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Universitetskanslersämbetets uppdrag
• Ger universitet och högskolor underlag för 

förbättring genom granskning och utvärdering 
av verksamhetens kvalitet

• Bevakar studenternas rättssäkerhet och 
lärosätenas regelefterlevnad genom tillsyn 
och nämndsstöd.

• Ansvarar för högskolestatistik och gör 
utredningar och analyser som underlag till 
bland annat regeringen samt följer 
effektiviteten inom sektorn.

• Främja chefsutveckling



Målen för Universitetskanslersämbetet är…

• att vara den självklara kunskapskällan om 
högre utbildning och forskning

• att skapa resultat som är till nytta för 
högskolesektorns kvalitetsutveckling

• att vara en attraktiv arbetsplats där 
engagerade medarbetare kan utvecklas

• att arbeta resurseffektivt och med effektiva 
verksamhetsprocesser



Verksamhet av hög kvalitet
Nationella system för kvalitetssäkring av högre 
utbildning sedan 1993 med omväxlande fokus.

Resultat eller process eller förutsättningar?

Lärosätets kvalitetsarbete eller enskilda 
ämnen/huvudområden?

Internationellt förankrat... eller inte?



Nuvarande nationella kvalitetssäkringssystem
2017 – 2022 – fyra komponenter



Bedömningsområden

Styrning och 
organisation Förutsättningar Utformning, genom-

förande och resultat Jämställdhet
Student- och 
doktorand-
perspektiv

Arbetsliv och 
samverkan

Granskningarna kontrollerar att kraven inom varje bedömningsområde uppfylls.

Externa bedömare (akademiker, studenter, arbetslivsrepresentanter) svarar för bedömningarna.

Granskningarna bidrar även till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden ger återkoppling 
på såväl goda exempel som på utvecklingsområden som de identifierat.



Från extern granskning till egen kvalitetssäkring

UKÄ:s roll är att granska hur 
väl lärosätet tar detta ansvar.

Lärosätet har och måste ta ett eget ansvar 
för utveckling och kontroll av verksamhetens 
kvalitet inom ramen för en professionell 
organisation med kvalificerade medarbetare 
och ledare.







Nytt uppdrag till UKÄ om att även 
kvalitetssäkra forskning

UKÄ fick 2017 i uppdrag att utveckla kvalitets-
säkringssystemet för utbildning till att även 
omfatta forskning. 
Rapporten presenterades i april 2018 och har 
remitterats.
Metodutvecklingen är påbörjad, vägledning för 
en pilotomgång beslutad i juni 2019.
Pilotlärosäten HV, HB, LNU
Lärosätenas kvalitetssäkring av forskning 
kommer efter pilotomgång att kunna 
inkluderas i lärosätesgranskningarna. 



Tillsyn
• UKÄ utövar tillsyn och kontrollerar att 

universitet och högskolor följer lagar och 
regler efter anmälan, på eget initiativ 
eller på uppdrag.

• Genomför lärosätestillsyn.
• UKÄ är värdmyndighet för ÖNH och 

HAN.
• Publicerar rapporter inom tillsyns-

området.
• Genomför rättssäkerhetskonferensen.



Lärosätestillsyn
Granskning med fokus på rättsliga frågor 
som berörs i ESG
• tillgodoräknande
• studentinflytande
• kurs- och utbildningsplaner
• kursvärderingar
• anställning av personal
• överklagande och klagomål



Rättssäkerhets-
konferensen 23 okt 2019

• Rättssäker examination.
• Inom vilken tid bör kurs- och 

utbildningsplaner vara fastställda och 
tillgängliga för studenterna?

• Disciplinärenden, sammanställningar.
• Lärosätenas hantering av ÖNH:s

ändringsbeslut.

Ett urval 
rapporter

Ur programmet

• Oredlighetshantering
• Återbetalning av studieavgifter
• Högskolornas föreskrifter
• Utredningen om fusk vid högskoleprovet



Statistik, analys och 
effektivitet
UKÄ

• analyserar och utreder högskolefrågor 
som underlag till bland annat regering 
och riksdag

• ansvarar för officiell statistik om sektorn 
(statistikansvarig myndighet)

• deltar i internationellt statistiksamarbete 
och gör internationella jämförelser

• följer effektiviteten inom högskolesektorn



Några aktuella och nyligen avslutade 
regeringsuppdrag
• Uppföljning av studentinflytande, rapport 2017:4

• Kartläggning av studieavgifter, rapport 2017:2

• Kartläggning av distansutbildning, rapport 2017:18

• Samverkan om dimensionering av utbildning, 
rapport 2018:4

• Kvalitetssäkring av forskning, rapport 2018:2

• Samordning av uppföljning och utvärdering av 
forskning, rapport 2018:3

• Framtidens vårdkompetens, redovisas 31 augusti 
2019 (tillsammans med Socialstyrelsen)

• Utbildningsdag för studenter, 2018/19

• Pedagogisk utveckling, redovisas december 2019

• Uppföljning övningsskolor, redovisas 2020



Effektiviteten följs genom 
särskilda analyser, t.ex.:
Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre 
utbildning
Etablering och sysselsättning efter 
kompletterande utbildning för personer med 
utländsk utbildning
Uppföljning av studenters aktivitet på kurs
Etableringen på arbetsmarknaden för 
högskoleutbildade
Kursklassificering inom ingenjörsutbildningar
Genomströmning och avhopp



Statistikdatabasen: Högskolan i siffror

• Databas som presenterar högskolesektorn i 
siffror med möjlighet till jämförelser och 
nedbrytningar av data.

• Omfattar en stor mängd variabler och ger 
möjligheter till egen analys av enskilda 
lärosäten eller hela sektorn.

• http://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html



Chefsutveckling

• Steningevik-mötet varje år i januari

• Almedals-frukost, onsdag under 
Almedalsveckan

• Rektorsresa vartannat/vart tredje år

• Delaktiga i SUHF:s ledarprogram



Ta del av våra resultat

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
”Nytt från Universitetskanslersämbetet” 
uka.se/prenumerera

Följ oss
twitter.com/UKambetet

Läs mer
www.uka.se
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