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Kvalitet i högre utbildning och forskning 
Åsa Kettis

Kvalitet är ett begrepp som om man börjar tänka för mycket på det kan 
leda till samma kortslutning i tanken som barndomens funderingar på uni-
versums oändlighet, eller tonårens grubblerier över livets mening. Risken är 
att man fastnar i hårklyverier som stjäl kraft från arbetet med att förbättra 
den. Tal om kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling – för att inte tala om kvali-
tetssystem – leder dessutom ofta till att också den mest kvalitetsmedvetne 
lärare och forskare tappar intresset och associerar till själsdödande pappers-
vändande. Ett pragmatiskt förhållningssätt till fenomenet underlättar därför 
om man vill åstadkomma något i praktiken. Kvalitet kan inte administreras 
fram – men den uppstår inte heller av sig själv. Den är ett resultat av ett 
systematiskt arbete med att ständigt underhålla det som är viktigt att värna, 
förbättra det som behöver förbättras och se nya utvecklingsmöjligheter. 

Vad är då egentligen att hålla god utbildnings- och forskningskvalitet? 
Vilken kvalitet är ”rätt” kvalitet – och är god kvalitet vid ett tillfälle själv-
klart god kvalitet vid ett annat tillfälle? Är kvalitet att utveckla excellens, 
att vara bäst och bidra med något exceptionellt? Eller åstadkoms kvalitet 
genom att genomföra varje uppgift till perfektion – stort som smått? El-
ler är kvalitet att göra något som är väl avpassat för syftet – men kanske 
varken helt perfekt eller excellent? Är det att skapa mesta möjliga värde 
ur varje satsad krona? Eller är det att hela tiden sträva efter förbättring och 
utveckling? 

Kvalitet kan nog vara allt ovanstående beroende på sammanhanget. I 
forskning finns en uttalad och berättigad strävan efter excellens, vilket inte 
utesluter att forskning kan ha sitt värde trots att den är mer modest i sitt 
vetenskapliga bidrag. Den kanske försvarar sin plats genom att ge grund för 
forskningsanknytning av utbildningen och genom sin närhet till praktisk 
tillämpning. Stjärnforskning är absolut nödvändig, men inte tillräcklig för att 
skapa ett komplett universitet i världsklass. 
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Att hålla god utbildningskvalitet handlar i sin tur ofta om att göra något 
som är väl anpassat för syftet, följer lag och förordning och ryms inom de 
ekonomiska ramarna – kombinerat med en vilja till kontinuerlig förbättring 
och utveckling. Ungefär detsamma gäller kvaliteten i administrativa funk-
tioner. Utrymmet för kvalitet som kompromisslös perfektion minskar i alla 
händelser under inflytandet av en krass ekonomisk verklighet. Det absolut 
grundläggande kvalitetskravet är att nå det omedelbara målet för verksam-
heten – det vill säga examinera studenter som klarar examensordningens 
krav och bedriva forskning som klarar den inomvetenskapliga prövningen.

Men det finns ytterligare ett sätt att se på kvalitet som har en särskild 
lockelse – och det är kvalitet som förvandling:

Quality as transformation is a classic notion of quality that sees it in terms of 
change from one state to another. In educational terms, transformation re-
fers to the enhancement and empowerment of students or the development 
of new knowledge. (Harvey and Green, 1993.)

Med ett sådant perspektiv på utbildning och forskning går kvalitetsbegrep-
pet bortom examensordningen och den inomvetenskapliga kvalitetspröv-
ningen. Vi vill mer än vad som krävs, men inte i form av perfektion eller 
”överkvalitet” utan i form av en högre idé med det vi gör. Det handlar om 
att vi som verkar vid universitetet besjälas av idén att bidra till en djupgå-
ende utveckling av studenterna till självständiga individer, som med sina 
kunskaper som bas förmår att fatta egna beslut, ta egna initiativ och driva 
dem. Sådana studenter kan i sin tur, liksom forskningen med dess kunskaps-
bidrag, bidra till samhällsomvandling. Det låter storvulet och idealistiskt, 
men synsättet påverkar vårt förhållningssätt i vardagen. Man kan jämföra 
med berättelsen om de två stenhuggarna, där den enes svar på frågan om vad 
han höll på med var ”Det ser du väl? Jag hugger sten”, medan den andra leende 
svarade ”Jag bygger en katedral. Den mest magnifika katedral du kan tänka 
dig”. Det är inte svårt att förstå att den senares helhetstänkande och patos 
genomsyrar den dagliga gärningen på ett sätt som leder till ökad kvalitet.

