet ska
täckas in, till exempel skolor och annan kommunal verksamhet)

•

Antal adjungerade professorer/fakultet (I begreppet borde också olika typer av ”gränsgångare” fångas in.)

•

Antal affilierad fakultet/fakultet (svårt att förstå vad detta egentligen betyder)

•

•

•

Sampublicering med aktörer i näringsliv/NGO/offentlig sektor (ibland är samverkansparten mindre intresserad av
att vara författare, i andra fall kan en sådan medaktör sättas upp som medförfattare alltför lättvindigt.)
Patent/produktutveckling/arkitektur eller designprojekt (vilande patent gör ingen glad, jämför med en nollciterad
publikation)
Bidrag till regelverk kommun/landsting/stat, offentliga utredningar (Bygger på att korrekt hänvisning görs till
upphovsperson.)

SLU:
Samverkan
•
•
•

Satsningar på kompetensutveckling i samverkansledning
Interna riktlinjer och processer för meriteringsvärde av samverkansskicklighet
Kvalitativa aspekter rörande samverkan – t.ex. att strategier finns och
implementeras och att det finns en organisation och förankring i
verksamheten …

SH: Södertörns högskola leder K3-projektet ”Utveckling av indikatorer för
uppföljning av samverkan” (Utvind). Projektet kommer att utveckla, pröva och
föreslå en mängd indikatorer (såväl ämnesspecifika som mer generella) och en
flexibel modell för användning av dessa.
Vi avser därför att löpande kommunicera med SKÖN-projektet om utvecklingen
av dessa indikatorer i stället för att bygga ut nedanstående lista.

UU:
Forskning
• Utställningsmedverkan (design/konstnärlig forskning) (inte relevant för
Uppsala universitet)
• Antal doktorander och antal disputerade per fakultet/forskare (doktor och
licentiat)
• Rekrytering
• Antal anställda per anställningskategori
• Fördelning män/kvinnor på olika positioner I forskningsmiljön
• Samarbeten och nätverk
• Forskning i tjänsten/undervisning i tjänsten
Samverkan
• Rådgivningsverksamhet till företag, myndigheter och organisationer

HB:
Forskning
• Delaktighet i att bygga forskningsområden genom nationellt och
internationellt samarbete
Samverkan
•
•
•

Extern finansiering till forskning och forskarutbildning (näringsliv mm) …
In-kind bidrag från externa parter
Extern delaktighet i arenor vid lärosäten (tex i styrgupp) och/eller
akademiråd/institutionsråd/utbildningsråd

Vi vill framhålla att särskilt vad gäller området samverkan så bör indikatorerna
kontextualiseras och kompletteras med utvärdering av kvalitativa aspekter

KI:
Forskning
• Konferensmedverkan (med paper/poster) finns normalt ingen
central dokumentation om konferensmedverkan

LiU:
Forskning
• Kvalitativa aspekter rörande forskningsmiljö
Samverkan/Nyttiggörande
•
•

Sampublicering med aktörer i näringsliv/NGO/offentlig sektor
Patent/produktutveckling/arkitektur eller designprojekt
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1. Bakgrund
På uppdrag av SUHF:s styrelse har expertgruppen för kvalitetsfrågor 1 tagit fram
ett ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.
Ett ramverk som lärosätena själva utvecklar och förvaltar är ett sätt för lärosätena
att stärka sitt ansvarstagande för kvaliteten i forskningen.
Ramverket ska utgöra en minsta gemensam nämnare som samtliga lärosäten kan
enas om beträffande vad som är centralt vid kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Lärosätena är med sin kunskap om forskningens förutsättningar,
processer och resultat de aktörer som är bäst skickade att sätta dessa ramar, vilka
både skulle ge stöd för lärosätenas eget kvalitetsarbete och UKÄ:s granskning av
lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

1 S
 UHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor:
Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad, ordförande
Malin Östling, utvärderingschef, Göteborgs universitet, sekreterare
Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet
Magnus Bärtås, vicerektor, Konstfack
Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
Bo-Anders Jönsson, vicerektor, Lunds universitet
Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli
Åsa Kettis, Uppsala universitet och Bengt-Ove Boström
bidrog båda i det initiala skedet i skapandet av rapporten.
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2.	Utgångspunkter
Ramverket ska
•

utveckla lärosätenas ägarskap över och ansvarstagande för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning och därmed stärka lärosätenas
autonomi

