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SAMMANFATTNING 

Denna rapport presenterar ett förslag på hur en utvärdering av forskningskvalitet vid 
Linköpings universitet kan genomföras. Som bakgrund ges en kort sammanfattning av 
tidigare utvärderingar som genomförts vid större svenska lärosäten. Utvärderingen 
föreslås vara framåtblickande och ha som huvudsyfte att höja forskningskvaliteten över 
hela universitetet. Det finns inga inslag av jämförelse eller betygssättning av områden. 
Utvärderingen kan därför inte användas för fördelning av forskningsanslag. I stället 
ger den underlag till ett efterföljande kvalitetsarbete som berör samtliga forskare och 
som också blir en central del av universitets kvalitetsarbete avseende forskning. Det är 
viktigt att detta syfte blir välkänt för att skapa engagemang både för själva 
utvärderingen och för kvalitetsarbetet i stort. 

All forskning vid universitet ska utvärderas men för att sakkunniggranskningen ska 
bli meningsfull måste det göras en indelning i enheter inom vilka forskningen har ett 
ämnesmässigt liknande innehåll. Universitetets avdelningar är den mest naturliga 
indelningen, vilket också är utgångspunkten i förslaget. Därmed inte sagt att det måste 
vara så överallt. Fakulteterna föreslås ansvara för indelningen i utvärderade enheter. 

Utvärderingen har tre huvudkomponenter: dataunderlag, självvärdering och extern 
sakkunniggranskning av forskning. Dataunderlaget innehåller uppgifter om personal, 
ekonomi, bibliometri samt annan information som enkelt kan extraheras från sparade 
data. I självvärderingen får de utvärderade enheterna beskriva och reflektera över 
nuläge, identifiera styrkor och svagheter samt ge sin syn på förutsättningarna för att 
bedriva högkvalitativ forskning vid Linköpings universitet. Externa, företrädesvis 
internationella sakkunniga inom olika ämnesområden anlitas för att, med 
utgångspunkt dataunderlag, självvärdering, platsbesök och intervjuer, bedöma kvalitet 
i forskningen och ge rekommendationer till den fortsatta utvecklingen.  

Utöver de tre huvudkomponenterna föreslås en fjärde komponent, utvärdering av 
ett antal övergripande områden som framför allt berör forskningens förutsättningar. 
Fem förslag på sådana områden presenteras i rapporten: 1) styrning, organisation och 
genomförande, 2) samverkan och genomslag utanför akademin, 3) rekrytering och 
karriärvägar, 4) tillgång till adekvat utrustning och forskningsinfrastruktur samt 5) 
forskningsstöd. Dessa områden lyfts fram i självvärderingen, som tillsammans med 
platsbesök och intervjuer blir viktiga underlag för bedömning. 

Rapporten avslutas med en genomgång av det arbete som återstår för att 
utvärderingen ska kunna genomföras med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. 
Arbetet bör bedrivas i projektform, resurser måste avsättas, tidsplaner upprättas 
och styrningsmekanismer tydliggöras. En viktig del i arbetet är öppenhet och 
transparens. Inledningsvis, under våren 2023, bör det göras insatser för att 
informera om utvärderingen, samtidigt som indelningen i utvärderade enheter 
slutförs. Dataunderlaget beräknas kunna vara klart under hösten 2023. 
Självvärderingen startar så snart dataunderlagen finns tillgängliga och pågår i ca 3 
månader följt av sakkunniggranskningen som har två delar, inläsning av underlag 
under våren-sommaren 2024 och platsbesök under den senare delen av september. 
Hela utvärderingen bör kunna vara klar i slutet av 2024. 
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1 INLEDNING 

Undertecknad har av rektor getts i uppdrag att genomföra en förstudie inför en 
kommande utvärdering av forskningskvalitet vid LiU.1 Denna rapport beskriver 
mina förslag till syfte och innehåll i en sådan utvärdering samt det arbete som 
återstår för att genomföra utvärderingen. 

Att utvärdera all forskning som bedrivs vid ett stort lärosäte är ett omfattande 
arbete som kräver betydande resurser, både inom lärosätet och av externa 
bedömare. För att göra arbetet så effektivt som möjligt är det viktigt att från början 
ha tänkt igenom hela processen, från och med att beslut om att genomföra 
utvärderingen tas tills dess att resultatet är klart och kan börja användas för 
kvalitetsutveckling och strategiarbete. Huvudsyftet med denna förstudie är att 
skapa en tydlig bild av utvärderingens alla steg att ha som underlag för beslut och 
för det fortsatta arbetet med genomförandet av utvärderingen.  

Tydlighet och transparens i arbetet är särskilt viktiga eftersom effekten av 
utvärderingen i stor utsträckning beror på hur den mottas av forskarkollegiet. Det 
bör därför finnas utrymme för diskussioner och inhämtande av synpunkter med 
utgångspunkt från förstudiens förslag, som en förberedelse inför genomförandet av 
utvärderingen.  

Utvärderingen ska vara resurseffektiv men samtidigt informativ och 
kvalitetsdrivande. Avvägningen mellan att begränsa de resurser som avsätts och 
användbarheten av utvärderingsresultatet har inte någon självklar optimal lösning. 
I förstudien presenteras därför några alternativ för genomförandet som 
universitetsledningen kan ta ställning till och som också kan diskuteras i ett bredare 
sammanhang. 

I förslaget till utformning av utvärderingen har jag utgått från SUHFs ramverk 
för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning2 som har två 
centrala komponenter: 

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. 

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. 

 
 
 
1 Beslut om genomförande av en förstudie inför en kommande utvärdering av 
forskningskvalitet samt utseende av utredare, DNR LiU-2022-03220 
2 Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
forskning 
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Båda dessa komponenter finns med i det förslag som presenteras nedan. Den 
kontinuerliga uppföljningen i form av dataunderlag inklusive bibliometri och den 
kollegiala granskningen, som jag föreslår genomförs av externa sakkunniga med 
fokus på framtida utveckling och med utgångspunkt från dataunderlag och 
självvärderingar.  

Utvärderingar av forskningskvalitet har gjorts på flera av de större svenska 
lärosätena. Erfarenheter från dessa utvärderingar ska förstås tas till vara. 
Förstudien innehåller därför en genomgång och analys av hur andra större svenska 
lärosäten har genomfört sina utvärderingar och hur utvärderingsresultatet används. 
Dessa utvärderingar har utvecklats över tid och det förslag som jag presenterar i 
denna förstudie har stora likheter med de utvärderingar som genomförts i närtid 
vid Uppsala, Göteborgs och Lunds universitet. 

Förslaget som presenteras här utgår från följande:   
• att rektor fattar beslut om att genomföra en utvärdering och att det 

beslutet tas senast 1 maj 2023,  
• att rektor samtidigt beslutar om indelningen i utvärderade enheter, en 

preliminär tidsplan för genomförande av utvärderingen samt att inrätta ett 
utvärderingskansli.  

Information om förslaget samt öppenhet för att fånga upp synpunkter som kan 
förbättra genomförandet är viktiga inför beslut. Dialoger med företrädare för 
fakulteter, institutioner bör därför hållas snarast. När sedan beslut är fattat ser jag 
det som viktigt att hålla tempo i förberedelser och genomförande av utvärderingen, 
i enlighet med den tidsplan som presenteras nedan. 

Det bästa sättet att försäkra sig om att resultatet av utvärderingen tas om hand 
och leder till att kvaliteten på lärosätets forskning höjs är att utvärderingen blir en 
del i LiUs kvalitetsarbete för forskning. Parallellt med utvärderingsarbetet är det 
därför lämpligt att också göra en översyn av hur detta arbete bedrivs, vilket 
förutsätter ett nära samarbete med ansvariga för det ”ordinarie” kvalitetsarbetet. 
Även om jag i detta förslag beskriver utvärderingen som ett projekt, vilket är att 
föredra eftersom det är första gången en utvärdering av detta slag genomförs vid 
LiU, så kan det i framtiden bli en återkommande och integrerad del i det ”ordinarie” 
kvalitetsarbetet. 