Kvalitet i utbildningen – evidensbasen

Inom det medicinska området har evidensbaserad medicin vunnit mark un-
der de senaste decennierna. Evidensbaserad medicin bidrar till högre kva-
litet i vården genom att läkare är uppdaterade på de senaste vetenskapliga 
rönen om vilka åtgärder som ger effekt och anpassar behandlingen efter det 
i stället för att luta sig mot gårdagens sanningar och jobba på som de alltid 
har gjort. Som patient är man ganska tacksam för det – och som forskare 
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tycker man att det är fullständigt självklart att forskningsresultat ska kom-
ma till nytta. Men hur är det med evidensbasen när det gäller utbildning och 
forskning? Finns det något sådant som evidensbaserad undervisning – utöver 
att själva innehållet ska vara baserat på vetenskap? Finns det något som går 
utöver allmänt tyckande, personliga preferenser och beprövad erfarenhet 
när det handlar om utformning av undervisning?

En utmärkt sammanfattning av bevisläget för vad som mest effektivt 
gynnar lärandet – och därmed karakteriserar en utbildning av god kvalitet 
– återfinns i en översikt som Graham Gibbs har gjort på uppdrag av the 
Higher Eduation Academy i Storbritannien (vilken jag blev tipsad om av 
en av alla våra kvalitetsmedvetna lärare). En genomläsning bekräftar till en 
del det varje lärare och student redan vet, men bjuder också på en del nytt.

Forskningsöversikten visar att ett lärosätes resurstillgångar påverkar stu-
denternas lärande i någon mån, men endast om resurserna används till så-
dant som har visad positiv påverkan på studenternas prestationer, som att 
rekrytera skickliga lärare, förse anställda lärare med stöd och fortbildning 

Student i Campus Blåsenhus. En utbildning av god kvalitet ger ordentligt utrymme 
för interaktion mellan lärare och studenter, men studenternas egna insatser mellan 
undervisningspassen är minst lika viktiga för lärandet.
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och minska storleken på undervisningsgrupper. Lärare som är pedagogiskt 
utbildade undervisar i högre grad på ett sätt som leder till effektivt lärande. 
Däremot har man inte kunnat visa att undervisningens kvalitet ökar om 
läraren är aktiv forskare. Det kan tvärtom vara så att lärosäten med stark 
forskningsorientering har svagare utbildningsfokus. Resultat från forsknings-
utvärderingar är av det skälet ingen valid indikator på utbildningskvalitet. 
Om forskning ska vara av värde för undervisning måste dessa båda aktivt 
knytas samman på ett pedagogiskt medvetet sätt. Lyckad symbios, med po-
sitiv inverkan på studenternas lärande, kan till exempel ske om studenterna 
får vistas i en forskningsgrupp – och det kräver inte toppforskning.

Föga överraskande gynnar få studenter per lärare lärandet. Mindre grup-
per möjliggör ökad kontakt mellan lärare och student, ett större socialt kitt i 
gruppen, större studentaktivitet, mer djupinriktat lärande och mer genom-
arbetade och situationsanpassade examinationsformer. Det ger dessutom 
utrymme för snabb återkoppling av god kvalitet, vilket också underlättar 
lärandet. Detta till trots finns sätt att åstadkomma goda resultat vid under-
visning av större grupper, men det kräver lite extra pedagogisk finurlighet. 

Antalet undervisningstimmar spelar, mer överraskande kanske, mindre 
roll för utbildningens kvalitet. Det som är avgörande är snarare hur tiden 
används, att den innehåller interaktion mellan lärare och studenter och att 
studenternas egna insatser mellan undervisningstillfällena är av tillräcklig 
kvalitet och omfattning. Hellre färre interaktiva undervisningstimmar per 
vecka med mycket utrymme för personlig återkoppling samt tydlig struktur 
för det egna arbetet mellan tillfällena än många föreläsningstimmar.

Även kvaliteten på studenterna spelar in. En återkommande svårighet 
vid utvärdering av utbildningskvalitet är att utröna vilket mervärde en viss 
utbildning ger, det vill säga hur mycket av de goda studieprestationerna som 
beror på lärosätets insatser och vad som förklaras av att utbildningen har 
en viss selekterad studentgrupp. I en miljö med många högpresterande stu-
denter ger dessutom studenterna varandra draghjälp – gemensamt lärande 
underlättar den enskildes lärande. 

