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1 Granskning och bedömning av
kvalitetsarbete vid fem lärosäten
– en sammanfattning
Staffan Wahlén

1.1 Inledning
Kvaliteten i grundutbildningen vid universitet och högskolor kom i fokus i
slutet av 1980-talet, bl.a. på grund av kritik, inte minst från studenthåll. En
konsekvens av denna kritik blev att Högskoleutredningen (den s.k.
Grundbulten) tillsattes. Universitets- och högskolereformen, som beslöts
1993, tog intryck av utredningens betänkande, men de åtgärder som
genomfördes i samband med reformen var betydligt mer omfattande. De
inkluderade framför allt en decentralisering av ansvar och befogenheter till
universitet och högskolor beträffande bl.a. studieorganisation, beslutsordning, tjänstestruktur och resursfördelning. Anslagsystemet, som utarbetades av Resursberedningen och som när det gäller grundutbildningen till
största delen är resultatbaserat, infördes för att möjliggöra en effektivare
verksamhets- och organisationsutveckling. Varje enskilt lärosäte har eget
ansvar för att säkra och utveckla kvaliteten i sin verksamhet, och även en
skyldighet att redovisa inför statsmakterna och ytterst samhällets medborgare hur detta sker. Det kan hävdas att universiteten och högskolorna alltid
har arbetat kvalitetsmedvetet. Det som nu krävs är emellertid att de bedriver
ett systematiskt kvalitetsarbete beträffande både grundutbildning, forskning och administration, vilket innebär att man utvecklar rutiner för
reflektion över sin verksamhet, följer upp dessa och vidtar åtgärder där så är
nödvändigt. Detta arbete, som granskas av statsmakterna genom Högskoleverket, kan illustreras genom följande bild
Granskning av förändringsarbetet
HÖGSKOLEVERKETS BEDÖMNING
Systematisk förändring på grundval av reflektion
KVALITETSUTVECKLING
Kursvärdering, lärarmöten, utvärderingar
KVALITETSARBETE
T.ex examination, antagning, tjänstetillsättning
KVALITETSSÄKRING
Utbildning, forskning, administration
VERKSAMHETSKVALITET
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Högskoleverkets granskning omfattar i detta fall således inte kvaliteten i
verksamheten (den förutsätts lärosätena svara för) utan i kvalitetsarbetet och
kvalitetsutvecklingen. Hypotesen är att ett gott kvalitetsarbete garanterar en
kontinuerlig positiv utveckling av verksamheten. Andra former för granskning är Högskoleverkets utvärderingar av program m.m., examensrätts–
prövningar samt prövning av rätt att inrätta professurer.
Granskningen av kvalitetsarbete omfattar 36 lärosäten och genomförs under
treårsperioden 1996 - 1999. I den första omgången har kvalitetsarbetet vid
fem universitet och högskolor bedömts, nämligen Uppsala universitet,
Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Karlstad och
Lärarhögskolan i Stockholm.
Utgångspunkter och metoder framgår av Högskoleverkets rapport 1995:1R,
Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor. Det
är det samlade kvalitets- och förbättringsarbetet vid lärosätet som helhet
som bedöms, med utgångspunkt i den plan för kvalitetsarbete som varje
lärosäte enligt gällande regleringsbrev förutsätts ha utarbetat och fastställt.
Samtidigt berör granskningen ofrånkomligen också fakultets- och
institutionsnivå samt olika stödfunktioner bl.a. för att man skall få en
uppfattning om genomslag och effekter.
Vid bedömningen bör följande aspekter uppmärksammas (se även Högskoleverket 1995):
• Ledningens strategi för det samlade kvalitetsarbetet: Vilken policy, vilka
planer och program har tagits fram för att förverkliga övergripande mål
och ambitioner rörande kvalitetsarbetet? Hur har målen operationaliserats?
Hur har organisation och ansvarsfördelning utformats? Hur har
prioriteringar gjorts? Hur har resurser satts in?
• Ledarskap: Hur utövas ledarskapet på olika nivåer för att bl a förmedla
visioner, skapa motivation, delaktighet och ansvarstagande, ta till vara
krativitet och initiativförmåga, utveckla kompetens samt strategiskt driva
och följa upp kvalitetsarbetet?
• Intressentsamverkan: På vilket sätt har man identifierat verksamhetens
intressenter och kartlagt deras behov och krav samt hur samverkar man
med dem?
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• Delaktighet: Hur och i vilken utsträckning är lärare, forskare, administrativ personal och studenter engagerade, delaktiga och ansvarstagande i
kvalitetsarbetet?
• Integration: Hur integreras kvalitetsarbetet i verksamheten och dess olika
delar grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt lärosätets
övriga uppgifter?
• Utvärderings- och uppföljningssystem: Vilka metoder, rutiner och åtgärder används för periodiskt återkommande utvärderingar, uppföljningar
och åtföljande utvecklingsinsatser vad avser såväl verksamhet som stödsystem?
– inom lärosätets grundutbildning, forskarutbildning och forskning,
administration och lärosätets samverkan med samhälle och näringsliv?
– ifråga om rekrytering och kompetensutveckling av personal
– ifråga om antagning, stöd och service till studenterna
• Externa professionella relationer: På vilket sätt utvecklas internationella
och nationella kontakter och kontaktnät av långsiktig och varaktig
betydelse för verksamhetens professionella karaktär och utveckling?
Högskoleverkets metod har utarbetats efter flera förebilder och i kontakter
med organisationer med liknande uppgifter, bl.a. Svenska institutet för
kvalitetsutveckling (SIQ) samt den brittiska Higher Education Quality
Council (HEQC).
Bedömningen genomförs i två steg, dels som en självvärdering av lärosätet,
dels som en s k kollegial bedömning (peer review) av en av Högskoleverket
utsedd grupp. Gruppen består av dels erfarna akademiker i ledande position,
dels en studentrepresentant, dels en person från näringsliv, förvaltning e.d.
med erfarenheter och insikter i kvalitetsfrågor. De huvudsakliga stegen i
processen är följande:
• Den mer exakta inriktningen av bedömningen fastställs vid ett möte
mellan lärosätets ledning och bedömargruppens ordförande
• Lärosätet utarbetar en självvärdering beträffande sitt kvalitetsarbete vilken tillsammans med kvalitetsutvecklingsprogram, årsredovisning och
eventuellt annat material tillställs gruppen
• Gruppen går igenom materialet och genomför därefter ett platsbesök vid
lärosätet
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• Gruppen framställer en rapport. Universitetskanslern och gruppens
ordförande sammanträffar med lärosätets ledning för en diskussion om
vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av granskningen
• Ca ett år efter granskningen sker en preliminär uppföljning av granskningen genom ett besök av universitetskanslern.
I det följande redogörs för förutsättningarna för granskningarna av förste
fem lärosätena, nämligen Högskolan i borås, Högskolan i Jönköping,
Högskolan i karlstad, Lärarhögskolan i Stockholm samt Uppsala universitet.
Vidare beskrivs genomförandet av dem samt bedömargruppernas synpunkter på kvalitetsarbetet vid dem. Slutligen ges en kort redogörelse för
vilka konsekvenser de lett till såsom de kan skönjas en kort tid efter granskningarna.