Utvärderingen utgår som nämnts ovan från SUHFs ramverk men har också en 
viktig koppling till det arbete som UKÄ bedriver, speciellt till deras granskning av 
lärosätenas kvalitetsarbete avseende forskning3. Denna granskningsmodell befinner 
sig fortfarande i ett utvecklingsstadium och kommer heller inte att vara klar inom 
tidsramen för den utvärdering som LiU nu planerar. Det är därför inte meningsfullt 
att i nuläget låta UKÄs metod för granskning ha en explicit påverkan på 
utformningen av LiUs utvärdering. Det är dock viktigt att ha bevakning på 
utvecklingen av detta arbete, som med säkerhet kommer att påverka utformningen 
av universitets framtida kvalitetsarbete. 

 
 
 
3 UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning 
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2 FORSKNINGSUTVÄRDERINGAR VID SVENSKA 
LÄROSÄTEN 

Forskningsutvärderingar vid svenska lärosäten har en relativt kort historik. Vad 
gäller de stora breda universiteten och lärosätesövergripande utvärderingar så var 
Uppsala universitet först ut med KoF074  följt av Lunds universitet (RQ085) och 
Göteborgs universitet (RED106). Av de nya universiteten har Örebro universitet haft 
en tydlig strategi gällande kvalitetsutvärderingar och genomfört sådana åren 2010, 
2015 och 2020 (ORU2020). Det bör också nämnas att Stockholms universitet (SU), 
Umeå universitet (UmU) och vårt eget universitet hittills valt att inte göra 
lärosätesövergripande utvärderingar.  

Även om KoF07, RQ08 och RD10 gjordes på olika sätt beroende på skillnader i 
struktur och organisation så fanns det ändå stora likheter mellan dessa 
utvärderingar. De var inriktade på att identifiera starka områden eller områden 
med potential, de använde betyg och hade som ett av syftena att vara underlag för 
fördelning av anslag inom lärosätet. Utvärderingen gjordes av externa sakkunniga 
med ämneskompetens för att bedöma kvalitet i publicerade forskningsresultat (ex 
post).  

Det är svårt att bedöma hur dessa utvärderingar påverkade kvalitet och 
kvalitetsarbetet vid lärosätena. Det finns också med säkerhet olika uppfattningar 
om värdet av dem. Vid Uppsala universitet gjordes 2015 en uppföljning av lärosätets 
två (KoF07 och KoF11) genomförda utvärderingar7 som en förberedelse för fortsatta 
utvärderingar. Inom ramen för denna uppföljning gjordes omfattande intervjuer 
med personal vid lärosätet vilka visade på en överlag positiv inställning till 
utvärdering som ett instrument att höja forskningskvaliteten. Följaktligen blev 
rekommendationen att fortsätta med utvärderingar men med ändrat syfte och 
genomförande. Liknande resonemang fördes även vid Göteborgs och Lunds 
universitet. 

 De senaste utvärderingarna som gjorts av Uppsala universitet, Göteborgs och 
Lunds universitet, KoF17, RED19 och RQ20, har alla fokuserat på framtiden (ex 
ante) och på ett utvecklingsperspektiv. Även Örebro universitet har gjort samma 
skifte i ORU2020. Utvärderingarna är inriktade mot processer för 
kvalitetsutveckling snarare än de (hittills) uppnådda resultaten och som en följd av 
detta har lärosätena frångått betygssättning och det uttalade syftet att använda 
utvärderingen som underlag för anslagsfördelning. I stället syftar utvärderingarna 
till att ge de utvärderade enheterna underlag för kvalitetsutveckling baserat både på 
självreflektioner och rekommendationer från externa bedömare.  

 
 
 
4 Quality and Renewal vid Uppsala universitet, KoF07, KoF11, och KoF17 
5 Research Quality Assurance for the Future (RQ) vid Lunds universitet, RQ08, RQ14 
och RQ20 
6 Research Evaluation for Development of Research (RED) vid Göteborgs universitet, 
RED10 och RED19  
7 Processer för ökad forskningskvalitet, Hans Ellegren, Uppsala universitet, 2015. 
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Efterarbetet till utvärderingarna har också blivit tydligare. Planering för hur 
rekommendationerna ska tas om hand har blivit en del av KoF17, RED19, RQ20 och 
ORU2020. Det görs företrädesvis genom att de utvärderade enheterna åläggs att 
formulera åtgärder som blir en del av ett kommande kvalitetsarbete. Det finns också 
beskrivet hur uppföljningen av ett sådant kvalitetsarbete ska genomföras, till 
exempel så har Uppsala universitet använt sakkunniga från KoF17 för att göra 
uppföljningar. RED19 anger i sin rapport att en uppföljning kommer att göras tre år 
efter genomförd utvärdering, också som en förberedelse för en ny utvärdering år 
2025-26. Vissa av lärosätena nämner också kopplingen till UKÄs uppdrag att 
granska kvalitetsarbetet avseende forskning (se ovan) och att utvärderingarna är en 
del i förberedelserna inför en sådan granskning. 

2.1 GENOMFÖRANDE 

Utvärderingsmetoden är i grunden likartade i KoF17, RED19 och RQ20. Alla 
använder sig av tre komponenter: 1) datapaket innehållande information om 
anställd personal och ekonomi samt resultat i form av, till exempel, bibliometri och 
antalet disputerade, 2) självvärderingar samt 3) extern sakkunniggranskning. Dessa 
delar följer också kronologiskt på varandra i genomförandet. I KoF17 ingick också 
en enkät som gick ut till samtliga forskare vid lärosätet innan självvärderingen 
genomfördes. I diskussioner med Anders Malmberg som ledde KoF17 så framhöll 
han att enkäten gav viktig input i det kvalitetsarbete som följde på utvärderingen. 
Den hade också den funktionen att den ökade medvetenheten om den kommande 
utvärderingen. RED19 var först med att särbehandla två övergripande (tvärgående) 
teman: samverkansaspekter och jämställdhetsperspektiv. Samma grepp togs av 
Lunds universitet i RQ20 men utökat till fem övergripande teman: ledning, 
rekrytering, externt engagemang, infrastruktur samt stora och tvärvetenskapliga 
miljöer.  

De instruktioner som låg till grund för självvärderingar och 
sakkunniggranskning skiljer sig dock åt. RQ20 hade till exempel en betydligt 
mindre detaljerad instruktion till grund för självvärderingarna än i KoF17 och 
RED19. Även instruktionen till sakkunniga angående vad dessa ska fokusera på i sin 
granskning skiljer sig åt. Utdrag från dessa instruktioner finns som bilagor till 
denna rapport (se Bilagor 1-3). Här finns goda exempel att utgå från som bör 
utnyttjas i LiUs förberedelsearbete. 