Gibbs menar också att de utbildningar som karakteriseras av att de har 
många av de ovan angivna kännetecknen, också har något mer svårfångat 
som är närmast omöjligt att mäta. Där finns en kultur där sådant som har 
med undervisning att göra värderas, talas om och utvecklas. Där finns ett 
aktivt ledarskap med fokus på undervisning och där inlemmas studenter i 
den akademiska gemenskapen på ett självklart sätt. 

Att det finns en evidensbas som visar på det som oftast är det mest 
framgångsrika sättet att stimulera lärande innebär ju inte att det går att 
skopa ut den individuella lärarens eget omdöme och erfarenhet. Det är där 



173

kvalitet i högre utbildning och forskning

den intuitiva professionalismen kommer in – den väl avvägda blandningen 
mellan formell kunskap och den tysta erfarenhetsbaserade kunskapen, som 
tillsammans ger en oslagbar fingertoppskänsla i den enskilda situationen. 

Kvalitet i forskningen – evidensbasen

Men att på motsvarande sätt slå fast vad som skapar forskning av god kva-
litet måste vara svårare? Det måste väl vara inomvetenskapligt betingat i 
första hand? Ja, till en del är det nog så, men det hindrar inte att det finns 
empirisk forskning som någorlunda entydigt visar vad som leder fram till 
forskning av god kvalitet – oavsett ämnesområde. Sveriges universitets- och 
högskoleförbund har helt nyligen låtit göra en översyn av frågan, som under-
lag för vidare diskussion. 

Deltagande i en forskningsgrupp har en positiv inverkan på studenternas lärande. 
Det räcker inte att läraren är disputerad för att säkerställa forskningsanknytning av 
undervisningen. Studenterna måste själva genomföra forskningsliknande moment – 
genom hela utbildningen.
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Framgångsrika forskningsmiljöer med traditionella mått mätt, som ve-
tenskapliga publikationer, medelstilldelning och internationellt rykte, före-
faller ha vissa gemensamma karaktäristika oavsett vetenskapsområde. Dessa 
miljöer har ofta kommit till genom organisk framväxt underifrån. De har en 
ledare som tar en mycket aktiv roll, är hängiven forskningen och engagerar 
sig i det dagliga forskningsarbetet, en som hjälper till att brygga över till and-
ra kunskapsområden, förmår rekrytera kompletterande kompetenser och 
stötta juniora forskare. 

I miljön finns ett tydligt gemensamt problemfokus inom vilket enskilda 
forskare identifierar mer precisa frågor. Den rymmer kompletterande kun-
skaper och färdigheter och präglas av ett starkt socialt kitt. Interaktionen 
mellan forskarna är intensiv och präglas av ett genuint intresse för varandras 
arbete, vilket till exempel tar sig uttryck i en levande seminarieverksamhet 
eller andra former för vetenskapliga diskussioner i grupp.

För att ett sådant klimat ska kunna växa fram får inte grupperna vara 
allt för stora. Mindre grupper är dessutom ofta mindre hierarkiska, vilket 
gör att allas kreativa och intellektuella potential kan tillvaratas oavsett posi-
tion. Baksidan av den lilla miljön är sårbarheten. Små miljöer är alltså mer 
kreativa, men kan ha sämre överlevnadspotential än större. 

Framgångsrika forskningsmiljöer är dessutom öppna, med ett in- och 
utflöde av forskare. Gästforskare kommer in periodvis, nya förmågor rekry-
teras utifrån och egenproducerade doktorer lämnar miljön, vidareutvecklas 
och berikar på annat håll. Miljöerna befinner sig i en större helhet med 
en god infrastruktur, såväl tekniskt som intellektuellt, och flitig samverkan 
med forskare och andra aktörer inom och utom den egna organisationen. 

Goda möjligheter till långsiktighet och ekonomisk stabilitet bidrar också 
till forskningskvaliteten. Det främsta skälet är att det gynnar flexibilitet och 
minskar den konservering och administrativa börda som system för kor-
tare, riktade anslag kan bidra till. Långsiktig ekonomisk försörjning tillåter 
forskare att snabbt ändra till en mer fruktbar inriktning, vilket är särskilt 
viktigt vid högriskforskning. 