1.2 Kvalitetsarbetets organisation och inriktning vid
lärosätena
Uppläggningen av kvalitetsarbetet vid de fem lärosätena varierar alltefter
omfattningen av deras verksamhet, deras storlek, inriktning och historiska
bakgrund. Uppsala universitet har en femhundraårig historia och omfattar
sju fakulteter och ca 150 institutioner, Högskolan i Borås bildades 1977 och
omfattar fem institutioner var och en med speciell bakgrund och inriktning;
Högskolan i Jönköping är en av de två högskolor som i samband med
universitets- och högskolereformen 1993 omvandlades till stiftelser; Högskolan i Karlstad är en före detta universitetsfilial med ambition att inom en
snar framtid utvecklas till eget universitet; Lärarhögskolan i Stockholm
tillkom 1966 och är den enda högskolan i Sverige med enbart lärarutbildning som uppgift.
Vid Högskolan i Borås drivs kvalitetsarbetet inom ramen för ordinarie
organisation på alla nivåer. Det centrala arbetet leds av rektor med stöd av
högskolans ledningsgrupp. Med utgångspunkt i en övergripande policy med
inriktning på en kvalitetsinriktad kultur som skall stimulera bl.a. forskarutbildning, annan kompetensutveckling hos medarbetarna och pedagogiskt
nytänkande har institutionerna själva formulerat sina planer. Högskolan
strävar efter att åstadkomma en helhet av de fem separata enheterna.
Högskolan i Jönköping är organiserad som fyra bolag. Kvalitetsutvecklingen
sker i huvudsak inom dessa och är inriktat på bl.a utvärdering/uppföljning,
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forskarutbildning för lärare, personalutveckling, t.ex. i kvalitetsfrågor (en
särskild fempoängskurs i kvalitetssäkring samt utvärdering) och samverkan
med externa intressenter. Ett omfattande samarbete med studenterna och
studentkåren förekommer. Det centrala kvalitetsarbetet framträder mindre
tydligt enligt bedömargruppen.
Vid Högskolan i Karlstad bedrivs kvalitetsarbetet i form av olika projekt.
Verksamheten förestås av en person knuten till Högskolans ledning. Information om vad som pågår sker genom en tidning ”Kvalitet” som utformas
av två studenter. Högskolan har som övergripande mål att bli universitet
inom en snar framtid. Detta präglar givetvis utvecklingsarbetet i allmänhet,
som i inte ringa utsträckning är inriktat på forskningens betydelse och
organisation samt integrationen mellan forskning och grundutbildning.
Övriga uppmärksammade områden är undervisnings-, studie-, och
examinationsformer, studie- och arbetsmiljö, internationalisering och jämställdhet.
Lärarhögskolan i Stockholm har valt att dela upp arbetet i kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling. När det gäller det förra har satsningarna från centralt
håll varit på granskning av nya program, inrättande av pedagogiskt råd för
bl.a. belöning av goda pedagogiska insatser. Kvalitetsutvecklingen omfattar
bl.a. metodiken för utvärderingar och kompetensutveckling. Utgångspunkten är de övergripande mål för Lärarhögskolan, nämligen högskolemässighet, internationalisering, samverkan, valfrihet och studerandeinflytande.
Ansvaret för det centrala kvalitetsarbetet ligger på utbildnings- och forskningsavdelningen. Särskilda resurser har också avsatts genom att 11 personer som
representerar olika kunskapsområden har knutits till avdelningen på 20
procent vardera för att arbeta med kvalitetsfrågor.
Uppsala universitet tillsatte redan 1993 en central grupp för att leda arbetet
med kvalitets- och utvärderingsfrågor. Gruppens medlemmar representerar
de sju fakulteterna samt lärarutbildningsområdet och är tillsatta på så sätt att
de både är representativa för institutionsnivån och är anknutna till fakultetsledningen. Gruppen har utarbetat universitetets kvalitetsutvecklingsprogram;
genomfört en fördjupad inventering av behov och fastställt sju prioriterade
områden; följt upp den fördjupade inventeringen och initierat kvalitetsprojekt; samverkat med fakulteterna om användningen av kvalitetsutvecklingsbidrag; fortlöpande fört en dialog med fakulteterna och företrädare för olika personalkategorier. Genom gruppens försorg och som en del
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av dess uppdrag att sprida kännedom om arbetet med kvalitetsfrågorna har
förutom kvalitetsutvecklingsprogrammet och självvärderingen ett antal
skrifter framställts som behandlar särskilda problemområden (institutionsledning, självvärdering, studenternas roll, forskarutbildning, informationsteknik).
Den huvudsakliga strategin har varit att integrera kvalitetsarbetet i den
ordinarie verksamheten vid fakulteter och institutioner och andra
arbetsenheter samt att anpassa det till de förutsättningar som råder vid dessa.

1.3 Självvärderingarna
De fem självvärderingarna återspeglar inriktningen på kvalitetsarbetet vid
lärosätet. Samtliga har en utgångspunkt i verksamheten vid institutionerna
eller, i Uppsala, vid fakulteterna. Generellt kan sägas att de handlar mer om
kvaliteten i verksamheten än kvaliteten i kvalitetsutvecklingen och att de ofta
är mer beskrivande än värderande.
Högskolan i Borås framhåller att det ligger ett problem i kravet på att
självvärderingen bör belysa såväl svagheter som starka sidor. Det finns en oro
i organisationen att en alltför självutlämnande beskrivning av problem kan
användas mot högskolan. De från institutionerna avgivna värderingarna tar
dock sikte på vad som kan förbättras, och redovisar öppet sina problem.
Analyserna, liksom kvalitetsutvecklingsprogrammet, är ibland enligt bedömargruppen svåra att tolka eftersom de saknar anknytning till en mer precis
måldiskussion.
Självvärderingen från Högskolan i Jönköping bygger på självvärderingsrapporter från de fyra bolagen. Den består huvudsakligen av två delar – den
ena försöker beskriva helheten, det högskolegemensamma kvalitetsarbetet
medan den andra är en jämförande sammanfattning av bolagens självvärderingar. Även den första delen genomsyras dock av uppdelningen i de
fyra bolagen då högskolans avsiktliga policy har varit en stark decentralisering av verksamheten och därigenom även kvalitetsarbetet. Utvecklingen av
respektive bolags egen identitet har enligt bedömargruppen varit lyckad,
men det är viktigt att högskolan hålls ihop som en helhet. Decentraliseringen
beskrivs alltså i självvärderingen som både en styrka och en svaghet.
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Högskolan i Karlstad gör en analys av både sin verksamhet i stort och av sitt
kvalitetsarbete. Den samlade självvärderingen refererar institutionernas
självvärderingar och systematiserar analysen på ett sätt som lyfter fram både
styrkor och svagheter. Som en sammanfattande bild framhåller man två
styrkor och två svagheter för högskolan. Styrkor är att man har en stark vision
om att vilja bli universitet och ett gott samarbetsklimat. Svagheterna består
i en otydlig organisation och att personalen känner sig stressad, bland annat
till följd av den starka expansionen.
Lärarhögskolan i Stockholm fokuserar bl.a. på begreppen högskolemässighet,
samverkan och studerandeinflytande. Självvärderingen är en öppen redovisning av det pågående kvalitetsarbetet. Dock saknas enligt bedömargruppen
tydliga prioriteringar bland de förslag till kvalitetshöjande åtgärder som
presenteras. Lärarhögskolan har i ett senare skede sammanställt och internt
spridit institutionernas självvärderingar som legat till grund för lärosätets
samlade självvärdering, något som bedömargruppen påpekade skulle underlätta implementeringen av kvalitetsarbetet.
Uppsala universitet. Efter en beskrivning av det universitetsövergripande
kvalitetsarbetet inklusive kvalitetsgruppens arbete behandlas kvalitetsarbetet fakultetsvis. Nödvändigheten av att det huvudsakliga kvalitetsarbetet
finns på institutions- och fakultetsnivå betonas. Förutom ”grundläggande
fakta om verksamheten” och ”kvalitetsarbetets organisation” analyseras ”genomförda kvalitetsprojekt” samt ”problem och framtidsplaner” vid respektive
fakultet. Därefter går man igenom de sju hittills prioriterade områdena. I
den avslutade diskussionen påpekas svårigheterna med att ge ett rättvisande
omdöme om resultatet av kvalitetsarbetet. Det avgörande är att utveckla en
intellektuell och social miljö som är icke-auktoritär, nyfiken och
samarbetsinriktad.

