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”Statens utvärdering av lärosätena oduglig” 
Universitet och högskolor angriper Högskoleverket: Vi kan inte lita på statens kvalitetskontroll av den högre 
utbildningen. 

Högskoleverkets granskning och utvärdering av all högre utbildning underkänns av de granskade universiteten 
och högskolorna själva. Statens kontrollmetoder för utbildningen duger inte. Det är särskilt allvarligt att 
utbildningens kvalitet granskas så lite. Verket bedömer dessutom ofta likartade studieresultat helt olika, vilket är 
ett farligt fenomen när examensrätten ifrågasätts. Granskningen är inte rättssäker, rättvis, inte heller begriplig. 
Lärosätena måste kunna ställa samma krav på kvalitet i statens utvärdering som staten ställer på högskolor och 
universitet. Det skriver ledamöterna i styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund, ett 
samarbetsorgan för 42 svenska lärosäten för högre utbildning.  

• Varför är andelen disputerade lärare i Gävle, 34 procent, ”otillfredsställande låg” när genomsnittet i landet är 
35 procent och fem andra lärosäten får godkänt för 30 procent eller lägre (lärarutbildningen). 
Varför är 13 procent disputerade lärare i Blekinge för litet, när Mittuniversitetets 9 procent anses helt i sin 
ordning (sjuksköterskeutbildningen). Varför är andelen disputerade lärare i läkarutbildningen för ointressant för 
att ens mätas? 

Detta är legitima frågor efter Högskoleverkets (HSV) uppmärksammade utvärderingar av högre utbildning. HSV 
ifrågasätter, underkänner eller godkänner nämligen utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor på 
grundval av dessa utvärderingar.  

Det ska genast sägas att många av HSV:s utvärderingar är både välgjorda, sakliga och kritiska. Sådana 
utvärderingar är viktiga för oss som leder lärosätena, för lärarna, för skattebetalarna som lägger ner mer än 30 
miljarder på högre utbildning och framför allt för de studenter som ägnar år av sina liv åt studier.  

Men det finns också stora problem. Därför har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) granskat 
kvaliteten på HSV:s granskningar. 

Vi utsåg en granskningsgrupp bestående av en humanist, en medicinare, en naturvetare, nu verksamma som 
rektor, prorektor respektive vicerektor vid lärosäten av olika storlek, alla med stor erfarenhet av utvärderingar. 
Sveriges förenade studentkårer utsåg en student. Gruppen har läst dokument, gjort platsbesök och intervjuat 
nyckelpersoner vid HSV och har sänt en enkät till alla lärosäten. 90 procent av dessa svarade. Gruppen har 
hämtat synpunkter från studenter som varit medlemmar i HSV:s granskningsgrupper. En expert har 
specialgranskat sex stora utvärderingar. 

Resultaten av granskningen är delvis anmärkningsvärda: 

Utvärderingssystemet byggdes upp för dialog mellan HSV och lärosäte om förbättring, men används nu för 
utsortering. Det är som om ett förtroligt utvecklingssamtal plötsligt skulle avgöra fortsatt anställning. Det är en 
mycket stor förändring, utan att systemet har anpassats till de nya syftena. 

• HSV har visserligen fastställt kriterier som bedömarna ska använda för utvärderingarna, men kriterierna måste 
anpassas och konkretiseras för varje utvärdering. De faktiska kriterierna och gränserna för godkänt utvecklas i 
praktiken av granskarna medan utvärderingen pågår. De är inte färdiga eller kända när granskningen börjar, när 
lärosätena sänder in material eller vid platsbesöken. Ibland är de inte ens kända i efterhand, ty det framgår inte 
alltid klart i vare sig rapporterna eller i kanslerns beslut varför en utbildning godkänts medan en annan 
ifrågasätts. Detta är lindrigt sagt inte rättssäkert för lärosätena. 