All kunskap är provisorisk och en del av resultaten ovan kan säkert ifrå-
gasättas om man skärskådar de enskilda studierna, liksom generaliserbar-
heten till svenska förhållanden och enskilda ämnen. Men nog bör de kunna 
komplettera vår intuitiva, och ibland oreflekterade, känsla för hur forskning 
och utbildning bör bedrivas – och som minimum få oss att fundera över 
varför vi gör som vi gör och om vi skulle kunna göra annorlunda?
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Vad gör Uppsala universitet för att skapa god kvalitet 
i verksamheten?

I Uppsala universitets kvalitetsarbetsprogram slås fast att det är allas, såväl 
personalens som studenternas, uppgift att verka för en god kvalitet i allt vad 
universitetet företar sig – och att ledningen har en viktig roll för att skapa 
goda förutsättningar för detta. Det kan, som så mycket annat som är vackert 
och djupt sant, stanna vid tomma ord, men det kan också tas på det allvar 
det förtjänar. Få betvivlar väl att vi kommer att fortleva som universitet 
under överskådlig framtid, men med vilken kraft vi gör det är inte givet. 
Vår framtid beror av om vi förmår att aktivt bevara våra kvaliteter – och 
utveckla det som kan bli bättre. Inte minst måste vi undvika den självbelå-
tenhet som lätt frodas vid framstående, äldre universitet. Visst ska vi vara 
nöjda med oss själva, men inte så nöjda att vi försitter chansen till välbehöv-
lig utveckling.

Verksamhetsnära kvalitetsarbete

Vad gör vi då? Ja, först och främst pågår ett ständigt verksamhetsnära kvali-
tetsarbete långt ut i kapillärerna. Det är ansvariga på olika nivåer, lärare och 
studenter som bidrar till en ständig förädling av verksamheten med utgångs-
punkt från lokala behov och ambitioner. Detta har pågått oförtröttligt sedan 
universitetets tillkomst, även om det var mer rudimentärt inledningsvis, 
blev mer utvecklat med tiden och riktigt systematiskt först under de senaste 
decennierna. När Högskoleverket granskade vårt kvalitetsarbete 2009 fick 
vi höra att mötet med lärare och ledare i verksamheten gav uttryck för en 
stark kvalitetskultur, det vill säga en grundläggande kvalitetsmedvetenhet 
i det dagliga arbetet – nog så viktigt som vilka formaliserade kvalitetssäk-
ringssystem som helst. 

Kvalitetsarbete kan vara så mycket. Det kan handla om att inleda ett 
forskningssamarbete med de främsta internationella forskarna på området 
eller göra insatser för att blåsa liv i den avsomnade seminarieverksamheten 
på institutionen. Det kan vara att utveckla ett nytt framsynt utbildnings-
program som gör bruk av det breda universitetet och svarar mot framtidens 
behov. Men det kan också vara att, mot bakgrund av kursvärderingsresultat, 
ersätta en föreläsning med ett studentaktiverande moment nästa gång kur-
sen ges eller genomföra systematiska och allvarligt menade pedagogiska ut-
vecklingssamtal för att bättre tillvarata potentialen i lärargruppen. De små 
förbättringar som sker i det lilla är lika viktiga som de mer genomgripande, 
strategiska ansatserna. Båda behövs.
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Navet i kvalitetsarbetet är olika kollegiala fora (nämnder, kommittéer, 
arbetsgrupper, lärarlag et cetera) där viktiga frågor om utbildning och forsk-
ning behandlas – ofta i dialog med studenterna. Studenterna vid vårt uni-
versitet lämnar avgörande bidrag till kvalitetsarbetet. Att bidra med kurs-
värderingar och konstruktiva förbättringsförslag är en kvalitetsarbetsinsats 
som hör till varje students vardag. Till det ska läggas de studenter som väljer 
att engagera sig med extra kraft som studentrepresentanter, som studie-
bevakare, i studentföreningar, nationer och kårliv. Allt detta bidrar till att 
göra Uppsala universitet till ett av de mest attraktiva universiteten i världen 
– det intygar inte minst våra internationella studenter. Vi är stolta över vår 
studentmedverkan och dess bidrag till utvecklingen av verksamheten, men 
inte heller den kan tas för given. Den måste vårdas med omsorg. Vi måste 
våga lyssna, även på obekväma sanningar, och ta studenternas tankar och 
förslag på största allvar. Det innebär inte att vi kan tillmötesgå alla önske-
mål, men de ska alltid beaktas i en levande dialog. 