1.4 Genomförandet av de fem bedömningarna
Kvalitetsarbetet vid de fem lärosätena varierar således och som en följd av
detta också bedömningarna av detta. Bedömningarna kan också variera på
grund av de speciella önskemål som framförts av lärosätet eller bedömargruppen.
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Vid Högskolan i Borås har bedömargruppen avlagt besök vid var och en av
institutionerna samt mött representanter för stödfunktioner, lärarorganisationer och studentkår. Man utgår i sin rapport från följande aspekter, varav
vissa är gemensamma med Högskoleverkets: Ledning och organisation; mål
och strategier; tillvaratagande och utveckling av medarbetarnas kompetens;
utveckling av verksamhetens processer; studenternas och intressenternas
behov och tillfredsställelse. För var och en av dessa kategorier beskriver och
analyserar man angreppssätt, tillämpning och resultat.
Vid Högskolan i Jönköping har bedömargruppen besökt de enskilda bolagen
(utbildningsområden och förvaltning), men i motsats till fallet vid de övriga
lärosätena har den vid dessa besök delat upp sig, vilket givit möjlighet till mer
tid, och därmed kanske mer fördjupade samtal med varje bolags ledning,
lärare och studenter. En förutsättning för detta var en mycket noggrann
gemensam förberedelse inför diskussionerna. Rapporten utgår i huvudsak
från de aspekter som särskilt beskrivs och värderas i högskolans självvärdering. Man inriktar så diskussionen på de aspekter som rekommenderas
i Högskoleverkets beskrivning av processen: Organisation, ansvar,
prioriteringar; ledarskap; samverkan med högskolans intressenter; delaktigheten i högskolans kvalitetsarbete; kvalitetsarbetets integrering i verksamheten; högskolans utvärderings- och uppföljningssystem; externa professionella relationer.
Vid Högskolan i Karlstad har man förutom institutionsrepresentanter och
högskoleledningen också träffat representanter för undervisnings- och
forskningsnämnderna, för lärargruppen och studenterna samt stödfunktioner.
Gruppens rapport utgår från självvärderingen och behandlar följande aspekter: Undervisnings-, studie- och examinationsformer; forskningens betydelse och organisation; integrationen mellan forskning och grundutbildning; studie- och arbetsmiljö; internationalisering och jämställdhet.
Vid Lärarhögskolan i Stockholm har bedömargruppen efter att ha tagit del av
självvärderingen valt att koncentrera rapporten på följande områden: Kvalitetsutvecklingsprogrammet och dess implementering i organisationen; ledningsfunktionen och beslutsorganisationen; högskolemässigheten, vari inbegrips
frågor om balansen mellan ”seminarietraditionens tysta kunskap” och
universitetens vetenskapliga tradition, om lärarutbildarnas kompetens och
begreppet högskolemässig. Slutligen behandlas studentperspektivet och
samverkan mellan de olika grupperingarna inom Lärarhögskolan. Man har
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slutligen lagt till ett särskilt avsnitt om behovet av en övergripande värdering
av kvalitetsutveckling.
När det gäller Uppsala universitet har granskningen koncentrerats på fakultetsnivån. Sålunda har bedömargruppen förutom universitetsledningen träffat
representanter för fakulteterna samt för universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Samtalen har huvudsakligen rört hur fakulteterna arbetat med
kvalitetsutveckling och hur detta arbete har påverkat kvaliteten i verksamheten. Bedömargruppens rapport innehåller en noggrann redogörelse för och
bedömning av varje fakultets arbete med kvalitet, men drar också sammanfattande slutsatser beträffande hela universitetets kvalitetsarbete i huvudsak med
följande kategorier i fokus: kvalitetsutvecklingsprogrammet – mål, strategi,
styrka och svagheter; ledningsfunktionen – tolkning och genomförande;
administrationen – service och stöd; studenterna inom grundutbildningen –
engagemang och möjligheter att påverka; forskarutbildningen; ledarskapet på
olika nivåer; kvalitetsarbetets återkoppling.

1.5 Särskilda kommentarer
Följande avsnitt är en sammanfattning av vad som sägs framför allt om de
aspekter som framhålls i Högskoleverkets rapport Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor (Högskoleverket 1995).
Det betonar gemensamma drag för de fem lärosätena. En del av aspekterna
är inte kommenterade av samtliga grupper. Detta anges i förekommande fall
särskilt.
Det skall först och främst poängteras att det sammanfattande omdömet om
samtliga fem lärosäten är positivt och att de kritiska kommentarer som
återges får ses i ljuset av detta.
1.5.1 Ledning och organisation av kvalitetsarbetet

Kraven på det akademiska ledarskapet har ökat i takt med ökade krav på
effektivitet och decentralisering av ansvar och befogenheter. Konflikten
mellan behov av fast styrning och frihet för den enskilda institutionen och
individen beskrivs utomordentligt väl i Uppsalarapporten:
”Vid universiteten är den kollegiala styrformen alltjämt förhärskande, vilket
betyder att snart sagt oavsett hur ledningspersonerna formellt tillsatts har de
ställningen som primi inter pares. Huruvida accenten sedan kommer att vila
vid prima/primus eller pares har berott – och gör så alltjämt – på personlig
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auktoritet och ambition. Universitetens enorma tillväxt och samhällets växande krav på effektivitet och redovisning har dock medfört, att ledningsuppgifterna mer och mer utvecklats till heltidsuppdrag och följaktligen är på
väg att professionaliseras. Vetenskapens fortgående specialisering och institutionskulturernas egenutveckling minskar samtidigt alla möjligheter att styra
universitetet som helhet och utforma en tydlig profil. De centrifugala krafterna
befinner sig följaktligen i stark tillväxt från en redan hög nivå.” (Högskoleverket 1996b, s. 35):
Problemen visar sig mer eller mindre tydligt, och olika sätt att lösa dem
föreligger. Det föreligger en uttalad strävan att i en decentraliserad organisation ändå hålla samman de olika ingående enheterna, få dem att närma sig
varandra och på olika sätt utnyttja skiftande erfarenheter för det gemensamma bästa. Det är ofta fråga om att närma olika kulturer med olika
bakgrund till varandra, t.ex. vid Högskolan i Borås TEKO-institutionen,
Bibliotekshögskolan, Institutionen för pedagogik (lärarutbildning) och de
mer traditionellt akademiska institutionerna för data- och affärsvetenskap
och teknik.
Samtliga har förutom högskolestyrelsen (universitetsstyrelsen) informella
ledningsgrupper med mer eller mindre tydlig ställning. Vid Uppsala universitet består den av rektor samt dekanerna, vid de övriga av rektor och
prefekterna för institutionerna samt chefer för vissa administrativa enheter.
Vid Högskolan i Jönköping består gruppen av rektor, planeringschef samt
direktörerna för de fyra bolagen. Studenterna och företrädare för externa
intressen är normalt inte representerade.
Bedömningarna om hur långt de olika lärosätena kommit i sina försök att
överbrygga ledningssvårigheterna när det gäller kvalitetsarbetet varierar. Vid
Högskolan i Borås håller rektor en fast hand över såväl kvalitetsarbetet som
organisationen som helhet. Den centrala ledningsgruppen utgör ett gott
stöd och möjliggör prioriteringar och medvetna satsningar. Detta har enligt
bedömarna medfört ett stort engagemang bland högskolans medarbetare för
utveckling av kvalitet, kvalitetsarbete och därmed verksamhet.
De problem som redovisas beträffande ledningen av Högskolan i Jönköping
har enligt bedömargruppen att göra med att huvuddelen av högskolans
centrala administration ligger inom ett eget ”servicebolag”. Detta gör att
rektor får svårt att leda verksamheten som helhet. Som bedömargruppen
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påpekar finns i rektors roll en oklarhet, som dels beror på att utbildningsbolagen är mycket självständiga, dels på att rektor har en mycket liten stab
gentemot servicebolaget (som också är självständigt, dock med rektor som
ordförande).
Den långt drivna decentraliseringen leder också till att lärares och studenters
identifikation är med den egna utbildningen eller bolaget snarare än med
Högskolan i Jönköping. Man läser således snarare vid Internationella
Handelshögskolan, Ingengörshögskolan etc. Inte heller detta är ett okänt
fenomen i den övriga universitetsvärlden, men är kanske mer uttalat i
Jönköping.
Enligt bedömargruppen för Högskolan i Karlstad fordras där snarast en ökad
decentralisering. Den starka tillväxten (en nästan hundraprocentig ökning
av antalet helårsstudenter på fem år) har lett till oklara styr- och ledningssystem. Åtskilliga arbetsgrupper bereder olika ärenden, men är i varierande grad
effektiva och överlappning mellan uppgifter förekommer. En tydligare
delegationsordning efterlyses också parallellt med fördelning av ansvar och
rätt att fatta beslut.
Lärarhögskolan i Stockholm kännetecknas av en speciell ”LHS-anda” som är
ett uttryck för en värdegemenskap trots ett heterogent ursprung. Samtidigt
beskrivs en svagt utvecklad institutionskultur, delvis på grund av
omorganisationer och förändringar i beslutsstrukturer och arbetsformer
under senare år. Bedömargruppen framhåller att det är ”nödvändigt att
institutionerna hittar en organisationsstruktur som dels ger möjlighet att
ställa upp och implementera några gemensamma och prioriterade mål, dels
bereder studenterna möjlighet till en delaktighet i arbetet”.
Styrelsen har inrättat arbetsutskott för beredning av beslut beträffande olika
delar av verksamheten, vilket gör styrelsen både mer delaktig och beslutskraftig. Genom ett system med kontaktpersoner vid institutionerna får dessa
ett inflytande i framtagande av utbildningsuppdrag och blir medvetna om
principiella kvalitetsfrågor, och man har kunnat skapa möjligheter för en
systematisk kommunikation mellan ledning och institutioner.
I fråga om Uppsala universitet anser bedömargruppen att decentraliseringen
”balanseras av en sammanhållen administration och klara markeringar av
rektor som universitetets främste företrädare”. Dekangruppen skulle dock
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kunna få ett mer klart ansvar för universitetet som helhet, men denna fråga
måste diskuteras ingående och föregås av ”komparativa studier inom och
utom landet”. Gruppen anser vidare att man skulle kunna överväga en
minskning av antalet institutioner för att ge rektor möjlighet att ha täta
kontakter med prefekterna och på så vis få en bättre överblick.
1.5.2 Mål och strategier

