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Tekniska fakultetens remissvar på promemorian Kvalitetssäkring av högre 
utbildning (U2015/1626/UH) 
 
 
Förslaget beskriver ett ramverk för kvalitetssäkring av högre utbildning som ska vidareutvecklas och 
implementeras av Universitetskanslersämbetet i samråd med sektorn och företrädare för studenterna och 
arbetslivet. Intentionen med förslaget är i huvudsak vällovligt 
 

• Fortsatt fokus på resultat men mindre betoning av examensarbeten som indikator 
• Större grad av tillit och tydligare rollfördelning mellan sektorn och UKÄ 
• Viss förskjutning av fokus från kontroll till utveckling 

 
Ramverket är emellertid ännu så ospecifikt i flera avseenden att det är svårt att helt reservationslöst 
tillstyrka det liggande förslaget. 
 
Enligt promemorian ska det föreslagna kvalitetssäkringssystemet bestå av fyra komponenter 
 

• Examenstillståndsprövning 
• Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem 
• Utbildningsutvärdering 
• Tematiska utvärderingar 

 

Examanstillståndsprövning 
Vi har inga invändningar mot förslaget. 
 

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem 
I grunden tillstyrker vi idén men förslaget ger inte mycket ledning om hur interna kvalitetssäkringssystem 
förväntas utformas. Som påpekas har alla lärosäten idag kvalitetssäkringssystem, men ska ett sådant 
system få legitimitet i samhället och fungera – i meningen att det möjliggör avveckling av utbildningar av 
låg kvalitet – bedömer vi att den långsiktiga ambitionen måste vara att ett sådant system ska bygga på 
extern kollegial granskning i någon form.  
 
Förslaget är även oklart i hur sanktioner ska utformas i de fall interna kvalitetssystem inte bedöms vara 
tillfyllest. Vilket mandat ska den särskilda bedömargruppen ges och hur ska mandatet utformas rent 
konstitutionellt i förhållande till de olika interna strukturer som olika lärosäten idag har som ett resultat av 
autonomireformen? Det framgår till exempel inte vad händer om lärosätet trots den särskilda 
bedömargruppen inte lyckas komma tillrätta med bristerna. 
  

 
       

 
Tekniska fakulteten 



2015-04-20 
BESLUT 

Dnr LiU-2015-00620 
FST del 15/042 

2(2) 
 

Utbildningsutvärderingar 
I ett system som grundar sig på tillit måste utbildningsutvärderingarna vara begränsade. Vi uppfattar att 
det ges olika signaler i promemorian angående detta. Enligt vår mening ska särskilda 
utbildningsutvärderingar vara begränsade och främst fokusera på lärosäten som inte har konstaterat goda 
interna kvalitetssystem. Det har till exempel florerat uppgifter om att all utbildning på forskarnivå skulle 
utvärderas inom ramen för det föreslagna ramverket. Vi menar att den typen av ”totalutvärdering” inte är i 
linje med grund-intentionen i förslaget. 
 

Tematiska utvärderingar 
Vi har inga invändningar mot förslaget. 
 

Internationella bedömare 
Att kunna använda internationella bedömare vore högst önskvärt men vi bedömer att det inte är realistiskt, 
av de skäl som nämns i promemorian, förutom i lärosätesinitierade interna kvalitetsgranskningar. 
  

Fördelning av resurser 
Vi har inga invändningar i sak mot att ta bort ”kvalitetspengen” eftersom vi upplever att det högsta betyget 
delades ut med visst godtycke, men finner det, rent principiellt, märkligt att avbryta omfördelningen när de 
utbildningsområden som först utvärderades har fått fyra års tilldelning medan de som utvärderades sist 
bara fått tilldelning i ett år. 
 

Övrigt 
Förslaget är vagt i vilken ordning och med vilken samordning/periodicitet de olika komponenterna ska 
utvärderas. Det finns en risk att enskilda lärosäten drabbas av ett betydande antal utvärderingar under en 
begränsad tid. 
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