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Yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av 
forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag 
(Rapport 2018:2) 
 
Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att 
yttra sig över rapporten Kvalitetssäkring av forskning (Rapport 2018:2) 
Det är en återrapportering av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
regeringsuppdrag att vidareutveckla det nationella systemet för 
kvalitetssäkring av högre utbildning till att även omfatta 
kvalitetssäkring av forskning.  I rapporten redogör UKÄ för hur 
anpassningen av det nationella kvalitetssäkringssystemet till uppdraget 
bör genomföras.  
 
Saco är positiv till att UKÄ:s uppdrag utvidgas från att enbart gälla 
kvalitetsgranskning av högre utbildning till att även omfatta forskning. 
Saco instämmer i UKÄ:s bedömning att kvalitetssäkring av forskning 
främst bör inkluderas inom komponenten granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete. Saco delar även UKÄ:s bedömning att 
granskningen bör ske utifrån separata vägledningar och 
självvärderingar, samt att resultaten redovisas separat för utbildning 
och forskning. Saco tillstyrker UKÄ:s förslag att forskningens 
samverkan och nyttiggörande bör inkluderas i granskningen av 
forskningens kvalitetssäkring. 
 
Dock behöver metoden för granskningen utvecklas för att ta hänsyn till 
forskningens särskilda förutsättningar. Detta gäller både befintliga 
bedömningsområden och bedömningsgrunder. Saco vill också 
poängtera betydelsen av att granskningsmodellen tar hänsyn till 
lärosätenas profilering och forskningsområdenas särdrag. Då flera delar 
av modellen fortfarande är under utveckling bör löpande utvärdering 
och avstämning ske med lärosäten och övriga intressenter för att 
säkerställa att forskningen kvalitetssäkras på ett tillfredsställande sätt.   
 
Saco delar UKÄ:s uppfattning att ett student- och doktorandperspektiv 
bör inkluderas i granskningen. Saco saknar dock den forskande 
personalens perspektiv i granskningarna. Deras förutsättningar och 
villkor att bedriva forskning och undervisning är avgörande för både 
forskningens och utbildningens kvalitet. Vid sidan av forskande 
personal, doktorander och studenter bör även samverkande parters 
perspektiv inkluderas i granskningen. Saco förutsätter också att 
arbetslivets organisationer inkluderas i den fortsatta utvecklingen av 
systemet.  
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Saco avstår från att ta ställning till bedömargruppernas utformning och 
huruvida det bör vara två olika grupper eller inte. Utformningen måste 
dock garantera att kompetens finns inom både forskning och utbildning, 
att jäv undviks samt att arbetsbördan blir rimlig för ingående bedömare.  
 
Högskolornas resurser har under en lång period urholkats. Saco 
förutsätter att högskolorna tillförs ytterligare anslag för att möjliggöra 
långsiktigt ansvar för forskningens utveckling och kvalitet samt för det 
tillkommande administrativa arbete som kvalitetssäkringen medför.  
 
Saco hänvisar också till bifogade svar från Sverige läkarförbund, 
Naturvetarna, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund 
samt till det svar som Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) 
lämnat in direkt till departementet.  
 
Sverige Veterinärförbund ansluter sig till Sacos svar. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sveriges akademikers centralorganisation 
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