2.2 UTVÄRDERADE ENHETER, SAKKUNNIGA OCH PANELER  

I likhet med all sakkunniggranskning av forskning så måste forskningen på något 
sätt delas in i områden. I fallet lärosätesutvärderingar är det två sådana indelningar 
som måste göras, dels av den forskning som ska utvärderas, dels av de sakkunniga 
som ska granska forskningen. Jag benämner här (och i fortsättningen i denna 
rapport) den förstnämnda indelningen som utvärderade enheter och den 
sistnämnda paneler.  
Indelningen i utvärderade enheter påverkas av lärosätets organisation, dess 
forskningsprofil samt omfattningen av forskningen och skiljer sig därför väsentligt 
åt mellan lärosäten. Den har som regel skett först, innan panelindelningen bestäms. 
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I Tabell 1 ges en sammanfattning av antalet paneler, utvärderade enheter och 
sakkunniga. Till viss del beror skillnaderna i antal på omfattningen av forskningen 
vid respektive lärosäte men det som får allra tydligast genomslag är hur lärosätet är 
organiserat. Uppsala universitet och Göteborgs universitet använder med några 
undantag sina institutioner som utvärderade enheter. Lunds universitet lät i RQ20 
fakulteterna definiera utvärderade enheter vilket resulterade i att såväl institutioner 
som stora forskargrupper och tematiska miljöer kunde utgöra dessa enheter. I de 
förstnämnda fallen varierar storleken på de utvärderade enheterna avsevärt medan 
Lunds universitet istället valde att ha storleksmässigt likvärdiga enheter (20-25 
forskare).  

Vad gäller paneler så har dessa följt en ämnesmässig indelning men med olika 
stor bredd, vilket förklarar variationerna i antal paneler i Tabell 1. I RED19 valde 
man att ha en panel per utvärderad enhet vilket resulterade i 37 ämnesmässigt 
indelade paneler och 9 paneler som utvärderade fakulteter och universitetsledning. 
RQ20 valde att ha paneler som hanterade ett större antal (mindre) utvärderade 
enheter där riktmärket, förutom ämnesmässig tillhörighet, var att intäkterna för 
den forskning som utvärderades inom ramen för en panel skulle vara ca 200 
miljoner kronor. 

 Utv. enheter Paneler Granskare 

UU, KoF07 75 24 176 

UU, KoF11 60 25 200 

UU, KoF17 54 19 130 

LU, RQ08 70 17 120 

LU, RQ20 162 32+5 200 

GU, RED10 49 18 118 

GU, RED19 37+8+1 46 +2 141 

Tabell 1. Antalet utvärderade enheter, paneler och granskare. Den sistnämnda 
siffran är i flera fall ungefärlig. 

2.3 REFLEKTIONER 

För LiUs del är det en viktig fråga om vi som ”nybörjare” vad gäller utvärderingar 
ska gå igenom samma utveckling som beskrivits ovan; att börja med mer 
resultatinriktade (ex post) utvärderingar och sedan i en återkommande utvärdering 
fokusera på framtiden (ex ante) eller om vi direkt ska ta efter syfte och metod för de 
nyligen genomförda utvärderingarna som beskrivits ovan. I mina diskussioner med 
ansvariga för KoF17, RED19 och RQ20 är dessa, inte helt oväntat, starka 
förespråkare för utvärderingar som fokuseras på framtida utveckling och som 
omfattar själva forskningen men också forskningens förutsättningar. Som framgår 
av mina förslag nedan så förordar även jag denna inriktning mot utveckling snarare 
än hittills uppnådda resultat men med en öppning mot att i mindre skala också låta 
externa sakkunniga bedöma uppnådd forskningskvalitet. I likhet med ovan nämnda 
nyligen genomförda utvärderingar så föreslår jag också ett starkt fokus på den egna 
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utvärderade enhetens utveckling och avstå från betygssättning, jämförelse mellan 
utvärderade enheter och att använda utvärderingen som underlag för omfördelning 
av anslag. 

Det finns många goda exempel från andra lärosäten på hur utvärderade enheter 
och paneler formerats, hur självvärderingen kan utformas och hur 
bedömningsgrunderna formuleras. Det är dock viktigt att skapa ett engagemang i 
LiUs ledningsfunktioner kring dessa frågor, vi ska ta intryck av goda exempel men 
framför allt se till LiUs behov. Samma gäller idén om övergripande tema för 
utvärdering. Den är absolut värd att kopiera, men här är det viktigt att utgå från det 
egna universitetets vid val av tema. Enkätinstrumentet som en del av utvärderingen, 
som användes i KoF17, har jag dock valt att avstå från i mitt förslag, främst för att 
minska medarbetares arbete med utvärderingen och i stället fokusera på 
självvärderingen som huvudinstrumentet att fånga upp åsikter ”bottom up”. 
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3 MÅL OCH SYFTE MED FORSKNINGSUTVÄRDERINGEN 

Vad vill LiU åstadkomma med en forskningsutvärdering? Det är kanske den 
viktigaste frågan som denna förstudie ska besvara. Svaret lägger grunden både för 
hur utvärderingen ska utformas och hur resultatet ska användas.  Det självklara 
målet är förstås ökad forskningskvalitet. Man kan särskilja två olika sätt att 
åstadkomma detta genom att utvärderingen ger underlag som kan utnyttjas till 1) 
en generell kvalitetsförbättring för all forskning vid lärosätet, 2) en (om)fördelning 
av resurser som gynnar högpresterande forskningsmiljöer. Om vi för ett ögonblick 
bortser från utvärderingen så tror jag de flesta är ense om att båda dessa 
förändringsagendor behöver ingå i en strategi för att ge LiU bästa förutsättningar 
för högkvalitativ forskning. Men den nu aktuella frågan är om det går, eller om det 
är meningsfullt, att förena inom ramen för en forskningsutvärdering? Jag tror att 
det är svårt, vilket också framkommit i diskussioner med ansvariga för de 
utvärderingar på andra lärosäten som redovisas ovan och med den referensgrupp 
som jag haft till mitt stöd. Ett syfte som är inriktat på (om)fördelning av resurser 
riskerar att skapa oro och misstro till utvärderingen. Incitamentet för enskilda 
forskargrupper, både starka och mindre starka, att identifiera utvecklingsområden 
blir också lägre med ett sådant syfte. Den förändring i inriktning på utvärderingarna 
som genomförts på andra lärosäten visar på en större tilltro till ett syfte som är 
inriktat mot att skapa bättre förutsättningar att bedriva forskning och ge alla 
involverade i forskning nya insikter hur forskningen kan utvecklas. Jag förordar 
därför en inriktning som ger underlag till kvalitetsutveckling snarare än 
(om)fördelning. Om LiU väljer denna inriktning på utvärderingen så är det viktigt 
att vara mycket tydlig både med detta syfte och med att den inte syftar till att 
jämföra forskningskvalitet mellan utvärderade enheter. På så sätt skapas goda 
förutsättningar för en ärlig och framåtsyftande process för hela universitetet. 

Med utgångspunkt från den ovan redovisade grundläggande målformuleringen 
så har jag valt att göra en syftesbeskrivning i tre olika perspektiv: forskning, 
medarbetare och ledning. 

3.1 FORSKNINGSPERSPEKTIV 

Utvärderingen ska resultera i ett underlag för att stärka forskningskvaliteten över 
hela universitetet. Utvärderingen ska därför vara heltäckande och omfatta i princip 
all forskning som utförs vid LiU samt resultera i bedömningar och 
rekommendationer som varje utvärderad enhet kan använda i sitt efterföljande 
kvalitetsarbete. Det är viktigt att syftet görs tydligt från början så att alla 
utvärderade enheter uppfattar utvärderingen på rätt sätt, som ett stöd i den egna 
kvalitetsutvecklingen. Förhoppningen är att detta ger ett större engagemang för att 
bidra till den självutvärdering som utgör en central del i utvärderingen och för att ta 
tillvara på resultatet.  
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3.2 MEDARBETARPERSPEKTIV 

Forskning bygger inte bara på den enskilda forskarens kompetens och förmåga till 
nytänkande. Samarbeten och ett kollegialt förhållningssätt både till verksamheten 
och medarbetare är också viktiga komponenter för att skapa en god 
forskningskultur (se Royal Society8 och Science Europe9) och en långsiktigt hållbar 
forskningsmiljö. En god forskningskultur omfattar, förutom kvalitetsaspekten, även 
en aktiv diskussion och hantering av till exempel forskningsetik, öppen vetenskap 
och jämställdhet. Hur sådana aspekter hanteras idag av de utvärderade enheterna 
ska framgå av självvärderingen. Bedömning och rekommendationer kring 
forskingskulturen på de utvärderade enheterna är en uppgift för de sakkunniga.  