•

vara möjligt att anpassa till ett lärosätes specifika mål och förutsättningar,

•

stimulera lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

•

t a hänsyn till den variation som finns mellan forskningsområden och
lärosäten

•

skapa större skärpa i kvalitetsbedömningar och åtgärder utan att därmed
föreskriva särskilda metoder för kvalitetssäkring

•

understödja att metoderna för kvalitetssäkring är resurseffektiva

•

utgå från forskningens frihet dvs. rätten att fritt välja forskningsproblem, fritt utveckla forskningsmetoder och att forskningsresultat fritt
får publiceras

•

k unna vara vägledande för externa utvärderingar inklusive UKÄ:s läro
sätesgranskning

Ramverket omfattar inte uppföljning av specifika politikområden, om dessa inte
har direkt bäring på forskningens kvalitet. Politiska mål, såsom att främja hållbar utveckling, jämställdhet eller internationalisering, är i hög grad integrerade
och prioriterade i lärosätens verksamhet men bör icke desto mindre följas upp
i annan ordning, som är skild från själva kvalitetssystemet.
Ramverket är inspirerat av standarder som har formulerats baserat på kunskap och
erfarenhet av vad som bidrar till forskning av hög kvalitet samt olika internationella
ramverk för utvärdering av forskning 2 . I tillämpliga delar ansluter texten också till
lag och förordning.

2. T ex: Research Excellence Framework (UK), The Standard Evaluation Protocol (Nederländerna) och
Charter and Code for Researchers (Europakommissionen) samt kunskapsöversikten Research Quality
and the Role of the University Leadership (SUHF, 2011).

Gemensamt ramverk / Joint framework
5

3

3.	Ramverket
Ramverket bygger på att forskningen som sådan har etablerade och inbyggda former för kvalitetssäkring där kollegial granskning (peer review) med skriftliga utlåtanden och seminariediskussion med utsedda granskare (opponent, discussant)
utgör grundläggande granskningsverktyg.
I en forskningsmiljö med en väl fungerande kvalitetskultur prövas kvalitet och relevans fortlöpande i interna och externa processer, nationellt och internationellt. Det
sker exempelvis i samband med beslut om anställningar, finansiering och publicering och i samband med examination i forskarutbildningen.
Lärosätenas primära kvalitetsansvar är i detta avseende att säkerställa att denna
inbyggda kvalitetskultur fungerar i dess forskningsmiljöer genom att på olika sätt
följa upp och värdera forskningsprestation, kvalitet och relevans.
Det ramverk som skisseras nedan är uppdelat i två delar, som i sin tur består av tre
respektive sex komponenter:
•

Grundläggande komponenter i ett lärosätes kvalitetssystem för forskning.

•

Teman och förutsättningar som kvalitetssystemet ska täcka.

De olika delarna är självfallet relaterade till varandra och i praktiken handlar kvalitetsarbete ofta om att arbeta just med att förbättra förutsättningar för god forskning och lärosätesutveckling. Tanken med denna uppdelning är icke desto mindre
att avgränsa begreppet kvalitetssystem för forskning till just det system för att
följa, analysera och utvärdera prestation och kvalitet i forskning som kan betraktas
som oundgängligt för att ett lärosäte ska kunna sägas axla sitt kvalitetsansvar.
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3.1 Grundläggande komponenter i ett lärosätes kvalitetssystem för
forskning
3.1.1 Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
forskning
Lärosätena har en fastställd och allmänt tillgänglig beskrivning av lärosätets eget
kvalitetssystem (policy, program eller motsvarande). Där beskrivs ansvars- och
rollfördelning inom organisationen i kvalitetsarbetet liksom principer och konkreta
arbetsformer för säkring och utveckling av kvalitet i forskningen.
Kvalitetsarbetet understödjer det strategiska arbetet på alla nivåer och engagerar
såväl ledning som medarbetare, inklusive doktorander. Kvalitetsarbetet bidrar till
att lärosätets resurser används effektivt.
3.1.2 Kontinuerlig uppföljning
Lärosätena säkerställer att de kontinuerligt samlar in, analyserar och använder
information med bäring på forskningens kvalitet och relevans, som underlag för
kvalitetsutveckling, prioriteringar och strategiska beslut.
3.1.3 Återkommande granskning
Lärosätena säkerställer att deras forskningsmiljöer/forskning återkommande genomgår genomlysningar i nationellt och internationellt perspektiv med stöd av kollegial granskning, på det sätt som lärosätet finner lämpligt, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Lärosätet har system för att fånga upp
och ta hand om de rekommendationer som sådana granskningar ger upphov till.
3.2 Teman och förutsättningar som kvalitetssystemet ska täcka
3.2.1 Forskningens utveckling och förnyelse
Lärosätena arbetar systematiskt med att skapa former och utrymme för forskningens/ forskningsmiljöernas utveckling och förnyelse.
3.2.2 God forskningssed
Lärosätena har ett systematiskt arbete för att främja god forskningssed, förebygga
oredlighet i forskning och hantera överträdelser.
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3.2.3 Samverkan
Lärosätena har ett systematiskt arbete för och följer upp sina insatser när det gäller
att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätena sprids och kommer till nytta.
3.2.4 Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd
Lärosätena säkerställer att rättssäkra och transparenta processer för rekrytering
och befordran understödjer forskningens utveckling och förnyelse. Medarbetare
ges tillgång till kompetensutveckling och karriärstöd. Lika villkor och jämställdhet
är självklara och integrerade utgångspunkter.
3.2.5 Stödverksamhet och forskningsinfrastruktur
Lärosätena arbetar för att forskningen har ändamålsenligt stöd samt har processer
för prioritering och långsiktig förnyelse av forskningsinfrastrukturer.
3.2.6 Samband mellan forskning och utbildning
Lärosätena arbetar för att det ska finnas ett nära samband mellan forskning och
utbildning i en ändamålsenlig lärandemiljö.
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At its meeting on 13 March 2019, the General Assembly of the Association
of Swedish Higher Education Institutions (SUHF) adopted the following joint
framework for higher education institutions’ (HEIs) quality assurance and quality enhancement of research.

