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Vetenskap & Allmänhets yttrande över rapporten 
Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) 
  
Vetenskap & Allmänhet, VA, tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på 
Universitetskanslersämbetets rapport ”Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett 
regeringsuppdrag” (ert reg.nr: 111-331-17). 
 
Vi översänder härmed vårt remissvar. 
 

 

     
Cissi Billgren Askwall     Maria Lindholm 

Generalsekreterare, VA    Chefsutredare, VA 
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Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja dialog och öppenhet 
mellan forskare och omgivande samhälle. Vårt remissvar behandlar de aspekter i förslaget som är 
relevanta utifrån detta uppdrag. 

VA har med intresse tagit del av UKÄ:s rapport och delar myndighetens bild att utgångspunkten för 
det nya systemet bör vara att hela högskolans verksamhet, inklusive samverkan, utvärderas integrerat. 
Som ett led i kunskapsutvecklingen kring detta tillstyrker VA förslaget om en särskild tematisk 
utvärdering om ”samverkan inom utbildning och forskning som en integrerad del i högskolans 
kärnverksamhet”. 

Nedan följer ett antal synpunkter som relaterar till UKÄ:s bedömningar av var det finns behov av 
framtida utvecklingsarbete. 

UKÄ förordar ett kvalitetssäkringssystem som bygger på att resultat från pågående granskningar bildar 
underlag för strategiska kvalitetshöjande beslut, såsom att premiera forskningsmiljöer som är 
framgångsrika utifrån en given utvärderingskomponent. VA menar att lärosäten som tar ett 
övergripande ansvar för att utveckla och integrera samverkan i sin kärnverksamhet också bör 
premieras för det. 

I underlaget, och i nuvarande kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, återfinns samverkan i 
bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan. VA menar att den sammankopplingen inte självklart är 
relevant när det gäller forskningssamverkan. Samverkan är en mångfacetterad verksamhet, som långt 
ifrån alltid har arbetsliv som främsta fokus. I sammanhanget vill vi gärna lyfta fram den definition av 
samverkan (public engagement) som utvecklats i dialog mellan den brittiska högskolesektorn och 
NCCPE, the National Coordinating Centre for Public Engagement, i Storbritannien: 

Public engagement describes the myriad of ways in which the activity and benefits of higher education and 
research can be shared with the public. Engagement is by definition a two-way process, involving interaction and 
listening, with the goal of generating mutual benefit.1 

 
Det framhålls ofta i svensk högskolesektor att samverkan är svårfångad och därför svår att synliggöra 
med hjälp av indikatorer. I rapporten finns ett resonemang om hur indikatorer kan användas för att 
kvalitetssäkra forskning, där indikatorerna föreslås kunna kontextualiseras och analyseras av lärosätena 
i en självvärdering för att bli verkligt relevanta. Bedömningen kommer i så fall snarare att handla om 
lärosätenas analys av indikatorerna än om indikatorerna i sig. Detta är ett förtjänstfullt angreppssätt, 
som bör kunna användas för indikatorsbaserade underlag även i andra sammanhang, till exempel 
samverkan. Vi menar att en kombination av självvärdering, fallstudier och indikatorer bör bilda 
grunden för en kommande värdering av samverkan.  

Vad gäller bedömargrupperna som ska granska forskningen vid våra lärosäten vill vi betona att det är 
helt avgörande med en bred samverkanskompetens i dessa, för att samverkans alla dimensioner ska 
kunna bedömas på ett relevant sätt. Det är enligt vår erfarenhet alltför vanligt att samverkans-

                                                
1 http://www.publicengagement.ac.uk/about-engagement/what-public-engagement hämtad den 28 juni 2018. 
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aspekterna förväntas bedömas utifrån huvudsakligen ett industri- och näringslivsperspektiv. 

Sammanfattningsvis saknar VA skrivningar och utvecklade resonemang om hur samverkan ska 
integreras i kommande kvalitetssäkringsarbete. VA bidrar gärna aktivt och konstruktivt i det fortsatta 
utvecklingsarbetet för att ta fram bedömningsgrunder även för samverkan, mot bakgrund av att vi 
både nationellt och internationellt arbetar med samverkan i alla dess dimensioner. 