3.3 LEDNINGSPERSPEKTIV 

Ledningen på alla nivåer, från rektor till den enskilde forskningsledaren, påverkar 
forskningen vid lärosätet. Utvärderingen ska dels ha ett underifrånperspektiv på 
ledning; de utvärderade enheterna ska i sin självvärdering ge sin syn på hur 
ledningsfunktioner påverkar forskningens förutsättningar, vilket också är ett av 
UKÄ:s bedömningsområden gällande kvalitetssäkring avseende forskning. Jag 
föreslår också en övergripande panel för att utvärdera organisation och 
ledningsfunktioner (universitetsledning, fakultetsledning, institutionsledning). 
UKÄ:s bedömningsområde ”styrning organisation och genomförande” ska utgöra en 
del av instruktionen till denna panel. 

 

 
 
 
8 https://royalsociety.org/topics-policy/projects/research-culture/ 
9 https://www.scienceeurope.org/our-priorities/research-culture/ 
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4 INDELNING I UTVÄRDERADE ENHETER OCH PANELER 

Utvärderade enheter är som namnet anger den konstellation som utvärderas. Ett 
antal utvärderade enheter med liknande forskningsinriktning utgör den gruppering 
som ska matchas mot en panel som utför den externa utvärderingen. Panelen består 
av ett antal experter som tillsammans täcker in de vetenskapliga områden som vart 
och ett av de utvärderade enheterna är verksamma inom. Nedan presenteras också 
ett alternativ i form av minipaneler, en minipanel per utvärderad enhet. Två viktiga 
delar i förberedelsearbetet inför utvärderingen är att göra indelningen i utvärderade 
enheter samt att bestämma områden för panelerna och fördela utvärderade enheter 
på dessa områden.  
 

4.1 UTVÄRDERADE ENHETER  

Utgångspunkten är att LiUs avdelningar utgör de utvärderade enheterna. Främsta 
skälen till detta är att det både underlättar framtagandet av dataunderlaget och det 
efterföljande uppföljningsarbetet och därmed också kvalitetsarbete i sin helhet. 
Avdelningarna är i de flesta fall tillräckligt homogena vad gäller 
forskningsinriktning för att utvärderas som en enhet. I vissa fall kan det dock bli 
nödvändigt att hitta andra konstellationer för att formera utvärderade enheter. 
Några exempel som identifierats under arbetet med förstudien är: Vid medicinsk 
fakultet har forskningen utvecklats i riktningar som lett till forskningsmässigt 
inhomogena avdelningar. Den ämnesdidaktiska forskningen, som är spridd på olika 
institutioner och avdelningar, skulle tjäna på att utvärderas som en enhet. 
Forskningsmässigt mycket små avdelningar kan inte utgöra en enskild utvärderad 
enhet. 

Diskussioner om hur indelningen i utvärderade enheter ska se ut bör starta 
omgående och vara klart senast den 15 april 2023. Det är viktigt att framhålla att i 
det är LiU som väljer hur indelningen ska se ut. Den ska därför göras på ett sätt som 
bäst gagnar forskningen vid universitetet, och därmed också syftet med 
utvärderingen. Jag föreslår att fakultetsledningarna har huvudansvaret för 
indelningen och att diskussioner kring hur detta görs sker så nära verksamheten 
som möjligt.  

Det bör också diskuteras om det ska ges utrymme för ett visst mått av frivillighet 
att ingå i (delar av) utvärderingen. Det kan gälla områden som nyligen utvärderats 
på sätt som liknar det som beskrivs här och där redan existerande yttranden från 
sakkunniga kan användas i ett kommande kvalitetsarbete. Exempel på sådana 
områden är klinisk forskning och fysik, som båda utvärderats av Vetenskapsrådet 
under 2022/2023. Ytterligare en utvärdering skulle i sådana fall ge högst begränsat 
mervärde och kan vara skäl för en utvärderad enhet att vilja avstå från deltagande. 
Om detta ska vara möjligt och på vilka grunder lämnar jag till fortsatta 
diskussioner. 
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4.2 PANELER  

Alternativ 1   

Panelerna utformas så att de har en ämnesmässig inriktning som passar en grupp 
av utvärderade enheter. Fakulteterna ansvarar för att, med stöd av 
utvärderingskansliet, definiera områden för paneler samt för att placera 
utvärderade enheter i paneler. Riktmärke gällande antal paneler är att de totalt sett 
inte bör vara fler än 20 med ca 8 sakkunniga per panel. Med de dryga 80 
avdelningar som finns vid LiU så ger detta i genomsnitt ca 4 utvärderade enheter 
per panel och 2 sakkunniga per utvärderad enhet. Panelerna utgörs av sakkunniga 
som så långt det är möjligt täcker de utvärderade enheternas forskningsområden.  

För att få en så objektiv bedömning som möjligt är det viktigt att undvika 
jävsförhållanden mellan sakkunniga och forskare inom de utvärderade enheterna. 
Jävsproblematiken torde dock inte spela samma kritiska roll som till exempel vid 
anställningar eller bedömningar av ansökningar eftersom de sakkunnigas roll 
föreslås vara som ”kritiska vänner” som ger rekommendationer för framtiden i 
stället för att rangordna sökande eller ansökningar. Ett internationellt inslag i 
panelerna är dock av betydelse, främst för att sätta rekommendationerna i ett 
internationellt perspektiv. I valet av sakkunniga är det också viktigt att säkerställa 
att dessa är genuint intresserade och gärna har tidigare erfarenheter från liknande 
uppdrag. 

Panelindelning samt gruppering av utvärderade enheter bör vara klart juni 2023. 
Därefter ger varje utvärderad enhet förslag på sakkunniga, eventuellt med stöd av 
institutionerna. Rekrytering hanteras av utvärderingskansliet som också ansvarar 
för att varje panel har minst två sakkunniga som kan bedöma den vetenskapliga 
kvaliteten för vart och ett av de i panelen ingående utvärderade enheterna (se 
avsnitt om bedömning nedan). Rekryteringen bör vara klar till slutet av år 2023.  

Alternativ 2  

Minipaneler med 2–3 sakkunniga som knyts till var och en av de utvärderade 
enheterna. Detta alternativ liknar till viss hur RED19 hanterade förhållandet mellan 
paneler och utvärderade enheter men de utvärderade enheterna kommer 
förmodligen att vara betydlig fler i LiUs utvärdering. Vad gäller antalet sakkunniga 
blir det något fler än i alternativ 1.  

Varje utvärderad enhet föreslår 2–3 sakkunniga som har till uppgift att granska 
endast denna enhet. Efter godkännande av utvärderingskansliet kontaktar 
företrädaren för den utvärderade enheten sakkunniga vilket kan ske under oktober 
2023 och vara klart i slutet av år 2023. Detta alternativ kräver betydligt mindre 
administration, framför allt av utvärderingskansliet, än alternativ 1. Det kan 
eventuellt också ge ett större engagemang, både från sakkunniga och forskarna i 
den utvärderade enheten. Minipanelerna ger dock inte den belysning och 
kalibrering som panelerna kan utföra med sitt bredare underlag av flera 
utvärderade enheter. 