1.	Background
By commission from the Board of SUHF The Expert Group for Quality Issues1 have
developed a framework for HEIs’ quality assurance and quality enhancement of research. With the Swedish HEIs themselves developing and managing a framework
of this kind, they can strengthen their accountability for research quality.
The framework is a lowest common denominator, on which all the HEIs can agree,
regarding the central aspects of quality assurance and quality enhancement of research. With their knowledge of the conditions, processes and results of research,
the HEIs are the stakeholders best equipped to define the parameters below,
which should provide support both for the HEIs’ own quality efforts and for the
Swedish Higher Education Authority’s (UKÄ) scrutiny of the HEIs’ research qua

1 T
 he Expert Group for Quality Issues:
Stephen Hwang, Vice-Chancellor, Högskolan i Halmstad, Chair
Malin Östling, Head of evaluation, Göteborgs universitet, Secretary
Heidi Hansson, Deputy Vice-Chancellor, Umeå universitet
Magnus Bärtås, Deputy Vice-Chancellor, Konstfack
Eva Öquist, Head of administration, Stockholms konstnärliga högskola
Anders Malmberg, Pro Vice-Chancellor, Uppsala universitet
Bo-Anders Jönsson, Deputy Vice-Chancellor, Lunds universitet
Marita Hilliges, Secretary General, SUHF
Åsa Kettis, Uppsala University and Bengt-Ove Boström,
both contributed in the initial stage of the creation of the report.
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2.	Parameters
The framework is intended to:
•

develop the HEIs’ ownership of, and accountability for, quality assurance and quality development of research, thereby strengthening the
HEIs’ autonomy

•

be adaptable to an HEI’s specific goals and conditions

•

foster the HEIs’ quality assurance and quality development of research

•

take into account the variation among research areas and HEIs that
exists

•

tighten up quality assessments and measures without, in so doing, prescribing particular methods of quality assurance

•

support use of resource-efficient methods for quality assurance

•

be based on freedom of research, i.e. the right to freely choose research
problems, develop research methods and get research results published

•

serve as a guide for external evaluations, including UKÄ’s scrutiny of
the HEIs.

The framework excludes monitoring of specific policy areas, unless they have a
direct bearing on research quality. Political aims, such as promotion of sustainable
development, gender equality or internationalisation, are highly integrated with
and prioritised in HEIs’ activities but should nonetheless be monitored in other
procedures, distinct from the quality system itself.
The framework is inspired by standards that have been formulated on the basis of
knowledge and experience of what is conducive to high-quality research, and of
various international frameworks for evaluating research 2 . Where applicable, the
text also cites statutory rules.

