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Det finns exempel på hur en hel utbildning stämplas med bristande kvalitet på basis av att två av fem uppsatser 
av en enda bedömare bedöms brista avseende ett enda examensmål. 

Eva Åkesson, Anders Malmberg, Per Eriksson och Eva Wiberg  

I en replik den 25 september hävdar universitetskansler Lars Haikola att det system han ansvarar för fungerar, är 
rättvisande och driver på kvaliteten i högre utbildning. Det är oroande att kanslern väljer att blunda för det 
uppenbara faktum att systemet är extremt i sin ensidighet och sitt smala underlag, och att det skapar drastiska 
effekter på ibland osäker grund. Utfallen av utvärderingarna kan bestämmas av små, marginella skillnader, men 
leder till att hela utbildningar svartmålas – eller skönmålas för den delen.  

Ett kontrollfokuserat system med starka sanktioner (indragna examensrätter och kvalitetspengar) måste 
uppfattas som legitimt och rättvisande – och det gör inte dagens kvalitetssystem. Det finns exempel på hur en hel 
utbildning stämplas med bristande kvalitet på basis av att två av fem uppsatser av en enda bedömare bedöms 
brista avseende ett enda examensmål. Utvärderingarna är heller inte likvärdiga mellan olika omgångar och då 
kan knappast utfallet som helhet anses rättvisande. Om examensrätten blir indragen får lärosätet förvisso 
möjlighet att yttra sig innan beslut fattas men någon reell möjlighet att överklaga beslutet finns inte, även om en 
examensrätt skulle bli indragen på tvivelaktiga grunder eller tunt underlag. 

Vi behöver en konstruktiv dialog så att vi kan få ett internationellt erkänt och i bästa mening 
kvalitetsfrämjande system i Sverige. Nu skulle man kunna tro att vi känner oss förfördelade i det nya systemet. 
Det gör vi inte – tvärtom har de två lärosäten som vi företräder fått närmare en tredjedel av den totala 
”kvalitetsbonus” som delades ut det första året. Icke desto mindre behöver systemet på ett tydligt sätt balanseras 
om. 
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Fler debattartiklar om högskolan:  
• to 27 feb ”Misslyckande för högskolan mörkas”  



• 20 dec 2013 ”Kvaliteten måste lyftas fram”  
• 28 nov 2013 ”Många utbildningar ger för lite”  
• 26 nov 2013 ”Studenterna måste själva ta mer ansvar”  
• 25 nov 2013 ”Bråttom att rätta till högskolans brister”  
• 23 nov 2013 ”Högskolan har akuta problem”  
• 21 nov 2013 ”Studier på högskola måste vara krävande”  
• 13 nov 2013 ”Sveriges lärosäten bör bli mer självständiga”  
• 12 okt 2013 ”Sämre universitet med privatisering”  
• 30 sep 2013 ”Hela utbildningar svartmålas”  
• 25 sep 2013 ”Utvärderingen är rättvisande”  
• 23 sep 2013 ”Kvalitetsgranskning håller inte måttet”  
• 19 maj 2013 ”Nätkurser kan slå ut svenska universitet”  
• 13 mar 2013 ”Byråkratin hindrar topputbildningarna”  
• 28 jan 2013 ”Etableringspeng ett hån mot högskolan”  
• 27 jan 2013 ”Förslagen slår in öppna dörrar”  
• 24 jan 2013 ”Låt kvaliteten styra anslagen”  
• 22 jan 2013 ”Högskolan lider av systemfel”  
• 19 aug 2012 ”Högskolans brister måste tas på allvar”  
• 11 apr 2012 ”Kvantitet riskerar att gå ut över kvaliteten”  
• 21/11 Brännpunkt Direkt Är det för slappt att studera på högskolan?  

 