Att formulera strategiska program med uppföljningsbara mål för utveckling
av kvaliteten vid universitet och högskolor som helhet är en grannlaga
uppgift som lösts på varierande sätt av de olika lärosätena. Mycket återstår
att göra på lärosätesnivå. Den generella strategin är närmast oundvikligen
decentralisering, att lägga huvuddelen av ansvaret på institutioner och
arbetsenheter.
Högskolan i Borås har inte i kvalitetsutvecklingsprogram eller självvärdering
separat formulerade uppföljningsbara mål för kvalitetsarbetet. Detta är en
medveten strategi som det i stort sett råder enighet om inom högskolan och
som enligt bedömargruppen bidragit till att skapa en kvalitetsmedveten
kultur. Emellertid leder avsaknaden av operationaliserade mål till att det är
svårt att avgöra resultaten av arbetet.
Även vid Högskolan Jönköping förefaller en långsiktig för hela högskolan
gemensam strategi för kvalitetsutveckling ännu saknas, mycket beroende på
att man mest arbetat med att bygga upp verksamheten i stiftelseformen.
Prioriteringar liksom uppföljning av resultat är därför svåra att göra. De
enskilda bolagen har däremot formulerat konkreta mål, men hunnit olika
långt i precisering. När det gäller lärarutbildningar har man kunnat dra nytta
av den nationella utvärderingen av grundskollärarutbildningen för att
utveckla mål och strategier.
Högskolan i Karlstad har enligt bedömargruppen ett välstrukturerat och
tydligt program för kvalitetsarbete och ett strategiskt utvecklingsprogram
med konkret formulerade inriktningar. Hur arbetet skall utvecklas i fortsättningen är dock mer oklart och en mer samlad plan för framtida kvalitetsutveckling efterlyses.
När det gäller Lärarhögskolan i Stockholm är gruppen positiv till den anda
med vilken kvalitetsarbetet genomförs, men man saknar tydliga och enkelt
formulerade prioriteringar och en övergripande värdering. Även här är det
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därför svårt att avläsa resultat av ansträngningarna att förbättra kvaliteten.
Att precisera och kommunicera mål och värderingar för lärarutbildningarna
är viktigt, inte minst för att hävda betydelsen av dessa vis-à-vis samarbetspartners, framför allt ämnesinstitutionerna vid universitetet.
Uppsala universitet har tre grundprinciper i sitt arbete, som i stor utsträckning stämmer överens med flera av de aspekter som utgör basen för
bedömningarna: långsiktighet i kvalitetsarbetet, integration i verksamheten
samt bred förankring (allas delaktighet). Därutöver menar man att kvalitetsutvecklingsfrågor så långt som möjligt bör skiljas från frågor om tillgång på
och fördelning av resurser.
Vidare anses det strategiskt viktigt att kvalitetsfrågorna drivs vid institutioner och övriga enheter, för att man så långt som möjligt skall kunna
åstadkomma önskvärd integration.
1.5.3 Intressentsamverkan

De intressenter som identifieras är framför allt studenter och företrädare för
lokal och regional industri samt övriga samhällsfunktioner. Deras inflytande
yttrar sig framför allt genom att de deltar i olika slag av nämnder och andra
beslutande och rådgivande organ. På program-, institutions- och kursnivå
utnyttjas huvudsakligen mer eller mindre konsekvent genomförda kursvärderingar för att utröna studenternas behov och tillfredsställelse.
Högskolan i Borås utnyttjar ovannämnda kanaler för samverkan med studenter och övriga intressenter. Beträffande flera utbildningar har man instiftat
särskilda utbildningsråd i vilka representanter för det omgivande näringslivet ingår, och dessa kontakter leder bl.a. till utveckling av program som
svarar mot regionala behov. Goda kontaktnät finns även i övrigt med det
omgivande samhället. När det gäller studenterna finner bedömargruppen
att marknadsföring sker mer för att attrahera nya studenter än för att göra
de utexaminerade studenterna kända på arbetsmarknaden. Man efterlyser
insatser för att åstadkomma en bättre balans i detta hänseende.
Vid Högskolan i Jönköping sker intressentsamverkan på liknande sätt.
Programnämnder respektive bransch- och programråd innehåller externa
ledamöter som har ett inflytande på såväl utbildningarnas utformning som
kvalitetsarbetet. Regionala arbetsgivares erfarenheter tas väl till vara vid
planeringen av utbildningarna och arbetet på praktikplatserna kan väl
integreras i utbildningen.
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Högskolan i Karlstad har i likhet med de övriga bedömda mindre och
medelstora högskolorna ett starkt stöd för sin verksamhet lokalt och regionalt. Externa intressenter finns också här representerade inom olika organ och
kan på så sätt påverka kvalitetsarbetet. Man finner att studenterna är en
grupp man inte lyckats engagera tillräckligt i kvalitetsarbetet på institutionsnivå.
Bedömargruppen för Lärarhögskolan i Stockholm konstaterar att studenternas medverkan och inflytande är ganska svaga på institutionsnivå. De
kursvärderingar som görs är något slumpartade och leder inte till önskvärda
förändringar.
Även Uppsala universitet har givetvis etablerat goda kontakter med yrkeslivet, men bedömargruppen efterlyser en ”genomtänkt policy för de externa
relationerna.” Den rekommenderar universitetet ”att systematisera och
vidareutveckla sådana samhällskontakter, som kan ge chans att lyssna sig till
ännu vagt artikulerade utbildningsbehov och att upptäcka möjligheter
innan någon annan hunnit artikulera dem”. Kvalitetsgruppen vid universitetet beröms för goda intentioner att engagera studenterna. Dess ”scripta /
präglas/ av god vilja att engagera studenterna och vi har kunnat notera
detsamma under vårt besök, ehuru med skiftande intensitet.” Företrädare
för studenterna klagar emellertid över deras egen brist på intresse för
medverkan.
1.5.4 Delaktighet i kvalitetsarbetet och integration

