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Granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Uppsala 
universitet 

Beslut 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Uppsala universitet det samlade omdömet 

godkänt kvalitetssäkringsarbete. 

 

Lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete får det samlade omdömet godkänt 

kvalitetssäkringsarbete uppfyller samtliga bedömningsområden som UKÄ tagit fram. Dessa 

utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 20151. 

Ärendets hantering 

UKÄ granskar perioden 2017–2022 kvalitetssäkringsarbetet vid samtliga lärosäten som ger 

examina på högskolenivå. Granskningarna utgår ifrån de krav som ställs i högskolelagen 

(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i ESG. Se Vägledning för granskning 

av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet 

för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av högre 

utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).  

 

För granskningen av Uppsala universitet har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett en 

bedömargrupp bestående av sakkunniga, en studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.  

 

De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bedömargruppens yttrande. 
Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med vidhängande motivering 
av nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens yttrande). 

 

Bedömningsområden: 

- styrning och organisation 

- förutsättningar 

                                                   
1 Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), 
2015. 
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- utformning, genomförande och resultat 

- jämställdhet 

- student- och doktorandperspektiv 

- arbetsliv och samverkan 

 

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme.  

 

UKÄ har innan det slutliga yttrandet formulerats skickat bedömargruppens preliminära yttrande 

till lärosätet på delning, för att korrigera eventuella faktafel. Delningstiden var tre veckor. De 

svar som lärosätet inkom med framgår av bilaga 4 i yttrandet. Bedömargruppen har tagit del av 

lärosätets svar, och i de fall där bedömarna gjort bedömningen att det varit relevant har 

ändringar gjorts i yttrandet. 

Universitetskanslersämbetets bedömning 
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ lärosätets kvalitetssäkringsarbete det 

samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. UKÄ:s samlade omdöme redovisas i bilaga 

1.  

 

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av 

utredaren Stella Annani i närvaro av gruppchef Viveka Persson, verksamhetsstrateg Per 

Westman och kommunikatören Maria Svensk.  

 

 

 

 

Anders Söderholm    

 

 

Kopia till: 

Bedömargruppen 

Uppsala universitets förenade studentkårer 
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Bilaga 1: Samlat omdöme 
 

Lärosäte   Samlat omdöme 

Uppsala universitet   Godkänt kvalitetssäkringsarbete 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

”Sammantaget visar underlagen på att kvalitetssäkringsarbetet kan godkännas eftersom samtliga 

bedömningsområden bedöms vara tillfredsställande.  

 

Bedömargruppen anser att lärosätet har ett kvalitetssystem som bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra 

utbildningarnas kvalitet. Lärosätets kvalitetsarbete vilar på periodiska systematiska granskningar av 

verksamheten enligt universitetsgemensamma ramar och riktlinjer samt en årlig uppföljningsstruktur som 

värnar lärosätets disciplinära mångfald. Bedömargruppen anser att systematiken i den periodiska 

granskningen, med stöd av externa bedömare, är en god grund för kvalitetsarbetet och relaterar till lärosätets 

övergripande mål och strategier. Det finns en väl etablerad systematik från den övergripande lärosätesnivån 

med kvalitetsdialoger mellan rektor och vicerektorerna till den verksamhetsnära nivån, där 

utbildningsmiljöerna varje år ska följa upp utvecklingen i linje med upprättade planer. Dock framgår det att det 

finns stora variationer i återrapportering och uppföljningsstrukturer och bedömargruppen anser att lärosätet 

behöver säkerställa att de riktlinjer som ska vara universitetsgemensamma för kvalitetsarbetet följs på 

institutionsnivå och att det framgår vad som har åtgärdats och vad som kvarstår att åtgärda. I lärosätets 

strategidokument ingår policyformuleringar för kvalitetsarbetet och det finns en tydlig ansvarsfördelning för 

kvalitetsarbetet. Bedömargruppen anser att lärosätet har ett systematiskt arbete för att kommunicera den 

information som genereras av kvalitetssystemet, men kommunikationen till studenterna är ett 

utvecklingsområde. Vid platsbesöken framgick det att de periodiska granskningarna var ett värdefullt stöd för 

verksamhetens utveckling och bidrar till delaktighet och engagemang. 

 

Bedömningsområdet förutsättningar bedöms som tillfredsställande. Bedömargruppen anser att lärosätet 

säkerställer att den undervisande personalens kompetens motsvarar utbildningsverksamhetens behov, bland 

annat genom att det granskas i de utbildningsutvärderingar som lärosätet genomför. 

