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SLUTREPLIK. "Att säga att kvalitetsgranskningen fungerar vittnar inte bara om gott självförtroende utan även 
om stor nonchalans mot våra studenter och lärosäten", skriver Anders Flodström och Lena Adamsson i en 
slutreplik. 
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Universitetskansler Lars Haikolas påståenden vittnar om en osedvanligt god tillit till den egna kompetensen vad 
gäller kvalitetssystem. Hans system är dock underkänt. Högskoleverket, HSV, är satta under review av ENQA, 



likvärdigt med att en examensrätt ifrågasätts av HSV på grund av bristande kvalitet. Den nya myndigheten (1 
januari 2013) står utan medlemskap till dess ett nytt system har införts, tidigast 2015 enligt utbildningsministern. 

Svenska utbildningar kommer därmed inte vara kvalitetssäkrade med ett godkänt system under lång tid, med de 
konsekvenser detta medför för både utbildningar och studenter. Universitetskanslern anser trots detta att Sverige 
har en helt igenom tillfredsställande situation och upprepar igen, utan att ge några bevis, ”att systemet fungerar”. 
Det vittnar inte bara om gott självförtroende utan även om stor nonchalans mot våra studenter och lärosäten. 

Han fortsätter med att ge vilseledande information om systemet som helhet, bland annat genom att beskriva att 
utbildningarna först måste examensrättsprövas. Detta är inte sant. Universiteten har examensrätt för alla examina 
utom de yrkesprogram med egen examensbeskrivning i HF. 

Högskolorna har samma rätt på kandidatnivå, och för masterprogram inom de masterområden de fått prövade. 
Uppskattningsvis 5 % av HSVs utvärderingsverksamhet består av examensrättsprövningar (inte 30 % som 
kanslern hävdat i brev till ENQA). Det svenska systemet vilar alltså på det underkända systemet bestående av 
granskningar av det så kallade självständiga arbetet, ofta felaktigt benämnt examensarbetet. 

Den grund Haikola anger ska ligga fast ”att utvärdera hur studenterna når examensmålen” var den grund vi la 
2008 i den så kallade Plattformsgruppen. Utifrån detta skapade vi ett system som kunde besvara denna fråga 
genom tre kvalitetsindikatorer; lärandemål och examination, läranderesultat och studenternas erfarenheter. 
Systemet stympades helt av departementet till att enbart gälla resultat och legitimerades med den nödvändiga 
termen ”självvärdering”. 

Problemen med det nuvarande systemet har vi upprepat i många sammanhang och även sammanställt i ett sju 
sidor långt dokument som för övrigt skulle kunna användas som strategidokument för lärosätena hur man får en 
utbildning godkänd. 

Vad Sverige är i skriande behov av i dag är ett nytt system som förmår driva utvecklingen framåt. Alternativet är 
att lärosätena får sköta detta själva med hjälp av internationella utvärderingsorganisationer. Vi ser också behov 
av en översyn av HFs examensmål från 2007, nu med fokus på kompetenser som rör kreativitet, innovation och 
entreprenörskap. Översynen bör ta sin utgångspunkt i ett tydligt hållbarhets perspektiv, exempelvis FNs rapport 
om global hållbarhet Resilient People, Resilient Planet som presenterades i början av året. 

Men allt detta kanske är för gammaldags? 

Anders Flodström, professor i materialfysik 

Lena Adamson, docent i psykologi 

 


