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Utvärderingarna håller inte måttet  

Sverige behöver ett nationellt system för kvalitetsgranskning som håller världsklass. 

Dagens system andas misstro och är ensidigt inriktat på kontroll och disciplinära 

åtgärder, skriver rektor och prorektor för Uppsala och Lunds universitet.  

I dagens globaliserade kunskapsekonomi är den högre utbildningens kvalitet en central fråga 

för varje land med välståndsambitioner. Därför behöver Sverige ett nationellt system för 

kvalitetsgranskning som håller världsklass. Det har vi inte i dag. Den 25 september träffas 

företrädare för högskolesektorn för att diskutera hur dagens hårt kritiserade system för 

kvalitetsgranskning kan förändras.  

Ett nationellt kvalitetsgranskningssystem ska klara många saker. Det bör innehålla ett element 

av kontroll: Håller våra högre utbildningar måttet? Det långsiktiga syftet måste dock vara att 

driva på kvalitetsutveckling, genom att stimulera de kvalitetsprocesser och den kvalitetskultur 

som kännetecknar internationellt ledande lärosäten. Det var därför som Stanfordprofessorn 

Stig Hagström under sin tid som universitetskansler i Sverige myntade devisen ”granska för 

att främja” för ämbetets kvalitetsarbete. Systemet måste också uppfattas som rimligt och 

legitimt inom högskolesektorn och universitetslärarprofessionen, nationellt och internationellt, 

liksom bland studenter och intressenter i näringsliv och samhälle.  

Dagens system, som på regeringens uppdrag drivs av Universitetskanslersämbetet, befinner 

sig långt från detta ideal. Det är pinsamt för Sverige att ENQA (The European Association for 

Quality Assurance in Higher Education), vars syfte är att främja kvalitetssäkring av högre 

utbildning i Europa, underkänner det nuvarande svenska systemet. Deras kritik handlar bland 

annat om att systemet ensidigt fokuserar på resultat och inte ger stöd för kvalitetsutveckling.  

Systemet har också låg legitimitet i sektorn. Det är alltför starkt inriktat på kontroll. Hela 

betoningen ligger på utbildningarnas resultat, som därtill bedöms utifrån ett mycket smalt 

underlag. Utbildningarna utvärderas utifrån i vilken grad det framgår av studenternas 

avslutande självständiga arbeten, det vill säga uppsatser eller examensarbeten, att de så 

kallade lärandemålen i examensförordningen uppfylls. Det kanske låter rimligt, men många 

examensmål är inte alls tänkta att ligga till grund för examination och utvärdering. Och i 

synnerhet kan man inte förvänta att de ska komma till uttryck i det avslutande självständiga 

arbetet, som i många fall omfattar mindre än 10 procent av utbildningens totala innehåll. 

Dessutom finns indikationer på att systemet missgynnar tillämpningsnära respektive 

tvärvetenskapliga utbildningar på avancerad nivå.  

Med dagens upplägg innebär bristande uppfyllelse av ett enstaka lärandemål att en hel 

utbildning ges omdömet ”bristande kvalitet”. Omkring en fjärdedel av hittills utvärderade 

utbildningar har fått den bedömningen. I vissa fall återspeglar det säkerligen reella brister i 

utbildningen men i många fall handlar det om en bedömd brist avseende något enstaka, ibland 

marginellt mål eller delmål. På den grunden har vi nu under mer än ett år regelbundet 

basunerat ut i landet och världen att ”en fjärdedel av högskoleutbildningarna i Sverige inte 

håller måttet”. Det skapar oro hos studenterna, och det ger vår högre utbildning oförtjänt 

dåligt rykte i omvärlden.  



Finns det då inga problem i svensk högre utbildning? Jo självklart har sektorn utmaningar, 

också när det gäller kvalitet. Och det är bra med ett nationellt system som sätter tryck på 

lärosätena att hela tiden hålla kvalitetsfanan högt. Däremot finns det inget som tyder på att 

Sverige inte skulle stå sig väl i jämförelse med andra länder i vår omvärld. I de allt vanligare 

globala universitetsrankingarna utmärker sig Sverige snarast genom att ha oproportionellt 

många lärosäten bland världens hundra eller två hundra främsta universitet.  

Regeringen har bundit sig hårt för att införa ett ”skarpt” utvärderingssystem, med fokus på 

resultat och med examensrätter och kvalitetspengar i potten. Det systemet har nu under några 

år visat sin begränsning. Det skapar delvis godtyckliga resultat, och är redan på väg att skapa 

kompensatoriska beteenden i sektorn. Stora ansträngningar görs i dag för att på olika sätt 

kvalitetssäkra just examensarbeten, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som att studenterna 

lär sig mer, eller att det är just där extra insatser skulle behövas allra mest för att öka 

utbildningens kvalitet.  

När nu den nya tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet bjuder in sektorn till dialog 

om det framtida utvärderingssystemets utformning är kraven enkla:  

• Vi har i dag en förtroendekris och måste snarast skapa ett utvärderingssystem som erkänns 

internationellt och har legitimitet i sektorn.  

• Det är inte fel att utvärdera resultat, men systemet ska bygga på en väl avvägd balans mellan 

förutsättningar, process och resultat.  

• Underlaget för resultatvärdering behöver breddas, i synnerhet när det gäller yrkesexamina 

och mer professionsorienterade utbildningar.  

Balansen mellan att kontrollera och att främja kvalitet behöver justeras. Dagens system andas 

misstro och är ensidigt inriktat på kontroll och disciplinära åtgärder. Vi välkomnar granskning 

av våra utbildningar, men det bör ske på ett sätt som stimulerar kvalitetsutveckling i stället för 

att utgöra ett hot mot den. Dags att vända blad och gå vidare, mot ett system som ”granskar 

för att främja”.  
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