Erfarenheter från andra lärosätesutvärderingar har visat att information och 
instruktioner till sakkunniga är viktiga för resultatet av utvärderingen. Detta görs av 
utvärderingskansliet, som arrangerar digitala möten med de sakkunniga. I fallet 
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paneler utses en panelordförande som bjuds in till ett förmöte på LiU. Båda dessa 
aktiviteter är av karaktären utbildning och ska säkerställa att samtliga sakkunniga 
är väl införstådda med utvärderingens syften och hur den genomförs. 
Panelordföranden ansvarar för samarbetet i panelen samt rapportering. För 
minipanelerna utses en huvudföredragande som ansvarar för rapporteringen. 
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5 FORSKNINGSUTVÄRDERINGENS KOMPONENTER 

Som redovisats ovan har andra svenska lärosäten som nyligen genomfört 
utvärderingar alla haft liknande struktur vad gäller utvärderingarnas komponenter. 
Min bedömning är att i en första utvärdering så är det självklara valet även för LiU 
att följa dessa goda exempel och utgå från de tre huvudkomponenterna: 
dataunderlag, självvärdering och sakkunniggranskning av forskning, samt att även 
ha en fjärde komponent som omfattar övergripande områden som är av karaktären 
forskningens förutsättningar.  

5.1 DATAUNDERLAG 

LiU tar centralt fram ett dataunderlag per utvärderad enhet. Underlaget har 
preliminärt följande innehåll:  

• Anställda uppdelat på personalkategorier och befattningar inklusive 
eventuella adjungerade anställda samt kommun- och industridoktorander 
eller liknande. För klinisk verksamhet, även delade anställningar med 
sjukvårdsregioner. 

• Intäkter: fakultetsanslag, externa bidrag (per intäktskälla)  
• Disputationer/examen inom forskarutbildning, tid till disputation  
• Bibliometri (publikationslistor, citeringar, andel top 10%, internationell 

sampublicering mm.) 
• Övrig information som finns sparad, framför allt om samverkan, genomslag 

utanför akademin och forskningens koppling till utbildning. 
Utvärderingskansliet ansvar för arbetet med stöd av biblioteket och andra relevanta 
funktioner på LiU. Även de utvärderade enheterna bör vara delaktiga i arbetet för 
att säkerställa korrektheten i data. Dataunderlaget bör vara klart i oktober 2023. 
Datauttaget är enklare om de utvärderade enheterna följer linjeorganisationen. 
Skulle de utvärderade enheterna organiseras på annat sätt behöver eventuellt mer 
tid för datauttag räknas med i tidsramen för utvärderingen. 

5.2 SJÄLVVÄRDERING   

Självvärdering görs av varje utvärderad enhet med utgångspunkt från 
dataunderlaget och ska ses som en del av enhetens kvalitetsarbete. Den bör 
innehålla en analys av den utvärderade enhetens styrkor svagheter, möjligheter och 
hot (SWOT-analys). Speciellt ska den vetenskapliga publiceringen kommenteras, 
hur väl den speglar enhetens verksamhet och vilka arbeten som anses särskilt 
viktiga. Självvärderingen ska också vara framåtblickande och beskriva kommande 
forskningsinriktning. En annan viktig del är att belysa den utvärderade enhetens 
arbete med att upprätthålla och utveckla en god forskningskultur. 
Forskningskulturen påverkar, till exempel, hur forskning utförs och unga forskares 
inställning till forskning och karriärval. En god forskningskultur är en förutsättning 
för hög forskningskvalitet och ett hållbart forskningssystem. Begreppet bör därför 
ges en framträdande roll i självvärderingen och i framtida utvecklingsarbete. 
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Eventuellt har arbetet inom Coalition for Advancing Research Assessment 
(CoARA)10 kommit så långt att det finns delar i koalitionens styrdokument som kan 
användas i utformningen av självvärderingen. Även utan stöd från CoARA så ska de 
utvärderade enheterna beskriva, till exempel, hur arbetet med samverkan och 
forskningens genomslag utanför akademin bedrivs samt forskningens koppling till 
utbildning (undervisning som sådan är dock inte en del av självvärderingen). 

Som nämnts ovan bör det också ingå en reflektion kopplat till (UKÄs 
bedömningsområde) ”forskningens förutsättningar”, i vilket också den utvärderade 
enhetens syn på tillgång till adekvat forskningsinfrastruktur, det administrativa 
stödet, institutions- och fakultetsledning ingår samt hur lärosätets och fakulteters 
strategier uppfattas av de utvärderade enheterna. 

Det är viktigt att självvärderingen görs så ärlig som möjligt och med 
utgångspunkt från de fakta som redovisas i dataunderlaget för att ge de sakkunniga 
bästa möjliga förutsättningar att ge värdefulla rekommendationer till framtida 
kvalitetsutveckling. Eftersom utvärderingen inte kommer att användas för att 
jämföra utvärderade enheter med varandra så kommer inte heller dessa att 
”bestraffas” för redovisning av eventuella brister.  

Utvärderingskansliets informationsarbete är viktigt för ett bra genomförande av 
självvärderingen liksom ett brett engagemang i framtagandet från den utvärderade 
enheten. Förberedande informationsinsatser görs fram till sommaren 2023 och 
synpunkter på format mm. inhämtas från de utvärderade enheterna och 
institutionerna. En slutlig utformning av självvärderingen görs klar i september 
2023 och kommuniceras sedan ut till det utvärderade enheterna under oktober. De 
utvärderade enheternas arbete kan sedan starta så snart dataunderlaget också är 
färdigställt. Självvärderingarna bör vara klart senast mars 2024. Eftersom många 
forskningsfinansiärer har sina utlysningar tidig vår så är det viktigt att inte 
självvärderingarna inkräktar på tiden forskare måste ägna åt att skriva ansökningar. 
I det kommande arbetet med utformning av detaljerna i utvärderingen bör hänsyn 
tas till detta och om möjligt tidigarelägga perioden för självvärdering. 

5.3 SAKKUNNIGGRANSKNING AV FORSKNING 

Syftet med granskningen är framför allt framåtblickande, de sakkunniga ska vara 
”kritiska vänner” som med utgångspunkt från dataunderlag och självvärdering ger 
den utvärderade enheten rekommendationer för att höja kvaliteten i forskningen. 
Det betyder också att ingen jämförelse mellan utvärderade enheter görs och att 
panelerna därför inte heller behöver sätta betyg.  

Det är viktigt att granskningen utgår från karaktären på den forskning som 
bedrivs inom respektive utvärderad enhet, vilket innebär att olika 
bedömningsgrunder och utgångspunkter för rekommendationer kan användas för 
olika områden; utvärderade enheter som har en stark grundforskningskaraktär 
bedöms på annat sätt än enheter med tillämpad inriktning. Såväl instruktionen till 

 
 
 
10 Coalition for Advancing Research Assessment 
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självvärderingarna som självvärderingarna i sig och förslagen på sakkunniga ska 
spegla dessa skillnader.  

För att tydliggöra för de sakkunniga vilket innehåll LiU önskar se i rapporterna, 
samt för att underlätta för sakkunniga i deras arbete med att skriva 
rekommendationer så ska det finnas en instruktion och en mall för rapporteringen. 
Goda exempel går att hitta i bilagor till rapporterna från KoF17, RED19 och RQ20 
vilka också återfinns som bilagor till denna rapport (se Bilagor 1-3). 

Granskningen genomförs i två steg: 1) inläsning av utdelat material samt 
(mini)panelvisa diskussioner inför platsbesök, 2) platsbesök med intervjuer och 
författande av rapport.  Granskningen följer i stort innehållet i självvärderingen, 
som granskas och värderas i jämförelse med den information som finns i 
dataunderlaget. I ”b-alternativen” nedan presenteras ett tillägg till bedömningen, 
som omfattar en granskning av ett urval av publicerade artiklar från varje 
utvärderad enhet.  