Systematiska utvärderingar och fortbildning

Verktyg som kursvärderingar, alumnuppföljningar och  programutvärderingar 
– och externa granskningar av Högskoleverket och internationella aktörer 
– ger ledning i fråga om hur verksamheten kan utvecklas. Resultatet från 
sådana systematiska utvärderingar är ett bra komplement till de osorterade, 
anekdotiska iakttagelser av verksamheten vi bär på som enskilda individer. 
Men deras värde är helt beroende av att resultaten används. Allt för ofta 
tappar vi energin när en utvärdering är genomförd och försummar uppfölj-
ning och åtgärder. Men det finns mycket goda exempel på motsatsen. Dit 
hör uppföljningen av 2002 och 2008 års doktorandenkäter, där identifierade 
brister ledde till diskussion och konkreta förbättringsåtgärder vid flera fa-
kulteter och institutioner. 

Ett annat viktigt stöd för kvalitetsarbetet är den omfattande pedagogiska 
fortbildningsverksamhet som finns vid universitetet, liksom de ledarskaps-
utbildningar som erbjuds. Dessa aktiviteter skapar dessutom en plattform 
för erfarenhetsutbyte mellan olika fakulteter/områden. 

Pedagogiska programmet

En viktig kvalitetsfaktor är ämneskunniga lärare – och i det avseendet är 
Uppsala universitet välförsett. Det bekräftas av resultaten från 2010 års In-
ternational Student Barometer, där vi placerar oss bra när det gäller kvali-
teten på lärarnas ämneskunnande. Men även om tillgång till ämneskunniga 
lärare är absolut nödvändig, är den inte tillräcklig för att leda till lärande 
hos studenterna. Det är mot den bakgrunden som Pedagogiskt program för 
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Uppsala universitet har utvecklats. Det sammanfattar vad som krävs för god 
utbildningskvalitet – utöver relevant ämneskompetens. Det kan ses som vår 
universitetsgemensamma definition av vad som utgör god utbildningskvali-
tet. Programmets innehåll är sprunget ur våra egna lärares och studenters 
beprövade erfarenhet – då det vaskades fram i en grundlig nedifrån-och-
upp-process – men vilar också på universitetspedagogisk forskning. Det 
som är unikt är att det också lyfter fram hur studenten kan bidra till en 
god utbildning. Uppsala universitets pedagogiska program har också på ett 
mycket positivt sätt uppmärksammats av andra lärosäten såväl nationellt 
som internationellt.

En sak är att fastställa ett program genom beslut av rektor, men hur om-
sätts det i praktiken? Hur räddas det från en dammsamlande tillvaro i alla 
dessa otaliga högar av bortglömda dokument? Ramarna för uppföljningen av 
programmet slogs fast i samband med att det fastställdes 2008, vilket var ett 
första viktigt drag för att motverka ett sådant öde. 

KrUUt 10–12 – med utbildningsutveckling i fokus

Parallellt med fastställandet av pedagogiska programmet började våra stu-
denter efterlysa ett ökat fokus på utbildningsfrågor. Forskningen har sin 
KoF-utvärdering (som Joseph Nordgren berättar om på annan plats i denna 
skrift) – men vad har utbildningen som manifesterar dess betydelse? Som 
tidigare nämnts har lärosäten med högkvalitativa utbildningar en kultur där 
sådant som har med undervisning att göra värderas, talas om och utveck-
las – med aktivt stöd av ledarna i organisationen. Visst finns ett intresse för 
utbildningen vid Uppsala universitet, men enligt resultaten från 2008 års 
doktorandenkät varierar det påtagligt mellan olika institutioner. Och det 
Gibbs säger om att lärosäten med stark forskningsorientering ofta har sva-
gare utbildningsfokus gäller nog även oss. Därmed inte sagt att goda initiativ 
har saknats. Pedagogiska programmet, avsättning av särskilda medel för pe-
dagogiskt utvecklingsarbete, de årligen grundligt framvaskade pedagogiska 
pristagarna och den universitetspedagogiska utvecklingskonferensen, som 
hölls för första gången 2009, är allt uttryck för en tydlig ambition att öka fo-
kus på utbildningsfrågor. Men det finns fortfarande utrymme för ett samlat 
krafttag för utbildningsfrågorna – inte minst mot bakgrund av den ökande 
konkurrensen om studenter.