Generellt förefaller samtliga de utvärderade lärosätena internt ha lyckats
informera om hur kvalitetsarbetet bedrivs vid de olika enheterna (se dock
påpekandena om Lärarhögskolan i Stockholm under avsnittet Integration
nedan). Engagemanget omvittnas i flera av rapporterna även om i flera fall
en mer entusiastisk medverkan från studenternas sida efterlyses. Medvetenhet och delaktighet tycks också omfatta personal som arbetar i stödfunktioner, t.ex. bibliotek och universitets/högskoleförvaltning.
Bedömargruppen för Högskolan i Jönköping nämner särskilt att man har
genomfört gemensamma kurser för högskolans personal med inriktning på
kvalitet och kvalitetsarbete. De har dock huvudsakligen arrangerats inom de
enskilda bolagen, och det betonas även att den nära kopplingen till arbetsmarknaden inom utbildningarna leder till att relationen till högskolan som
helhet inte blir tillräckligt stark.
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Kvalitetsarbetet vid de fem lärosätena bedrivs naturligen vid de undervisande och forskande enheterna samt förvaltning och andra stödfunktioner.
En ”bottom-up”-filosofi eftersträvas, vilket innebär att idéer måste ha sin bas
i själva verksamheten. En svårighet med en sådan ansats är att gemensamma
strävanden inte integreras i alla enheters verksamhet. Detta gemensamma
problem beskrivs på följande sätt i rapporten om Lärarhögskolan i Stockholm
(Högskoleverket 1996e, s. 24): ”Utvecklingsarbetet tycktes ofta följa parallella processer på högskolan. Därmed finns en risk för försvagad samverkan
trots det gemensamma idéprogrammet som många lärare upplevde som en
viktig samlande markering. Samverkan mellan och inom institutioner,
utbildnings- och forskningsprogram bör öka. De olika institutionerna och
enheterna på Lärarhögskolan måste eftersträva att arbeta mot samma mål
och inte parallellt.” I en sådan situation blir erfarenhetsutbyte essentiellt.
Vid Uppsala universitet bidrar kvalitetsgruppens dialog med fakulteterna till
en fördjupad kunskap om universitetets kvalitetspolicy, vilken i sin tur ger
eko i fakultetens verksamhet. Bedömargruppen har dock svårt att uttala sig
om genomslaget på institutionsnivå, och en av dess rekommendationer är att
särskilt uppmärksamma ”implementeringen av det centralt uppgjorda
kvalitetsutvecklingsprogrammet vid institutionerna”. En annan hithörande
rekommendation är att åstadkomma en systematisk delgivning av erfarenheter inom (och utom) universitetet, varvid goda förebilder bör ges speciell
vikt (s. 37). Erfarenhetsutbyte förespråkas också för Högskolan i Jönköping,
där de fyra bolagen tenderar att utvecklas åt olika håll, och man därför får
svårt att utnyttja specialiteter i ett bolag för det gemensamma bästa.
Liknande kritik riktas också mot den juridiska och i viss mån den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
1.5.5 Utvärderings- och uppföljningssystem

När det gäller uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet, är förutsättningarna och tillvägagångssätten olika. Vid Uppsala universitet sker en
kontinuerlig diskussion genom kvalitetsgruppens dialog med fakulteterna.
Vid Högskolan i Borås försvåras uppföljning enligt bedömargruppen genom
avsaknaden av operationaliserade mål. År 1997 kommer emellertid en ny
beskrivning av kvalitetsläget att göras, vilken skall leda fram till fastställande
av mål för kvalitetsarbetet under nästa tvåårsperiod.
Även vid högskolorna i Jönköping och Karlstad åstadkommer avsaknaden av
basdata (förutom kursvärderingar) om verksamheten problem när det gäller
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uppföljning och bedömargruppernas rekommendationer inkluderar en
uppmaning att utveckla system för insamling av uppföljningsdata.
När det gäller utvärdering av själva verksamheten förlitar man sig i de flesta
fall på kursvärderingar. Det framhålls beträffande Högskolan i Jönköping att
dessa är ”regelbundna och omfattande” och att ”omsorg läggs ner på
diskussion av resultaten.”
Flera av bedömargrupperna riktar emellertid kritik mot bristande stringens
och konsekvens i kursvärderingarna. En samstämmig rekommendation ges
till lärosätena att utveckla även andra former av utvärdering, framför allt
utvärdering av hela program, inte minst genom att tillfråga studenter som
efter avslutad utbildning befinner sig ute i arbetslivet. Sådana förekommer,
men mer sporadiskt än systematiskt.
Vid Uppsala universitet genomförs vidare vid exempelvis historisk-filosofiska
sektionen en kollegial utvärdering genom att lärare från en institution medverkar i utvärdering av en annan. Även institutioner inom språkvetenskapliga sektionen utbyter utvärderare med motsvarande institutioner vid andra
universitet.
1.5.6 Kompetensutveckling och rekrytering

Mer eller mindre medvetna strategier för kompetensutveckling finns vid
samtliga de utvärderade lärosätena. Generellt är det frågan om två områden,
nämligen stöd till lärare som vill forskarutbilda sig samt högskolepedagogisk
utbildning för personalen. Den tydligaste policyn när det gäller forskarutbildning för lärare finns vid Högskolan i Borås, som också noggrant följer upp
studieresultaten, och avser att vidta åtgärder vid uteblivna resultat. Minst
klart förefaller denna ambition vara uttryckt vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Bedömargruppen framhåller särskilt vikten av en sådan policy eftersom den
”kan bli ett viktigt medel att övervinna den känsla av underlägsenhet
gentemot universitetstraditionen som fortfarande finns och som är ett
väsentligt hinder för kvalitetsutveckling och tyngd i Lärarhögskolans utbildning”. Vid Högskolan i Jönköping har kurser i kvalitetsutveckling och
kvalitetssäkring för en del av personalen organiserats. Vidare kommenteras
att rekrytering av lärare sker snabbt och säkert som en följd av bolagsformen.
Bedömargruppen framhåller att ”detta arbete bedrivs medvetet kvalitetsinriktat. Nyrekryteringen av professorer har ägnats stor omsorg.”
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1.5.7 Arbetssituation och arbetsmiljö

Arbetssituationen för lärare och studenter kommenteras i rapporterna om
Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Karlstad och Lärarhögskolan i Stockholm. Den hårda belastningen för lärarna tilldrar sig särskild
uppmärksamhet från bedömargruppen för Högskolan i Borås. Man anser att
möjligheten för lärarna att framgångsrikt fullfölja egen forskarutbildning
minskar genom den höga arbetsbelastning på institutionerna. Vid Högskolan i Jönköping har i synnerhet bytet av organisationsform medfört mycket
arbete för alla involverade. Vid Högskolan i Karlstad försvåras utvecklingsarbetet av en stor arbetsbörda och en ojämn arbetsfördelning mellan olika
lärare.
Det konstateras också att de arbetsinsatser som krävs av studenterna varierar.
”Ibland var studietakten hög. I andra fall hade studenterna själva krävt en
högre aktivitet.” Än mer kritiska är bedömarna av Lärarhögskolan i Stockholm
: ”En stor del av utbildningen, praktiken undantagen, ger uppenbarligen
inte full sysselsättning för studenterna. Tiden utnyttjas dåligt. Däremot är
studenterna ofta överbelastade under sina ämnesstudier vid Stockholms
universitet....Att få till stånd rejäla litteraturkurser eller kurser av andra slag
som blir föremål för tydlig examination är, enligt bedömargruppen, ett
viktigt kvalitetsarbete”. Det är tydligt att kvalitetsarbetet vid högskolorna
inte tillräckligt fångar upp detta problem.
1.5.8 Internationalisering

De internationella kontakterna är många och av olika slag. Vid Högskolan i
Borås genomförs ”benchmarking” med amerikanska och senast australiensiska högskolor. Bedömargruppen uppmärksammar detta, men har några
kritiska synpunkter beträffande det internationella studentutbytet, som
man anser bör kunna utvidgas, framför allt rörande en av utbildningarna.
Beträffande Högskolan i Karlstad görs en positiv bedömning. Internationaliseringsarbetet har en intensitet som gör att arbetsmängden för dem som är
involverade med säkerhet kommer att öka. Det krävs därför en administrativ
satsning på detta område.
Övriga bedömargrupper har inte särskilt berört detta område.
1.5.9 Jämställdhet

I Högskoleverkets utgångspunkter för bedömning av kvalitetsarbete nämns
omsorg om jämställdhet som en av de punkter som karakteriserar det goda
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lärosätet: ”Kvinnors och mäns olika kunskaper, synsätt, erfarenheter och
kompetenser ses som kvalitetshöjande faktorer i verksamhetsutvecklingen.”
(Högskoleverket 1995, s. 11). De fem lärosätena förefaller ha nått olika långt
i detta hänseende. I bedömningen av Högskolan i Borås framhålls att något
resultat av jämställdhetsarbetet och det program som finns inte kan förmärkas. Beträffande Högskolan i Karlstad framhålls att särskilda åtgärder
genomförts för att förbättra förhållandena både för studenter och personal.
Gruppen anser att förutsättningarna för fortsatt utveckling är goda.
Övriga bedömargrupper har inte särskilt berört detta område.