• Hur de viktiga granskarna väljs ut av HSV är oklart. Det gäller både deltagande lärare och studenter. Ibland är 
granskarna en homogen grupp, ibland inte. För sjuksköterskeutbildningen hade varenda granskare själv 
sjuksköterskeexamen eller studerade för denna examen, för läkarutbildningen var alla granskare läkare eller 
läkarstudenter, för lärarutbildningen redovisades inte om granskarna hade lärarutbildning eller ej. Varför 



• I stora utvärderingar finns det ingen människa som deltagit i alla platsbesök, av praktiska skäl. Det gör att 
mycket möda borde ägnas åt att säkra att likvärdiga bedömningar görs av olika bedömargrupper. Hur HSV 
arbetar med detta viktiga problem går inte att klarlägga. Verkets rapport från den stora 
lärarutbildningsutvärderingen är skriven som om en enda grupp bedömare granskat alla utbildningarna. Så gick 
det inte till.  

• Varje rapport om ett ämne eller ett program inleds med basfakta om utbildningen. Men de faktorer som anses 
viktiga varierar. Varför är det viktigt att för utbildningar i medicin och vård redovisa hur stor andel av lärarna 
som har läkarexamen respektive sjuksköterskeexamen, men inte ta upp hur många lärarutbildare som har 
lärarexamen 

Varför är andelen disputerade lärare viktig i alla utvärderingar utom läkarutbildningens 

• När olika faktorer pekar åt olika håll, till exempel god formell lärarkompetens men problematisk 
verksamhetsförlagd utbildning, så är det inte möjligt att utläsa hur avvägningarna gjorts. Slutsatserna är i vissa 
fall svårbegripliga – inte så att det inte går att förstå kritiken mot ifrågasatta utbildningar, men andra utbildningar 
med likartad kritik får godkänt. Detta är särskilt allvarligt när examensrätter ifrågasätts. 

• I pressmeddelanden lyfts i vissa fall kritik fram, ibland ordentligt förstärkt av HSV:s ledning. Varför var det 
inte viktigt att ens nämna att många lärarutbildningar fick mycket goda omdömen i svenska, utan endast kraftigt 
framhäva kritik mot matematiken 

I andra fall sker motsatsen. ”Svensk läkarutbildning håller god kvalitet internationellt” är HSV:s rubrik på 
pressmeddelandet, som utelämnar just den kritiska internationella aspekten, gjord i utvärderingen, att 
utbildningen i Sverige är för kort, bara 5,5 år jämfört med EU-direktivets krav på sex år.  

Vi kräver att HSV självt måste motsvara de krav som verket – med rätta – ställer på lärosätena. Faktiska 
kriterier och krav måste vara klara, kända i förväg och röra samma områden när uppföljningar görs. 
Frågor om jäv eller starka specialintressen hos några få bedömare måste behandlas öppet och tydligt. 
Arbetsmetoder måste vara väl dokumenterade. Beslut ska vara begripliga, jämförbara och tydligt 
underbyggda. Vår allra viktigaste invändning rör dock att resultaten av utbildningen, den verkliga 
kvaliteten, granskas så lite.  

HSV:s definition av utbildningskvalitet är tydlig i en utfrågning den 30 oktober i utbildningsutskottet: 
”kvalitet är vad HSV mäter”. Det vill säga kvalitetsbegreppet är inte utgångspunkt för utan resultat av 
utvärderingarna. Lärosätenas krav på i förväg kända kriterier bemöttes vid samma tidpunkt med att ”det 
är orimligt svårt”. HSV måste få se det material som lärosätena sänder in och göra platsbesöken innan 
man kan utforma kriterier och kravnivåer.  

Sådana metoder kunde kanske godtas när syftet endast var dialog för förbättring. Men nu ska HSV, enligt egen 
utsago, tilldela och dra in examensrätter som berör tiotusentals studenter. HSV ska snart också pröva 
examensrätter för landets största utbildning, lärarutbildningen, på minst 25 lärosäten, för flera olika 
lärarexamina. Verket ska för första gången dela ut eller dra in rätt till forskarutbildningar över hela landet. 

HSV:s resonemang duger inte. Är det för svårt att sätta kriterier i förväg så får de prövas ut i en 
pilotomgång, vars resultat publiceras och diskuteras innan den fullständiga utvärderingen börjar. 
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar måste ha betydligt högre kvalitet än i dag. Det är bråttom.  
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Högskolan Dalarna, Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, Romulo Enmark, rektor Högskolan Halmstad, 
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, Johannes Johansson, rektor Kungliga Musikhögskolan, Göran 
Sandberg, rektor Umeå universitet, Staffan Sarbäck, universitetsdirektör Luleå tekniska universitet 

	  