Det var mot denna bakgrund som rektor beslutade om projektet Krea-
tiv utbildningsutveckling vid Uppsala universitetet 2010–2012 (KrUUt 10–12). 
Projektet tar avstamp i det pedagogiska programmet och bygger i hög grad 
på de utvecklingsområden som fakulteter/områden själva har identifierat 
som angelägna utifrån lokala behov. Därutöver är två utvecklingsområden 
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gemensamma för hela universitetet: forskningsanknytning och områdes-/fa-
kultetsöverskridande utbildningar. Avsikten med projektet är att stimulera 
utveckling av våra utbildningar, öka det kollegiala utbytet och spridningen 
av goda idéer och allmänt höja fanan för utbildningsuppgiften. Under perio-
den 2010–11 genomförs olika aktiviteter för att stödja det utvecklingsarbete 
som pågår ute i verksamheten, och denna utvecklingsperiod kommer att 
följas av en avslutande uppföljning 2012, med kollegial granskning inom uni-
versitetet och av en internationell panel.

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjöds i oktober 2011 till en konferens i 
universitetspedagogisk utveckling för att dela med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter.
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KrUUt-projektet är lite annorlunda i sitt upplägg, med sin utgångspunkt 
från fakulteternas egeninitierade utvecklingsprojekt. Det är ett sätt att för-
söka lägga fokus på verksamhetsavpassat utvecklingsarbete och inte tynga 
organisationen med ytterligare en utvärdering av traditionellt snitt. Just 
detta annorlunda grepp har rönt internationellt intresse, bland annat hos 
våra systeruniversitet i Matarikinätverket – ett världsomspännande nätverk  
mellan sju universitet med liknande profil – och de kommer att följa med 
oss på resan, som kritiska vänner i projektets olika faser. 

KrUUt-projektet och forskningsutvärderingarna KoF07 och KoF11 är 
exempel på universitetsgemensamma krafttag som visar statsmakterna att 
vi förmår att vara proaktiva och ta ansvar för helheten också – inte bara 
delarna. Men det som avgör till vilken nytta dessa satsningar kommer att 
vara är hur olika insikter tillvaratas och förs med in i framtiden efter att de 
är avslutade. Det är en utmaning i allt kvalitetsarbete att se till att det som 
görs kommer till konkret nytta – som dessutom står i paritet med insatsen. 

Kanske är det dessutom dags för ett nytt grepp på frågan om forsknings-
kvalitet mot bakgrund av den kunskap som finns om vad som karaktäriserar 
framgångsrika forskningsmiljöer? Kanhända bör vi förhålla oss mer aktivt 
till frågan vad som leder fram till högkvalitativ forskning, utöver nödvändig 
ämneskompetens? Skulle ledningen på olika nivåer kunna utöva ett mer 
aktivt ledarskap för att säkerställa goda forskningsmiljöer än i dagsläget? 
Det kan handla om att mer aktivt värna självgående miljöer som uppvisar 
drag av framgångsrika miljöer och mer kraftfullt ta itu med dysfunktionella 
miljöer där människor far illa och forskningen håller låg kvalitet.

Extern påverkan på kvalitetsarbetet – granskningar och rankningar

Men det är inte bara vi själva som sätter agendan för kvalitetsarbetet. Vid 
årsskiftet 2010/11 trädde Högskoleverkets nya utbildningsutvärderingssystem 
i kraft – efter svåra och långdragna födslovåndor med politiska dimensioner. 
Det nya systemet har fokus på utbildningsresultatens kvalitet och lämnar 
i autonomins namn frågan om hur vi når dit åt oss själva – kvaliteten på 
förutsättningar och processer vilar i våra egna händer och kommer inte att 
underställas granskning. Utvärderingarna, som sker ämnes- eller program-
vis ska helt baseras på självständiga arbeten, alumnstudier, studentintervjuer 
och en självvärdering där vi ska belägga att studenterna når målen med ut-
bildningen. Modellen har mött mycket kritik, främst på grund av befogade 
metodologiska invändningar (men intressant nog lyfter Gibbs fram självstän-
diga arbeten som ett potentiellt intressant och underutnyttjat resultatmål).

Högskolverkets granskningar kommer för första gången att resultera i 
en flergradig betygsskala där det högsta betyget är förbundet med extra re-
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surstilldelning till lärosätet, om än en ganska blygsam sådan. Det kommer 
dessutom att möjliggöra rankningliknande sammanställningar på utbild-
ningssidan. 