1.6 Resultat och metodproblem
Det är ännu för tidigt att avläsa resultat av bedömningarna. De återföringsbesök som Universitetskanslern genomfört har lett till samsyn med lärosätena på många punkter om behovet av fortsatt utveckling och på samtliga
fem lärosäten pågår redan arbete för att åstadkomma förbättringar beträffande omständigheter som bedömargrupperna särskilt uppmärksammat.
Vid Högskolan i Borås sker detta genom att synpunkterna bakas in i det nya
kvalitetsutvecklingsprogram som skall antas 1997. Vid Högskolan i Jönköping har rektor tagit initiativ till förändringar på grundval av både bedömarrapporten och självvärderingarna. Bedömargruppens ordförande och sekreterare inbjöds som en inledning till detta arbete till ett allmänt personalmöte
för att redovisa och diskutera gruppens ställningstaganden. Högskolan i
Karlstad genomför för närvarande en omorganisation, som möjligen kan ha
blivit påskyndad till följd av bedömningen. När det gäller Lärarhögskolan i
Stockholm har högskolestyrelsen antagit ett särskilt utvecklingsprogram
grundat på bedömarrapporten.Vid Uppsala universitet har rapporten diskuterats vid ett möte mellan bl.a. dekaner och institutionsledningar och
bedömargruppens ordförande och universitetets kvalitetsgrupp fortsätter
sitt arbete med hänsyn tagen till rapporten. Liknande aktiviteter pågår vid
Högskolan i Borås. I de allra flesta fall har samstämmigheten mellan grupperna och lärosätets ledningar varit stor beträffande riktigheten i iakttagelserna och nödvändigheten av att vidta åtgärder. I några fall råder olika
meningar, och rapporten och dess rekommendationer har där kommit att
bli livligt diskuterad. En kontinuerlig dialog mellan Högskoleverket och
lärosätena kommer att föras. En första uppföljning kommer att ske i
samband med att Universitetskanslern efter cirka ett år besöker samtliga
bedömda universitet och högskolor.
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Det finns ett återkommande problem i rapporterna när det gäller att
identifiera objektet för bedömningen, nämligen svårigheten att skilja mellan
kvalitet i verksamheten och arbetet för att förbättra kvaliteten. Det är
uppenbart att det är nödvändigt för Högskoleverket att internt föra en
diskussion om det nödvändiga i att genomgående upprätthålla denna
distinktion och hur detta eventuellt skall kunna åstadkommas.
Bedömningen är tidskrävande för alla involverade. Självvärderingen kräver
den största insatsen, ca sex månader. Det kan hävdas att den tid bedömargruppen har för att sätta sig in i lärosätets kvalitetsarbete genom att gå
igenom dokument (kvalitetsprogram, självvärdering mm) och genomföra
ett besök under två à tre dagar i förhållande till detta är för kort, framför allt
vid de större lärosätena. En analys av detta problem behöver göras.
En mer grundläggande metodfråga är vilken effekt bedömningarna får på
lärosätenas kvalitetsarbete. Utvärderingar kan verka konserverande, eftersom de som bedöms rättar sig efter de utsagda eller outsagda kriterier som
gäller. Resultatet kan bli en likriktning och i längden en stagnation. Någon
sådan effekt kan inte skönjas, men det är nödvändigt att vid utformningen
av vad som skall gälla för följande treårsperiod vara uppmärksam på risken.
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2 Första omgången bedömningar
av universitetens och högskolornas
kvalitetsarbete vad tycker de inblandade?
Lars Niklasson

”Själva processen att ta ställning till vad man gör och hur det utfaller är aldrig
negativ. Vi är i en process av omorganisation som var initierad redan innan
bedömningen kom igång. Hur mycket bedömningen har påverkat oss är svårt
att säga.” (Lärosäte)
”Efter de diskussioner jag haft av kvalitet och kvalitetsutveckling i detta och
andra sammanhang tycker jag det vore bättre att tala om verksamhetsutveckling istället för kvalitetsutveckling.” (Bedömare)

2.1 Inledning
Under sommaren 1996 avslutades den första omgången av Högskoleverkets
bedömningar av kvalitetsarbetet vid några av landets universitet och högskolor. Omgången omfattade fyra högskolor och ett universitet: högskolorna i
Borås, Jönköping, Karlstad, Lärarhögskolan i Stockholm och Uppsala
universitet.
Det följande är en första sammanfattning av intryck av och åsikter kring
bedömningsomgången, baserad på en enkät till berörda bedömare och
lärosäten. Av 30 bedömare har 16 lämnat synpunkter, varav 4 ordförande,
3 sekreterare, 2 ”externa” och 7 övriga bedömare, dock ingen student.
Kontaktpersoner vid alla fem lärosäten har lämnat synpunkter, liksom
enstaka personer verksamma vid lärosätena. Uppsala universitet har dessutom skickat in synpunkter från Martin Trow, professor vid University of
California Berkeley, som ingår i universitetets internationella rådgivargrupp.
Uppgiftslämnarna redovisas bara som ”lärosäte” eller ”bedömare”. Detta
begränsar i och för sig jämförbarheten, men syftet är att lyfta fram det
allmängiltiga. Inga svar har kommit in anonymt till verket. Text inom
hakparentes markerar författarens ändringar, för fullständiga meningar och/
eller anonymisering av lämnade uppgifter.
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Uppgiften var att svara på tre breda frågor om självvärderingarna, bedömningarna och tillämpningen av de egna erfarenheterna (bilaga 1). Rapporten
är strukturerad på samma sätt, men inleds med en bakgrundsbeskrivning
och en diskussion om objektet för granskningen (kvalitetsarbetet) och
metoden (självvärdering och kollegial bedömning) eftersom nästan alla
påtalat otydligheter och svårigheter att göra vägval. Rapporten försöker i
dessa fall förtydliga Högskoleverkets instruktion.
De flesta svar är kortfattade, men ger sammantaget en detaljerad bild av
upplevda förtjänster och svårigheter med det arbete som genomförts. Svaren
lämpar sig inte att redovisa i tabellform och därför kommer ett stort
utrymme att ägnas åt de kommentarer som lämnats. Det ligger i sakens natur
att svårigheterna lyfts fram, vilket är rimligt när uppgiften är att problematisera och förbättra. I huvudsak är de framförda synpunkterna sådana som
har diskuterats tidigare i olika skeden av förberedelserna. Det ska också
påpekas att många framhållit att de över lag är nöjda.
Avslutningvis görs det ett försök att tolka implikationerna för utsikterna att
nå granskningarnas överordnade mål, nämligen att främja förnyelse och
förbättring av verksamheten vid lärosätena. Däremot dras här inga slutsatser
om eventuella ändringar i instruktionerna för innevarande treårsperiod eller
hur instruktionerna för nästa treårsperiod ska se ut.
Ett utkast till rapport har diskuterats med samtliga lärosätens kontaktpersoner vid ett seminarium den 19-20 november. Därutöver har alla
bedömare i den första omgången och övriga uppgiftslämnare fått chans att
lämna synpunkter på materialet. Alla som svarat har ansett att sammanställningen ger en god bild av hur de själva uppfattat bedömningarna. Materialet
att presenterades vid kvalitetskonferensen i Uppsala den 9-10 januari 1997.