Utbildningsutvärderingarna och de årliga uppföljningarna bidrar även till att säkerställa att infrastruktur, 

studentstöd och läranderesurser är ändamålsenliga och används på ett effektivt sätt. Bedömargruppen 

konstaterar att lärosätet säkerställer en främjande miljö, där undervisande personal har möjlighet att utveckla 

sin pedagogiska kompetens och ämneskompetens samt där lärare och forskare får möjligheter till 

karriärvägledning och utveckling av sitt ledarskap. Bedömargruppens bild är att det pedagogiska 

programmets principer är välkända på fakultetsnivå och det finns goda exempel på hur det bidrar till att skapa 

en främjande miljö i utbildningsmiljöer vid lärosätet. Samtidigt framstår kännedomen om programmet på 

institutionsnivå som kraftigt varierande. Slutligen finner bedömargruppen att lärosätet har säkerställt 

tillräckliga förutsättningar för att studenter och doktorander ska kunna genomföra sin utbildning inom planerad 

studietid. Men ett angeläget utvecklingsområde är att säkerställa att doktorandernas individuella studieplaner 

följs upp systematiskt över hela lärosätet.  

 

Bedömningen är att bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat är tillfredsställande, men 

bedömningsgrunden 3.6 bedöms som inte uppfylld. Utifrån självvärderingen, studentinlagan, platsbesöken 

och annat skriftligt underlag som bedömargruppen har tagit del av framgår det att lärosätet har en tydlig 

ansvarsfördelning och kontinuerligt genomför uppföljningar och regelbundna granskningar av sina 
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utbildningar, för att säkerställa att de är aktuella och anknyter till relevant forskning. Lärosätet har goda 

förutsättningar att erbjuda forskningsanknuten utbildning och bedömargruppen har tagit del av ett flertal goda 

exempel samtidigt som forskningsanknytning för lärosätet som helhet är ett fortsatt utvecklingsområde. 

Bedömargruppen anser att det utbildningsnära kvalitetsarbetet i stora delar fungerar bra, vilket bland annat 

framgår genom goda exempel på att studenterna uppmuntras till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, god 

forskningsanknytning och ett systematiskt arbete för att säkerställa konstruktiv länkning. 

 

Bedömargruppen finner dock att det finns brister i hur kursvärderingar genomförs och återkopplas 

(bedömningsgrund 3.6). Av både självvärderingen, studentinlagan och platsbesöken framkommer att 

lärosätet behöver förbättra systematiken i hur resultaten från kursvärderingarna kommuniceras både till de 

studenter som gått kursen och till de studenter som ska gå kursen vid nästkommande kurstillfälle. 

 

Bedömningen är att bedömningsområdet jämställdhet är tillfredsställande. Utifrån självvärderingen, 

studentinlagan, platsbesöken och annat skriftligt underlag som bedömargruppen tagit del av, framgår det att 

lärosätet genom rutiner och processer, säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i 

utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. 

 

Bedömargruppen anser att student- och doktorandperspektivet är tillfredsställande, men att det inom detta 

bedömningsområde finns angelägna utvecklingsområden som lärosätet påbörjat arbetet med. Utifrån 

självvärderingen, studentinlagan, platsbesöken och annat skriftligt underlag som bedömargruppen har tagit 

del av framgår det att lärosätet på ett systematiskt sätt säkerställer att studenter och doktorander har 

möjligheter att utöva inflytande genom både det formella organiserade systemet och det informella som sker i 

det dagliga mötet mellan studenter, doktorander och personal. Lärosätet arbetar aktivt tillsammans med 

studentkårerna och doktorandråden för att de vigda platserna i beredande och beslutande organ ska upptas 

av studenter och doktorander och har ett nära samarbete om utvecklingen av verksamheten vid Uppsala 

universitet. Det framgår dock att lärosätet har utmaningar med att säkerställa likvärdighet inom hela lärosätet 

när det kommer till att ge student- och doktorandrepresentanterna goda förutsättningar att bidra till lärosätets 

utveckling. Det finns därför flera utvecklingsområden som lärosätet behöver arbeta vidare med. Trots detta 

anser bedömargruppen att student- och doktorandperspektivet är tillfredsställande. 

 

Bedömningsområdet arbetsliv och samverkan är tillfredsställande. Av självvärderingen, platsbesöken och 

skriftliga underlag som bedömargruppen har fått ta del av framgår att lärosätet genom rutiner och processer 

säkerställer att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet. Arbetsliv och samverkan ingår som ett perspektiv vid både inrättande av utbildningar och vid olika 

uppföljningar.”  

 

 

  