Rankningssystemet och kvalitet

Rankningar som ”kvalitetsmått” har kommit för att stanna. Beslutsfattarna 
älskar rankningar för deras förföriska enkelhet och de ligger ofta till grund 
för internationella studenters val av universitet, mer sällan inhemska stu-
denters. Lärosätena själva kritiserar den missvisande förenkling av komplexa 
sammanhang som rankningslistorna medför, inte minst när den egna place-
ringen är dålig. Men säg det lärosäte som är sent att basunera ut sina goda 
placeringar. Vi får sannolikt lära oss att leva med rankningsfenomenet, le-
verera så valida data som möjligt, informera om vad listorna kan säga – och 
inte – och komplettera dem med bra, nyanserad information till presumtiva 
studenter, avnämare och politiker. Vi kan dessutom använda resultat från 
rankningar som ett av flera underlag för strategiska beslut, men aldrig ned-
låta oss till ”game playing” för att bättra på placeringar om det leder till 
prioriteringar som är till men för kvaliteten i verksamheten ur ett helhets-
perspektiv. 

Universitets roll i samhället

En diskussion om kvalitet i högre utbildning och forskning inbegriper också 
frågan om samhällsnytta. Ger de pengar samhället investerar i forskning 
och utbildning valuta på såväl kort som lång sikt? Bidrar de till en bättre 
värld i enlighet med vår egen ambition? Få skulle svara annat än ja. Men det 
är inte detsamma som att det står klart vilket slags universitet som är till 
störst nytta för samhället. Är det det universitetet som lyhört anpassar sig 
till omvärldens behov av snabba resultat och kortsiktig nytta? Eller är det 
det egensinniga universitetet som vakar över sin integritet och hänvisar till 
att den förutsättningslösa grundforskningen har levererat de viktigaste kun-
skaperna och upptäckterna? 

Bolognaprocessens tal om anställningsbarhet kan tolkas som att universi-
tetens främsta roll är att bidra till Europa som konkurrenskraftig kunskaps-
ekonomi – och det är en global trend. 

Universities have always been seen as being ivory towers, but now we are 
becoming something like an oil well in the knowledge economy. (David 
Ward, University President, UW-Madison.)
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Universitetet som elfenbenstorn, i betydelsen en plats där intellektuella kan 
förlora sig i förkovran fullständigt opåverkade av omvärldens behov, kan och 
vill vi inte försvara. Men nog riskerar samhället att förlora något om man i 
iver att åstadkomma kortsiktig nytta reducerar dess roll till att vara ett red-
skap för den kunskapsbaserade ekonomin? Vad händer med universitetets 
roll som en robust, oberoende institution med uppgift att se på samtiden 
med kritisk blick? Hur värnar vi vår uppgift att se bortom näringslivets och 
politikens omedelbara behov som ju är föränderliga och snabbt kan ersättas 
av andra? Vi måste bli bättre på att proaktivt försvara denna vår uppgift. 
Vi måste i stort och smått visa att vi kan balansera omvärldens legitima 
nyttokrav och de värden som ger universitetet dess särart och existensbe-
rättigande. Att hålla dessa värden levande är också en viktig kvalitetsfråga.

Jag inledde med att konstatera att kvalitet är ett begrepp som om man 
börjar tänka för mycket på det kan leda till ökad oreda i tanken. Det har 
sannolikt den här genomgången också bidragit till. Och kanske måste det 
få vara så. Önskan att en gång för alla slå fast vad kvalitet är, och inrätta ett 
system som säkerställer den, är lika begriplig som omöjlig att infria. Vi får 
nog försöka förlika oss med att kvalitet är något svårfångat och mångbottnat, 
utan att för den skull resignera. Forskningen ger vissa belägg, som i kom-
bination med utvärderingar och vår egen beprövade erfarenhet kan ge oss 
vägledning och underlag för handling. Inte minst har vi ett kraftfullt verktyg 
i det som är kärnan i våra akademiska kvalitetssäkringsprocesser, att utsätta 
oss för prövning och ifrågasättande i allt vi gör. Med siktet på att odla våra 
styrkor, göra det som brister bättre eller annorlunda, eller inte alls när det 
inte längre finns något behov av det, kommer vi att fortsätta utveckla kvali-
teten i all verksamhet vid Uppsala universitet.
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