Alternativ 1a 

Paneler enligt alternativ 1 ovan med sakkunniga uppdelade på de utvärderade 
enheter som ingår i respektive panel. Panelordföranden ansvarar för att arbetet i 
panelen sker sammanhållet och med utgångspunkt från de instruktioner som getts. 
Varje panel får dessutom en stödperson som hjälper till både med praktiska frågor 
och tolkning av instruktioner. Panelen bör ha två digitala möten innan platsbesök 
där ordföranden försäkrar sig om att dataunderlag och självvärdering från samtliga 
utvärderade enheter är genomgångna och att panelerna är väl förberedda inför 
platsbesök. Platsbesöken pågår i 4–5 dagar och omfattar diskussioner med samtliga 
utvärderade enheter knutna till en viss panel. För varje utvärderad enhet hålls 
separata möten med ledning, forskare och forskarstuderande. 

Alternativ 1b  

Samma som 1a med det tillägget att varje utvärderad enhet också väljer ut 3 artiklar 
publicerade under perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2023. Sakkunniga inom 
panelen, eller om så behövs, externa sakkunniga, läser artiklarna och gör en skriftlig 
bedömning av kvaliteten på dessa.  

Alternativ 2a  

Minipaneler enligt alternativ 2 med sakkunniga utsedda för respektive utvärderade 
enheter. Sakkunniga läser in sig på dataunderlag och självvärdering och har digitala 
möten inom minipanelerna inför platsbesök, som bör omfatta två heldagar. 
Minipanelen och företrädare för den utvärderade enheten kommer överens om när 
platsbesöket sker. Minipanelen har separata möten med ledning och med enhetens 
olika forskande personalkategorier. 

Alternativ 2b   

Samma som 2a med det tillägget att de utvärderade enheterna också väljer ut 3 
artiklar publicerade under perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2023. Sakkunniga 
läser artiklarna och gör en bedömning av kvaliteten på dessa.  
Under platsbesöken arbetar panelerna fram ett utkast till rapport som sedan ges sin 
slutliga utformning kort efter platsbesöken. Det är viktigt att också ge tid för de 
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utvärderade enheterna att granska rapporterna och korrigera sakfel. Den slutliga 
utformningen av instruktioner till sakkunniga och (mini)paneler görs efter att 
formatet på självvärderingen beslutats (september 2023), därefter påbörjas 
rekrytering av sakkunniga.  

Som nämnts ovan så är informationsinsatser riktade till sakkunniga mycket 
viktiga för att få ett resultat som överensstämmer med syftesbeskrivningen. 
Informationsinsatserna sker centralt av utvärderingskansliet under våren 2024 och 
avslutas kort innan (mini)panelerna påbörjar sitt arbete. Sakkunniga bör kunna få 
ta del av dataunderlagen under våren 2024 och självvärderingarna i början av maj. 
Platsbesöken genomförs under september och (mini)panelernas rapport bör kunna 
levereras i oktober 2024. Utvärderingens slutrapport kan då vara sammanställd och 
klar i slutet av år 2024. 

5.4 ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERINGSOMRÅDEN 

Denna kompletterande utvärdering handlar primärt inte om forskningskvalitet utan 
snarare om processer som stöder forskningens förutsättningar. Syftet är främst 
inriktat på det som beskrivs som ledningsperspektivet ovan. Till en del kan denna 
typ av utvärdering också ses som en förberedelse för UKÄ:s granskning av 
lärosätenas kvalitetsarbete avseende forskning. Jag föreslår här fem övergripande 
utvärderingsområden men det går förstås att både minska och öka antalet beroende 
på ambitionsnivå. 

• Styrning, organisation och genomförande 
• Samverkan och genomslag utanför akademin 
• Rekrytering och karriärvägar 
• Tillgång till adekvat utrustning och forskningsinfrastruktur 
• Forskningsstöd, till exempel i form av ”grants office”, datahantering, 

projektledning, forskningskommunikation 
Jag ser det som viktigt att det förs en bred diskussion på alla ledningsnivåer vilka 
områden som anses mest angelägna. Det är därför för tidigt att ge en mer ingående 
beskrivning av hur denna typ av utvärdering ska genomföras annat än att de 
utvärderade enheternas självvärderingar utformas så att de kan vara en del av 
underlaget som ligger till grund för bedömningar av de övergripande områdena.  

Utvärderingen av dessa områden bör också göras av paneler. Beroende på vilka 
områden som väljs så kan dessa paneler ha varierande sammansättning av svenska 
och utländska experter. Om beslut om övergripande områden kan tas i samband 
med beslut om forskningsutvärderingens genomförande så underlättar det förstås 
det fortsatta arbetet. Det går också att vänta med detta beslut eftersom 
förberedelsearbetet är betydligt mindre omfattande för den övergripande 
utvärderingen. Det är också fullt möjligt att genomföra denna utvärdering 
separerad från, och efter forskningsutvärderingen. En fördel med en sådan 
hantering är att det då är möjligt för de övergripande panelerna att även ha 
sakkunniggranskningen av forskningen som underlag i granskningen. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
SVEN STAFSTRÖM 

Förstudie inför en kommande utvärdering 
av forskningskvalitet 

Rapport 
19(32) 

 
 

6 UTVÄRDERINGENS RESULTAT OCH INTEGRERING I 
KVALITETS OCH STRATEGIARBETE 

Det är viktigt att se utvärderingens alla delar som dess resultat som också, 
tillsammans med strategier, blir delar i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete 
avseende forskning. Dataunderlag inklusive bibliometri ger viktig information både 
till den utvärderade enheten och till institutioner och fakulteter angående de 
forskningsresultat som har producerats och under vilka ekonomiska och 
personalmässiga förutsättningar detta har skett. En framtida målsättning bör vara 
att dataunderlaget (och helst också bibliometri) kan genereras med minimalt 
manuellt arbete. Om data sparas kontinuerligt och är lätt åtkomliga för att den 
utvärderade enheten kan dessa följa utvecklingen av sin verksamhet. De data som 
sparas torde även kunna användas i ansökningar och i andra sammanhang där 
meriter efterfrågas.  

Självvärderingen tillsammans med panelerna rekommendationer är det 
viktigaste underlaget för enhetens utveckling gällande såväl forskningskvalitet som 
forskningskultur. För att utvärderingen ska leda till förbättringar i dessa avseenden 
så bör det göras en långsiktig planering för ett sådant kvalitetsarbete med 
åtgärdsplaner och därpå följande uppföljningar. En schematisk bild på hur en 
enhetlig process där utvärdering, åtgärder och uppföljning utgör lärosätets samlade 
kvalitetsarbete avseende forskning ges i Figur 1. I det mer kortsiktiga perspektivet 
vill jag poängtera vikten av att det finns en beredskap hos ledningsfunktionerna att 
ta hand om de rekommendationer som kommer ut av utvärderingen. 

 
År 1 (2023)

Planering, 
dataunderlag, 

bibliometri

År 2 (2024)

Sjävvärdering

Extern 
utvärdering

År 3 (2025)

Åtgärdsplaner

År 4 (2026)

Dataunderlag, 
bibliometri, 

Uppföljning av 
åtgärdsplaner

År 5-6 (2027-28) 
Kompletterande 
kvalitetsarbete

Figur 1. Schematisk bild, i en tentativ 6-årscykel, av utvärderingens roll i 
kvalitetsarbetet. 
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 Universitetets och fakulteternas strategier (och kanske också de utvärderade 
enheternas strategier) skulle kunna utgöra ett underlag till utvärderingen, som då 
bli en utvärdering av uppfyllelsen av strategiska målsättningar. Detta sätt att se på 
utvärderingen är likt det nederländska nationella utvärderingsmodellen, Strategy 
Evaluation Protocol (SEP)11. Min bedömning är att LiU i dagsläget inte bör basera en 
utvärdering med lärosätets strategier som utgångspunkt. Jag rekommenderar dock 
att ha en sådan utveckling i åtanke och därmed också bereda väg för att i större 
utsträckning än idag sammanföra strategiarbete och kvalitetsarbete. 