2 Examples are the Research Excellence Framework (UK), the Standard Evaluation Protocol (Nether
lands), the Charter and Code for Researchers (European Commission) and the knowledge overview
Research Quality and the Role of the University Leadership (SUHF, 2011).
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3.	Framework
The framework is based on the existence of established, built-in forms of qua
lity assurance that exist in research. Peer review with written assessments and
seminar discussions with special appointees (an opponent and a discussant) are
fundamental tools.
In a research environment with a well-functioning quality culture, quality and re
levance are continuously assessed in internal and external processes, nationally
and internationally. This takes place in conjunction with, for example, decisions
on appointments, funding and publication, and in examination in PhD education.
The HEIs’ primary responsibility for quality in this respect is, to following up and
appraise research performance, quality and relevance, to ensure that this built-in
quality culture does function well in their research environments.
The framework outlined below is twofold and the two parts, in turn, have three and
six components respectively:
•

basic components of an HEI’s quality system for research

•

themes and requirements to be included in the quality system.

The various parts are, of course, interrelated; and in practice quality work is often
a matter of working specifically to improving the prospects of good research and
HEI development taking place. The point of the twofold division is nonetheless to
focus the notion of a quality system for research on a particular procedure for moni
toring, analysing and evaluating research performance and quality. For an HEI to
be described as shouldering its responsibility for quality, this procedure may be
regarded as indispensable.
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3.1. Basic components of an HEI’s quality system for research
3.1.1

Established procedure for quality assurance and quality development of research

Every HEI has an established presentation, accessible to the public, of its own
quality system (policy, programme or equivalent). This describes the distribution,
in quality management, of responsibilities and roles in the organisation, and the
principles and practical forms of work for assuring and developing quality in the
research.
Quality management supports strategic efforts at every level; engages employees,
including doctoral students as well as managers; and helps to ensure efficient use
of the HEI’s resources.
3.1.2

Continuous monitoring

The HEIs continuously collect, analyse and use information with a bearing on research quality and relevance, to serve as a basis for quality development, prioritisation and strategic decisions.
3.1.3

Recurrent reviews

The HEIs ensure that their research environments and projects regularly undergo detailed assessments, in both a national and an international perspective,
through peer review. This is done in a way that the HEI finds appropriate, to identify strengths, weaknesses and development opportunities. The HEI has systems
for capturing and responding to the recommendations to which such assessments
give rise.
3.2

Themes and requirements to be covered by the quality system

3.2.1

Development and renewal of research

The HEIs work systematically to create forms and scope for development and renewal of their research and research environments.
3.2.2

Good research practice

The HEIs engage in systematic efforts to promote good research practice, prevent
research misconduct and deal with infractions.
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2.3

External collaboration

The HEIs work systematically for collaboration with other actors in society, and
follow up such such activities. They also issue information about their research
and education and work for research results obtained at the HEIs to be disseminated and put to good use.
2.4

Recruitment, career paths and career support

The HEIs see to it that development and renewal of research are supported by leg
ally secure, transparent processes of recruitment and promotion. Employees have
access to skills development and career support. Equal opportunities and gender
equality are self-evident, integral to these processes.
2.5

Support activities and research infrastructure

The HEIs work to ensure that the research has support that is fit for purpose, and
that processes for prioritisation and long-term renewal of research infrastructures
are in place.
2.6

Connection between research and education

The HEIs work to foster a close connection between research and education in an
appropriate learning environment.
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SKÖN/VINNOVA seminarium 18 april 2018
Välkomna till - International seminar on: Frameworks for enhanced engagement and
impact of HEI
Anmäl er till seminariet här Länk till anmälan
Agenda
Coffee/tea is served from 09.30
10.00 Welcome remarks
Maria Landgren, Vinnova and Jan Axelsson, Linköping University
10.10 – 11.00 Developing a relevant and effective performance framework for societal
engagement
Dr Paul Benneworth, Senior researcher at the Center for Higher Education Policy Studies,
University of Twente and Agderforskning, Norway
11.00 – 11.50 Impact Assessment - Lessons from the UK REF
Dr James Lees, research advisor at Karlstad University, previously at the Arts and
Humanities Research Council, UK
Lunch 11:50-12:30
12:30 – 14.40 Workshop
1. What is a quality system meant to assure?
2. Who evaluates impact and at what stage(s) in the research project process?
14.00 – 14.40 Results from the workshop – common reflections
Moderated by Dr. Paul Benneworth and Dr James Lees
14.40 – 15.00 Coffee/tea
15.00 – 16.00 Programgemensamma aktiviteter - Universitet och högskolors
samverkanskapacitet. Diskussion om hur vi kan genomföra kunskap och erfarenhetsutbyte
och förslag på aktiviteter. Moderator Maria Landgren

Onsdag 18 apr – 08.30-9.30 SKÖN-möte styrgrupp, WP-ledare & resurser

