
Misslyckade utvärderingar mörkas  
Maktspråk och inkompetens ställer till problem för den högre utbildningen. Björklunds högskolepolitik är ett 
misslyckande vilket blir tydligt i den senaste vändningen när det gäller utvärderingarna, skriver Lena Adamson 
och Anders Flodström. 

 

Debaclet med utvärderingarna har kostat skattebetalarna över en halv miljard kronor, lett till nedläggning av 
nytänkande utbildningar och gjort Sverige till åtlöje i internationella kretsar, skriver artikelförfattarna.  
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Finn den rektor som kan förklara varför hennes eller hans utbildningar fått ett visst omdöme på den tregradiga 
skalan.  

Lena Adamson och Anders Flodström  



Häromdagen erkände Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och regeringen lågmält sitt fatala misstag med det 
amatöristiska utvärderingssystemet av svensk högre utbildning som de kört över den svenska högskolevärlden 
med sedan 2010. I ett anspråkslöst nyhetsbrev från UKÄ står att läsa resultatet av den tragikomiska historien om 
hur prestigefyllda män med politisk makt nu måste backa på den resa som inleddes hösten 2009. 

Som universitetskansler och huvudsekreterare vid dåvarande Högskoleverket (HSV) presenterade vi då ett 
förslag till ett nytt modernt utvärderingssystem för den högre utbildningen. Detta som konsekvens av att det 
tidigare systemet kritiserats så skarpt från sektorns sida att vi varit tvungna att lägga ned detta. 

Förslaget bestod av tre kvalitetsindikatorer med tydliga bedömningsområden och bedömningskriterier. En 
garanti för den transparens och likvärdighet som det tidigare systemet helt saknat. Det var, som 
regeringsuppdraget föreskrivit, resultatfokuserat och innehöll även ett särskilt bedömningsområde för 
”utbildningarnas användbarhet på och för arbetsmarknaden”. Det var väl förankrat med universitet och 
högskolor, studenterna och arbetsmarknaden. Förslaget förkastades dock direkt utan förklaring till ansvarig 
myndighet. Under våren 2010 presenterade regeringen istället ett eget förslag; ogenomtänkt, färgat av sämsta 
sortens politiska retorik och utan någon som helst förankring hos de som skulle granskas. Systemet skulle nu 
endast granska resultat. Allt annat var ett hot mot lärosätenas autonomi. Maktspråket för att tysta opinionen hos 
landets rektorer och högskolesektorn var monumentalt. 

 

Propositionen drevs igenom i riksdagen juni 2010 efter en KU-anmälning av remisshanteringen. Kort efter detta 
avgick vi båda i protest. Inte av prestige utan av önskan att kunna sova på nätterna. Då hade ansvarig 
statssekreterare under nio månader utestängt oss från centrala möten som rörde systemet, anordnat inofficiella 
möten bakom våra ryggar på HSV och departement om oss själva, våra anställningar, fackliga tillhörighet, och i 
offentliga sammanhang ansatt oss på olika sätt. 

Regeringens system infördes 2011 under stark kontroll från departementet och har sedan dess presenterat 
fullständigt obegripliga resultat av snart cirka 1600 utvärderingar. Finn den rektor som kan förklara varför 
hennes eller hans utbildningar fått ett visst omdöme på den tregradiga skalan, och där ”bristande kvalitet” kan 
leda till tvång på nedläggning. Debatten och kritiken har pågått sedan dess. Reformen granskas för närvarande 
också av ett danskt forskningsinstitut på uppdrag av riksdagens utbildningsutskott. 

I september 2012 kom beskedet från den europeiska kvalitetsorganisationen ENQA att systemet inte lever upp 
till europeisk ministeröverenskommen standard. Underkännandet rörde såväl systemet som sådant som den helt 
oacceptabla politiska styrningen. HSV:s medlemskap sätts nu under granskning av den organisation man själv 
varit med att starta. Frågan har vid flera tillfällen varit föremål för interpellationsdebatter i riksdagen där vår 
utbildningsminister varje gång (liksom statssekreteraren i andra sammanhang) kompenserar sin okunnighet med 
gott självförtroende och meddelar att Sverige i själva verket leder utvecklingen i Europa. Sverige är föregångare 
och det kommer alla snart att förstå! 

Sommaren 2010 tillsattes i en sluten process en ny universitetskansler, en ständig försvarare av systemet som 
dessutom låter varje enskild bedömargrupp handskas med detta efter tycke och smak. Vilseledande uppgifter 
skickas vid flera tillfällen till ENQA som svårligen kan granska svenska ursprungstexter och lika vilseledande är 
informationen som uttrycks i årets budgetproposition: ”Lärosäten och utvärderare har överlag gett positiva 
omdömen om hur HSV respektive UKÄ har genomfört utvärderingarna”. Vilket ju inte säger något om själva 
systemet och där för övrigt enkäterna som gått ut till bedömargrupperna haft stora bortfall. 

Den första januari 2013 sjösätts också en ny myndighet, UKÄ, dock med samma universitetskansler. Enligt 
uppgift ska ny ansökan om medlemskap i ENQA ske den 1 februari 2014. Arbetet med ansökan pågår under en 
längre tid på myndigheten – medlemskapet är en prestigefråga. 

Så kommer då plötsligt meddelandet från UKÄ att man inte ansöker om medlemskap i ENQA förrän man kan 
presentera ett nytt kvalitetssystem. Vad som föregått beslutet är höljt i dunkel. Facit är alltså att UKÄ och 
regeringen erkänner att systemet inte mäter utbildningarnas kvalitet. Ett nytt misslyckande kan inte ske ett valår 
– hellre ett diskret meddelande i ett elektroniskt nyhetsbrev. 



Hela debaclet har kostat skattebetalarna över en halv miljard kronor, lett till nedläggning av nytänkande 
utbildningar och gjort Sverige till åtlöje i internationella kretsar, där kvalitet på systemet och kvalitet på våra 
utbildningar inte särskiljs. De förlorade intellektuella värdena är oskattbara. 

Under åtta år har vi nu i stor frustration levt med en utbildningspolitik som präglats av okunnighet, 
kunskapsförakt, sanningsfriserande och avsaknad av all vilja att lyssna på andra än sig själva. Historien om 
kvalitetssystemet är inte det enda exemplet men kanske det mest flagranta. När ställs ansvariga till svars? Men 
framför allt, när får vi en utbildningspolitik som präglas av ett modernt tänkande som ligger i framkanten 
kunskapsmässigt då det gäller högskolans internationella utveckling, en reell dialog med våra lärosäten och 
andra centrala aktörer, tillsammans med en tillit till all den kompetens, kreativitet och goda vilja som finns bland 
alla dessa? 
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Skribenterna har samlat material i ämnet på en blogg. 

Länk till Universitetskanslerämbetets hemsida, med meddelandet om ENQA 

Läs också: ENQA:s brev till Universitetskanslerämbetet. 

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?  

 


