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Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

UKÄ ansvarar för

• kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet

• tillsyn över verksamheten

• högskolestatistik och uppföljningar som 

underlag till bland annat regering och riksdag

• vissa andra uppgifter, bl.a. 

effektivitetsgranskning och kanslistöd åt ÖNH



Kvalitetssäkring

UKÄ ansvarar för kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet genom

• granskning av kvalitetssäkringsarbete

• utvärdering av utbildning

• tematiska utvärderingar

• prövning av frågor om examenstillstånd



Statistik och uppföljning

UKÄ ansvarar för 

• uppföljning, omvärldsbevakning och analys 

av frågor inom sitt ansvarsområde

• officiell statistik



Tillsyn

• Kontroll av att universitet och högskolor följer bestämmelserna (juridisk tillsyn)

• Högskoleförfattningarna, förvaltningslagen och andra offentligrättsliga regelverk

• Fokus ligger ofta på studenternas rättssäkerhet



Tillsynsmetoder

• Tillsynsärenden

• Lärosätestillsyn/samordnad granskning

• Tillsynsprojekt

• Förhandsbesked



Tillsynsärenden

• Anmälningar från bl.a. studenter, andra enskilda och studentkårer 

• Ska anmälan utredas vidare?

• Beslut och eventuell publicering på vår webbplats

• Eventuell uppföljning



Exempel på klagomål

• Examinationer och betyg

• Långsam handläggning

• Handledning

• VFU

• Bristande information



Lärosätestillsyn (2017-2021)

• 3 - 6 statliga lärosäten granskades per år under perioden

• Några utvalda områden granskades, bl.a. studentinflytande och anställning av lärare

• Frågor till lärosätena samt stickprov (inga platsbesök)

• Rapport som fastställdes av generaldirektören



Samordnad granskning (fr.o.m. 2023)

• Samordning av UKÄ:s kvalitetssäkring, tillsyn och effektivitetsgranskning

• Pilotgranskning av uppdragsutbildning inleds 2023

• Utbildningsutvärdering av fastighetsmäklarutbildningar

• Vägledning för granskningen publiceras innan årsskiftet



Tillsynsprojekt

• Egeninitierade projekt och regeringsuppdrag

• Olika områden, t.ex. hantering av tillgodoräknandeärenden och nedläggning av utbildningsprogram

• Leder till rapporter eller vägledningar



Förhandsbesked

• Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande från UKÄ om hur vi bedömer högskolerättsliga 

frågor. 

• Statliga universitet och högskolor kan begära förhandsbesked. 

• En begäran till UKÄ om ett förhandsbesked ska beslutas av rektor.



Några beslut från tillsynen

• Universitetsrankning som urvalsgrund strider mot likhetsprincipen i regeringsformen (tillsynsbeslut 2021-

12-07, reg.nr 31-00266-20)

• Anställning vid viss region kan inte utgöra urvalsgrund vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram 

och barnmorskeprogram (förhandsbesked 2022-03-02, reg.nr 33-00561-22)

• Examensbenämning på några juridiska magisterprogram (förhandsbesked 2021-06-01, reg.nr 33-00235-

21)

• Högskolan Västs samarbete med en extern aktör om uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 

(tillsynsbeslut 2021-04-20, reg.nr 31-00286-19)



Tips på rapporter och vägledningar (1)

• Dokumentering av betygsunderlag (rapport 2021)

• Examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön (rapport 2021)

• Högskolornas handläggning av tillgodoräknandeärenden (vägledning 2021)



Tips på rapporter och vägledningar (2)

• Rättssäker examination (vägledning, 4 uppl. 2020)

• Högskolornas handläggning av överklaganden (vägledning 2018)

• Studenternas rättssäkerhet vid nedläggning av utbildningsprogram (vägledning 2018)

• Kommande rapporter



Tack!
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