2.2 Granskningsprogrammet
Granskningsrapporterna var kulmen på fyra års förberedelser. 1992 inrättades ett Sekretariat för utvärdering av universitet och högskolor, sedermera
benämnt Kanslersämbetet, med uppgift att genomföra olika utvärderingar.
Det markerades att universiteten och högskolorna har ansvar för kvaliteten
i sin egen verksamhet, men de ålades att ha särskilda kvalitetsutvecklingsprogram, som skulle bedömas av Sekreteriatet/Kanslersämbetet.
Det var också tänkt att anslagssystemet skulle innehålla en kvalitetspremie,
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men den avskaffades 1994 innan den hunnit träda i kraft, av den nya
regeringen.
När Högskoleverket bildades genom en sammanslagning av Kanslersämbetet och delar av Verket för högskoleservice, ärvde det nya verket
uppgiften att under en treårsperiod genomföra granskningar av kvalitetsutvecklingsprogrammen. Inom det nya verket bedrivs fyra typer av utvärderingar; utöver granskning av kvalitetsarbete följande tre: så kallade nationella
utvärderingar (discipliner och särskilda teman), samt prövningar av examensrätt och rätt att inrätta vissa professurer.
En pilotomgång med fyra lärosäten (Högskolorna i Luleå och Växjö,
Linköpings universitet och delar av Stockholms universitet) genomfördes av
Kanslersämbetet under våren 1995. Därefter utarbetades den slutliga instruktionen för den reguljära granskningen av Högskoleverket efter rådslag
med universitetens och högskolornas företrädare. I förordet betonar
universitetskanslern att bedömningarna inte är ett självändamål, utan ska ses
som ett redskap för att främja verksamhetens utveckling. Instruktionen
anger att:
”Det angrepps- och tillvägagångssätt som Högskoleverket tillämpar syftar
till att främja universitetens och högskolornas arbete med självreglering och
utveckling i sin verksamhet utifrån de mål som satts upp för denna.” (s 10)
Instruktionerna ger ganska vida ramar för bedömningarna. En nyckelformulering handlar om att det går ut på att hjälpa högskolorna i några
viktiga avseenden:
”Ambitionen är att stärka högskolans egna förutsättningar att formulera mål
och välja strategi för verksamheten samt göra dessa synliga, tydliga och öppet
kommunicerbara såväl inom lärosätet, som i förhållande till statsmakter och
övriga intressenter.” (s 10)
Den fria uppläggningen innebär att det är närmast omöjligt att göra
jämförelser mellan lärosäten, vilket beklagas av en bedömare:
”Det är uppenbart - och bra - att de skilda högskolorna och bedömningsgrupperna arbetat delvis på olika sätt. Frågan är bara hur olika bedömningarna ska göras. [Kanske finns det] några områden som samtliga bedömningar
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borde utgå ifrån... [Det skulle vara] intressant, att Högskoleverket efter t ex två
år dristade sig till någon form av jämförande studie, då det gäller
kvalitetsgranskningar.” (Bedömare)
När den första granskningsomgången drog igång hösten 1995 hade de fem
lärosätena redan påbörjat sina självvärderingar. Under våren 1996 kunde
därför bedömningsprocessen avklaras ganska snabbt. Självvärderingar avlämnades under februari. Bedömargrupperna sammanträdde och förberedde sig. Platsbesök genomfördes i april och rapporterna förelåg i maj.
Under juni månad avhölls återföringsbesök, vid vilka kanslern och gruppernas ordförande och sekreterare överlämnade rapporterna till högskolorna.
Vanligen gjordes detta inför en utvald grupp och med en omfattande
diskussion. Några högskolor hade i början av hösten 1996 ytterligare möten
i en större krets. Ett återbesök av kanslern kommer att genomföras under
1997.
Parallellt med granskningarna under våren 1996 startades den andra
bedömningsomgången. Lärosäten och bedömare valdes ut. Planeringsmöten genomfördes. Därefter har möten och platsbesök påbörjats under
hösten. Omgångens rapporter beräknas föreligga i januari-februari 1997.
Under hösten 1996 har den tredje omgången (med platsbesök våren 1996)
påbörjats med att lärosäten och bedömare har valts ut. Diskussioner förs
också om hur den fjärde omgången ska se ut (med platsbesök under hösten
1997). Självvärderingarna har sannolikt påbörjats vid dessa, liksom man vid
femte och sjätte omgångens lärosäten (våren och hösten 1998) planerar
genomförandet av sina självvärderingar.
Även om arbetet ute vid universitet och högskolor redan har kommit ungefär
halvvägs är det av största vikt att stämma av erfarenheter från den första
omgången, för att rätta till eventuella brister och säkerställa att de senare
omgångarna lär sig av den första. Vissa möjligheter till förbättring har
diskuterats på de introduktionsseminarier som genomförts för såväl lärosäten som bedömare inför omgång 2 och 3. En viss diskussion förs kring
dessa frågor och vissa synpunkter har lämnats till Högskoleverket, men på
det hela taget är den allmänna diskussionen både måttlig och trevande. Till
viss del verkar det bero på att utvärderingarnas objekt på många håll upplevs
som oklart, eller åtminstone svårt att kommunicera.
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Vår utgångspunkt är att bedömningarna är en lärande process för alla parter,
vilket innebär att man försöker precisera brister och gör förändringar i
bedömningarna för att bättre uppnå de eftersträvade målen. Dialogen med
lärosätena och öppenheten är fundamental för programmets trovärdighet
och därmed för dess utsikter att bli det instrument för förändring och
förnyelse som avses. Denna enkätundersökning kan rent av ses som en del
i programmets eget kvalitetsarbete!