 

 
 
 
11 Strategy Evaluation Protocol 2021–2027 
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7 KOMMANDE ARBETE 

7.1 FÖRANKRINGSARBETE 

Förankringsarbetet bör starta med att förstudien presenterats för universitets- och 
fakultetsledningar. Lämpligen görs sedan presentationer av förstudiens förslag för 
LiUs institutioner. Samtlig tillsvidareanställd forskande personal bör bjudas in och 
uppmuntras att delta vid dessa presentationer. Jag föreslår också att denna rapport 
sprids brett och att en process för hantering av synpunkter initieras. Åtminstone bör 
fakultets- och institutionsledningar ges möjlighet att yttra sig över förslaget.  

7.2 KONKRETA ÅTERSTÅENDE ÅTGÄRDER 

Utvärderade enheter 

Fakultets- och institutionsledningar tar gemensamt fram en lista på de utvärderade 
enheterna och förankrar dessa inom respektive utvärderad enhet. Institutionernas 
avdelningar är utgångspunkten för detta arbete men som diskuterats ovan kan 
indelningen också göras på annat sätt om det är motiverat både med tanke på 
genomförande av utvärdering och hur resultatet tas om hand. Beslut om indelning 
fattas av rektor i samband med att beslut tas om genomförande av utvärderingen. 

Organisation  

Genomförandet sker i projektform med rektor eller någon av rektor utsedd person 
som projektbeställare. En projektgrupp tillsätts, här kallad utvärderingskansliet, 
med projektledare och resurser för projektets mest centrala aktiviteter. Min 
rekommendation, efter att ha diskuterat med projektledare för utvärderingarna vid 
flera lärosäten, är att ha en relativt liten och samspelt projektgrupp som håller i alla 
projektets trådar, som också har mandat att inom LiU beställa vissa 
(förutbestämda) aktiviteter.  

Fakulteterna har en viktig roll i utvärderingsarbetet, för panelindelning, 
utformning av självvärdering och tillsammans med institutioner att föreslå 
indelning i utvärderade enheter. Resursutrymme för dessa aktiviteter måste 
säkerställas i samband med projektstart. Universitetsbiblioteket tar fram 
bibliometriska data. Stödfunktioner som bokningar av resor, ekonomihantering, 
med mera måste också ingå i projektorganisationen. 

För att säkerställa att projektet bedrivs enligt plan och för att kunna stämma av 
beslut som tas under projektets gång så måste projektledningen regelbundet ha 
kontakt med olika instanser och beslutande organ. Rektor bör besluta om ramarna 
för detta. Förslagsvis ska universitets- och fakultetsledning, styrelse, ledningsråd 
och rektors vetenskapliga råd hållas informerade om projektet utveckling men jag 
ser också behov av en mer informell avstämning i form av en referensgrupp lik den 
som funnits som stöd under förstudien. 

Projektplan 

En detaljerad plan för genomförandet utarbetas av så snart som det är möjligt och 
på basis av denna förstudie och de synpunkter som framkommer då den 
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presenteras. De viktigaste delarna i projektplanen har introducerats i denna rapport 
men det framgår också att betydande arbete återstår innan själva utvärderingen kan 
starta. Dessa är: mall för självvärdering, panelindelning, instruktion till sakkunniga, 
dataunderlag inklusive bibliometri, rekrytering av sakkunniga, information till 
sakkunniga, genomförande av platsbesök, sammanställning av rapport. En 
preliminär tidsplan för genomförandet av dessa aktiviteter anges nedan. Notera att 
indelning i utvärderade enheter samt initiala informationsinsatser ligger utanför 
projektet och startar så snart som möjligt. 

7.3 PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR GENOMFÖRANDET 

2023 

februari Diskussioner på ledningsnivå 

februari – april Informationsinsatser (rektor, uppdragsledare) 

februari – april Indelning i utvärderade enheter (institutioner, fakulteter) 

1 maj  Beslut fattade, projektstart, utvärderingskansliet (UK) 

inrättas, fullt resurssatt inför hösten 2023 

maj – juni Fortsatta informationsinsatser (UK m.fl.) 

maj – juni Panelindelning (fakulteter med stöd av UK) 

maj – oktober Framtagande av dataunderlag (UK, biblioteket) 

augusti – oktober Utformning av självvärdering (UK, fakulteter) följt av 

informationsinsatser 

oktober Instruktion sakkunniga (UK, fakulteter) 

oktober – december Rekrytering sakkunniga (UK, utvärderade enheter, 

institutioner, fakulteter)  

2024 

november (2023) – mars Självvärdering (utvärderade enheter) 

januari – mars Information sakkunniga (UK, fakulteter) 

maj – oktober Panelarbete (sakkunniga, UK) 

15 – 30 september Platsbesök (sakkunniga, UK, utvärderade enheter, 

fakulteter) 

oktober – december Sammanställning av panelernas rekommendationer och 

slutrapport 

7.4 NAMN PÅ UTVÄRDERINGEN 

Utvärderingen bör ges ett namn som reflekterar dess syfte. Valet av namn är absolut 
ingen kritisk faktor för projektet men kan ha en viss betydelse för kommunikation 
kring utvärderingen. I de exempel på lärosätesutvärderingar som diskuterats ovan 
används företrädesvis engelska namn:  
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• KoF17, Quality and Renewal 2017, Research Environment Evaluation at 
Uppsala University,  

• RED19, Research Evaluation for Development 
• RQ20, Lund University’s Research Quality Evaluation 2020.  

I likhet med hur dessa lärosäten valt sina namn så är ett för LiU unikt namn att 
föredra. Utvärderingen bör också, i likhet med exemplen ovan, ges en förkortning 
som fungerar över tid, till vilken årtalet läggs till. Syftet kan dock variera över tid 
och kan ingå i namnet som följer på förkortningen. Förslag på namn och 
förkortning föreslås inhämtas på samma sätt som med andra inspel och synpunkter 
kring utvärdering enligt avsnitt 7.1.  
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8 TACK 

Det har varit av stor betydelse för mitt arbete att haft möjligheten att ta del av andra 
lärosätesutvärderingar. Speciellt vill jag tacka Anders Malmborg, tidigare prorektor 
vid Uppsala universitet och ansvarig för KoF17, Staffan Edén tidigare vice-rektor vid 
Göteborgs universitet och ansvarig för RED19 samt Mats Benner och Freddy 
Ståhlberg som tillsammans projektledde RQ20. Under arbetet med denna förstudie 
har jag också fört mycket värdefulla diskussioner med förstudiens referensgrupp i 
vilken Eva Hemmungs Wirtén, Johan Dabrosin Söderholm, Kajsa Uvdal, Olle 
Stendahl och Ulf Nilsson ingått. Nina Gennebäck har bidragit med viktigt stöd 
genom hela uppdraget, speciellt kring utformning av dataunderlag. Jag vill också 
tacka före detta kollegor på Vetenskapsrådet som jag under mina år som chef för 
myndigheten lärt mig så mycket av, inte minst gällande forskningsutvärdering. 
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Bilaga 1 
 
Panel report template, KoF1712 

1. Introductory remarks 
Introductory remarks about the cluster of evaluation units that you are reviewing 
and possibly the work of the expert panel, for example comments on your work 
procedure. (This section may be the same for all evaluation units being evaluated by 
the same panel.) 

2. Observations and analysis 
Observations, reflections and analysis pertaining to the evaluation unit in question 
and, if applicable, subdivisions within this unit. Please relate to the themes in the 
self-evaluation (see below), and to the background material (results from survey 
and bibliometric analysis, and basic data) if you find them relevant, and to any 
additional theme/-s as identified by the panel. Themes in the self-evaluation: the 
evaluation unit’s aims, strategies and vision, recruitment strategies, research 
leadership, academic culture, infrastructure, research funding, cross border 
collaboration and outreach, publication, career structure and mobility, feedback 
and evaluation, research-teaching linkages, and internationalisation. In some cases, 
there are additional themes: research involving Campus Gotland, faculty/domain 
specific question(s) and/or other matters raised by the evaluation unit. Please, refer 
to the self-evaluation for further operationalisation of the themes. 

3. Summary 
Based on your observations and analysis of the evaluation unit above, please 
summarise in brief the evaluation unit’s main strengths and weaknesses and your 
recommendations for further development (using bullet points). 

3.1 Strengths 
3.2 Weaknesses 
3.3 Recommendations 

4. Reflections on the similarities and differences between evaluation units within 
the panel – what to learn from each other? 
Most panels evaluate several evaluation units. Please, give a concluding remark on 
similarities and differences between the different evaluation units in the cluster. Is 
there something to learn from the comparison, and can the evaluation units learn 
something from each another? (This section may be the same for all evaluation 
units evaluated by the same panel.) 

 

 
 
 
12 KOF17, s. 672-673: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1153914/FULLTEXT01.pdf  
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Bilaga 2  
 
Panel report template, RED1913 

1. Introductory remarks 
Introductory remarks about the work of the expert panel, for example comments on 
your work procedure. 

2. Observations and analysis 
Observations, reflections and analysis pertaining to the department in question and, 
if applicable, subdivisions within the department. Please cover all the aspects listed 
in the selfevaluation (see below), and comment on the background materials. 

Section A – Background and Research Standing  

A1. Background  
Comment briefly on how the department is organised. Do you have considerations 
or recommendations with respect to how the department is organised and the 
structure of leadership? Are there any thoughts on organisation and structure with 
respect to creating high quality research?   

A2. Research standing  
Comment on: Research, research profiles, strategies and plans – are they relevant 
and convincing? The quality of the department’s research from an international 
perspective within its field. Please elaborate on the standing of the department’s 
research. Is it clearly above average, average or below average? The current 
aspirations for new research initiatives (major new projects etc– are they relevant 
and realistic?) The department’s aspirations and vision for the medium-term (5-10 
years) future – are they relevant and convincing? 

Sections B-E Reflective Analysis 
Based on your observations and analysis of the department (or equivalent), please 
summarise for each section B-F in brief the department’s main strengths and 
weaknesses and your recommendations for further development (using bullet 
points) 

Section B – Leadership 
B1. Leadership 

B1.1 Department leadership 
B1.2 Faculty/University level leadership 

 
 
 
13 RED19, Appendix C1: s. 5-18: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1777/1777735_app-c-i_red19-panel-
instructions-and-report-template-department-level-2.pdf  
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B2. Recruitment 
B3. Career structure 
B4. Funding 
B5. Feedback and evaluation 

Section C – Complete Academic Environment 
C1. Collaboration 

C1.1 Collaboration and networks within the University of Gothenburg, with 
other Swedish universities, and internationally 
C1.2 Collaboration with external stakeholders 

C2. Relevance and impact on society 
C2.1 Management and support 
C2.2 Research relevance and impact on society 

C3. Research-teaching linkages 
C3.1 Undergraduate and master’s education 
C3.2 Doctoral education 

“Collaboration” as used below can mean any of the following: formal collaborations 
that are interdisciplinary in nature, including clusters, research centres, 
partnerships and the like; informal collaborations with academic or non-academic 
actors that perform concrete activities together, for example through networks or 
associations with other departments/faculties and other HEIs; co-creation or co-
development activities with special interest organisations such as industry, NGOs, 
public sector etc.  
“Relevance to society” – refers to the nature, quality or scale of research-based 
knowledge that contributes to societal challenges or interests of specific economic, 
social or cultural target groups or other external stakeholders outside of academia. 

Section D – Academic Culture 
D1. Academic culture 
D2. Publication 

D2.1 Publication strategy 
D2.2 Analysis of bibliometric data 

D3. Facilities and research infrastructure 
D4. Transverse perspectives: Equal opportunities and gender equality, 
Internationalisation 

Section E – Support 
E1. Internal research support 
E2. Faculty and University-wide support 

Section F – Other Matters 
F1. RED10 evaluation: Please comment on how the department has worked with 
the recommendations resulting from the RED10 evaluation. 
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F2. Other matters: If relevant, please comment on any other matters described 
by the department in the self evaluation report that do not appear in the 
questions above. 

3. Concluding recommendations 
Based on your overall observations and analysis of the department, please provide 
recommendations that you find most useful for the department for future 
development of high quality research and research environments. 
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Bilaga 3  
 
Panel instructions, RQ2014 

Executive summary 
The panel sums up its main findings in a brief statement, maximum half a page. 

Introduction 
The panel sums up its mode of operation, its composition and some general 
reflections on the preconditions for making the report (formation of units of 
assessment, background material, site visits and similar). About one page should be 
dedicated to this. 

Observations 
The panel reports on its analysis based on the self-evaluation template. This should 
form the main part of the report, comprising around 10 pages. 

Leadership: In this section, please provide a critical analysis, with a summarising 
list of strengths and weaknesses, of the units’ leadership and organisation, in the 
following areas: 

Priority setting, including goals for external research funding 
Recruitment, promotion and succession 
Publication patterns 
The balance between activities in research, education and external 
engagement 
The overarching research strategy 

Collegial culture: In this section, please provide a critical analysis, with a 
summarising list of strengths and weaknesses, of the units’ mechanisms to enhance 
research quality, both with regard to current conditions and future potential. Please 
comment specifically on how the units work with: 

Opportunities for early-career researchers to develop their originality and 
independence 
Sustainability and renewal of research strengths 
Academic networks and collaborations outside the unit 
Diversity, integrity and ethics 
Quality in applications and publications 

Quality ecosystem: In this section, please provide a critical analysis, with a 
summarising list of strengths and weaknesses, of how the units align other tasks 
with research. Please comment specifically on how the units work with: 

Research strengths and how these are reflected in the educational portfolio 

 
 
 
14 RQ20, Guidelines for panels and panel reports, s. 7-8: 
https://rq20.blogg.lu.se/files/2020/05/200512-Subject-Panel-Guideline_Final.pdf 
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How external research collaborations (with e.g. industry, governments and 
states, county councils, municipalities and non-governmental organisations) 
influence, the quality of research 
How the unit deals with integrity and ethics, including potential conflicts of 
interest, in relation to collaboration 
How the unit uses and capitalizes on available research infrastructure, in 
Lund and elsewhere 
If the unit is aligned with any of the University’s strategic research areas 
(SFOs) or any other strong and broad research area, how opportunities from 
such connections are utilised. 

Recommendations:  
In this section, the panel is asked to provide a list of recommendations and advice 
for each unit of assessment. This should be around 5 pages in total (for all units of 
assessment). 

You are asked to indicate issues that call for immediate attention as well as issues 
that need to be addressed in the long term (5-10 years), and how. Please refer back 
to the selfassessment to clarify the connection between observations and advice. 

In addition, please also highlight things to be commended, rather than corrected. If 
relevant, please indicate issues that should be addressed and resolved at other levels 
of the University, such as at the faculty level and/or by the central university 
management. 

Finally, please indicate if the panel was missing any relevant material to make 
observations and recommendations, or if any other relevant matter was omitted. 
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