2.3 Granskningarnas objekt
Bedömningarnas objekt är lärosätets kvalitetsarbete, eller mer exakt lärosätets kvalitetsutvecklingsprogram, dess genomförande och resultat. Ett
problem är att inte alla har utvecklat program som tar upp samtliga de
aspekter som ska bedömas. Det förekommer också ett antal nya termer i
diskussionen som har en oklar relation till traditionell verksamhet vid
universitet och högskolor. Ett försök att illustrera de olika begreppen är den
skiss som återfinns som bilaga 3. I korthet kan man tala om olika trappsteg:
• Grunden är lärosätenas verksamhet, framför allt utbildning, forskning,
information och administration (som är en stödfunktion). Dessa kan
sägas ha en viss kvalitet, men ”kvalitet” är beroende av syfte och därmed
vem den relateras till; lärarna, studenterna, avnämarna, vetenskapssamhället, skattebetalarna etc.
• Traditionellt har universitet och högskolor egna kvalitetssäkringssystem,
dels sådant som antagning och examination, för utbildningsproduktens
(magistrar, kandidater etc) kvalitet, dels sådant som peer review för att
säkra forskningsproduktens kvalitet och regler för tjänstetillsättning för
att säkra kvaliteten i personalförsörjningen. Dessutom finns vissa system
för att säkra kundens/studentens upplevda kvalitet, t ex kursvärderingar
(nedan). Den kvalitet som avses är ofta ”vetenskaplig excellens” snarare än
”fitness for purpose”, att verksamheten ska passa någons behov eller
önskemål. I princip kan det råda konflikt mellan dessa två värdegrunder,
”vetenskapen i centrum” och ”studenten (kunden) i centrum”.
• Därutöver har man traditionellt olika mekanismer för reflektion kring
och förbättring av verksamheten. Kursvärderingar (ovan) och fortsatta
kontakter med dem som avlagt examina (alumni) ger underlag för
problemanalys, medan t ex lärarmöten och litteraturkommittéer är fora
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för utveckling av verksamheten. Dessa utgör kvalitetsarbete, men kan
förstärkas med självvärderingar t ex i form av så kallade SWOT-analyser
(”Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”), som handlar om
strategiska relationer till omvärlden och om verksamhetens resursförbrukning (ofta resultat i ekonomisk mening). Kvalitetsarbetet är därmed
en del av verksamhetsplaneringen, som handlar om t ex vilka produkter
(program etc) man vill erbjuda, vilken personal man vill rekrytera till
olika slags befattningar eller vilka enheter man vill organisera verksamheten i.
Kvalitetsarbete handlar med andra ord om processer och strategier för den
egna utvecklingen. Det handlar också om ”kultur” och utvecklingsriktning;
en granskning inriktad på kvalitetsarbete snarare än verksamhetens kvalitet
får därmed ett mer dynamiskt perspektiv. Det handlar om hur man arbetar
(med kvalitet), inte var man står.
Samlingsbenämningen ”reflektion” ger associationer till det som kallas
”professionalism”, dvs en självstyrande yrkeskår, som är det traditionella
akademiska idealet. Det framhåller också likheterna med ”disputation”,
metoden att genom dialog fastställa vad som är sanning i vetenskapliga
frågor (”argumentets primat”, Björklund 1991).
• Det nya sedan 1993 är att varje lärosäte ålagts att ha ett sammanhållet
program för kvalitetsarbetet inom lärosätet (ett kvalitetsutvecklingsprogram), dvs ett program som anger mål för kvalitetsutvecklingen och strategier för att uppnå dessa. Programmet och dess
genomförande är styrelsens och rektors ansvar, vilket kan ses som ett sätt
att utöva ledarskap gentemot framför allt institutionerna, där verksamheten bedrivs. Därför är det ledningens åtgärder, snarare än institutionernas, som är fokus för bedömningen.
Institutionernas verksamhet är framför allt intressant som ett mått på
genomslaget av det samlade kvalitetsutvecklingsprogrammet. Om ett lärosäte väljer att delegera ansvaret till lägre nivåer, är det framför allt beslutet att
delegera och åtgärder för att skapa sammanhållning som blir intressanta att
studera, samt givetvis vilka resultat ett sådant angreppssätt leder till. Det
överordnade ansvaret att säkerställa kvalitetsutvecklingen är fortfarande
rektors.
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Många har i sina svar till enkäten påpekat svårigheterna att skilja mellan
”kvalitet” (verksamhet) och ”kvalitetsarbete” (verksamhetsutveckling):
”Vi efterlyste...en klarare definition av kvalitet och kvalitetsutveckling. Det är
viktigt att tydligare klargöra skillnaden mellan kvalitet och kvalitetsutveckling.”
(Lärosäte)
”En viktig fråga ställdes till gruppen [vid återföringsbesöket] huruvida de hade
bedömt kvalitet eller kvalitetsarbetet. Den fick inte ett tillfredsställande svar.”
(Lärosäte)
”Jag tyckte...att man hade problem med att skilja på kvalitetsarbete och
’kvaliteten i sig’ [i självvärderingen]. Detta är man i och för sig inte ensamma
om, det är ett generellt problem vid all bedömning av det här slaget.”
(Bedömare)
”Inom bedömargruppen var det...ofrånkomligt att vi ständigt halkade in på
bedömningar/diskussioner om ’the quality as such’. ” (Bedömare)
”Jag har fortfarande svårt att skilja på bedömning av hur det faktiskt är och
hur kvalitetsutvecklingsprocessen utvecklas. Jag tror egentligen mera på jämförande studier, d v s som Stockholms och Oslos samhällsvetenskapliga
fakulteter gjorde. Den gav rätt kraftig input i förändringsarbetet i såväl Oslo
som Stockholm.” (Bedömare) (ref: Stockholms universitet 1995)
En bedömare hävdar tvärtemot, att det var lätt att göra distinktionen:
”En för mig viktig observation var att det inte var särskilt svårt att skilja
kvalitetsutveckling från verksamhetens kvalitet i sig.” (Bedömare)
Givetvis kan en bidragande orsak till oklarheten vara att verkets instruktion
inte är tillräckligt klargörande och/eller konkret. Bland annat innehåller
instruktionerna tankar om ”det goda lärosätet”, men inget om ”det goda
kvalitetsarbetet”, eftersom detta anses vara varje lärosätes angelägenhet.
Mallen pekar dock ut faktorer som verket anser väsentliga i dessa program,
bl a delaktighet och intressentmedverkan, som i dessa avseenden blir
styrande för hur lärosätenas program utformas. Däremot kan man inte läsa
mallen ”baklänges” för att utforma ett kvalitetsutvecklingsprogram, eftersom det måste bygga på en egen idé om vad man vill med sin verksamhet.
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(Aspekterna är nödvändiga, men inte tillräckliga komponenter i ett program.) Möjligen kan Högskoleverket bidra till att sprida exempel mellan
lärosätena.
Det ligger också i sakens natur att man gjort en trade-off mellan två problem
när man valt att fokusera på kvalitetsarbete istället för kvalitet. Å ena sidan
blir det lättare att bli utsatt för en granskning, eftersom man inte kan dra
några slutsatser om vem som ”egentligen” är bra eller dålig. Å andra sidan gör
man bedömningen mer komplicerad eftersom den inte handlar om det man
möter dagligen, utan något som är på en meta-nivå, hur man reflekterar över
den dagliga verksamheten.
En fråga som hänger samman med svårigheten att göra distinktionen är
vilket av de två som ska kommenteras. Här förstår man distinktionen, men
tycker det är fel att avgränsa sig till att bara kommentera kvalitetsarbetet. I
ett fall menar man att sådana kommentarer förutsätter att man vet vad
lärosätet är bra eller dåligt på:
”Instruktionerna gav väl tillräcklig ledning, men det blev inom gruppen en
långdragen diskussion om vad det egentligen var vi skulle värdera. Det sas
att det var kvalitetsutvecklingsarbetet och inte hur saker och ting fungerade.
Vi hade uppenbart svårt att hålla oss till Högskoleverkets snäva definition.
[Vid lärosätet] satte man /sätter man/ stor tillit till [en organisationsförändring.] Vi hade synpunkter på detta, vilket vi knappast fick ha. Det tycker jag
var fel.” (Bedömare)
”Instruktionerna för värdering och arbete med rapporten lägger litet för stor
tyngd på kvalitetsutveckling. Det kan avskräcka utvärderarna från att ens
närma sig kvalitetsdiskussioner med högskolan. Skall man utvärdera kvalitetsutveckling måste man också gå på djupet med kvalitet. Insatser för kvalitetsutveckling är ju viktigast inom områden vid högskolan där kvaliteten är lägst
eller har brister. Gruppen måste finna dessa områden och få dem belysta.”
(Bedömare)
”Jag har hört kommentarer kring att vi inte höll oss inom ramarna att bedöma
kvalitetsarbetet, utan även i vissa fall hade kommentarer kring kvaliteten. Det
tycker jag dock inte är någon nackdel.” (Bedömare)
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En invändning har rests mot att man kände sig hindrad att kritisera
utformningen av lärosätets kvalitetsutvecklingsprogram och bunden vid att
enbart bedöma det valda programmets utformning:
”Jag har förstått att det skrivna ordet i form av kvalitetsutvecklingsplaner
spelar en oerhörd roll i bedömningar. Om det sedan inte finns dokument som
visar att åtgärder vidtagits i enlighet med kvalitetsutvecklingsplanen är
lärosätet ute på hal is. Det märks redan [vid mitt lärosäte, som snart ska
utvärderas] att detta synsätt slår igenom. Står det något i utvecklingsplanen
skall vi också se till att åtgärder vidtas eller i varje fall att det finns
dokumenterat vad vi gjort eller avser att göra. Planen i sig blir därmed inte så
viktig. Det viktiga är att den är uppfylld. Är detta avsikten?” (Bedömare)
En bedömare påpekar problemet att välja mellan att kommentera det som
faktiskt existerar och det som lärosätet planerar att göra:
”För att inte göra lärosätet besviket kanske man kan framföra att
sjävvärderingsrapporten och i den föreslagna förändringar är bra. Men det
räcker inte för att det är ett nuläge som bedöms och inte vad eller hur man
tänker i framtiden. Det är också svårt att vara bedömare i en process som [nyss
har] startat upp. /.../ En känsla av viss besvikelse, dock ett missförstånd tror jag
var att deras uppfattning om problemen och att man arbetade med dem inte
räckte så att säga för att bedömarna ändå skulle framföra synpunkter på
lärosätet.” (Bedömare)
Slutligen var det en bedömare som tyckte man skulle förenkla hela uppgiften
genom att avstå från att använda den förvirrande termen ”kvalitet”:
”Efter de diskussioner jag haft av kvalitet och kvalitetsutveckling i detta och
andra sammanhang tycker jag det vore bättre att tala om verksamhetsutveckling istället för kvalitetsutveckling.” (Bedömare)

2.4 Granskningarnas metod
Granskningen görs i två steg och är starkt beroende av lärosätet självt:
• Det första steget i Högskoleverkets granskning är att lärosätet (ledningen)
utvärderar sig själv. Man beskriver vad man gör i sitt kvalitetsarbete
(programmet och aktiviteter) samt vilka resultat man uppnår; ”vad gör vi
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för att utveckla kvaliteten? hur gör vi det? hur vet vi att vi når resultat?”.
Mer specifikt kan man fråga t ex ”hur säkerställer vi att studenternas
inlärningssituation är den bästa? att examinationen sker på ett adekvat
sätt? att studenternas utbildning ger dem framgång på arbetsmarknaden?” osv. Därefter värderar man styrkor och svagheter - man reflekterar
med andra ord över sina ordinarie metoder för reflektion, om man vill
uttrycka sig så. (Regleringsbreven ställer också krav på att man gör en
liknande analys i den ordinarie årsredovisningen.)
Det kan vara relevant att lärosätet som underlag gör en självvärdering på lägre
nivåer av sitt kvalitetsarbete, vilken bland annat kan användas för att belysa
programmets genomslag. Denna självvärdering ska inte förväxlas med
självvärdering av verksamheten, som kan vara ett sätt att bedriva kvalitetsarbetet på. I det sista fallet blir självvärderingen inför den externa bedömningen en redogörelse för hur man arbetar med självvärderingar och vilka
resultat det ger.
• Det andra steget är att en extern bedömargrupp prövar självvärderingen (sk
kollegial bedömning, peer review). Om självvärderingen är idealt utförd
kan gruppen lägga till egna aspekter att bedöma, men behöver i övrigt bara
registrera om den överensstämmer med verkligheten och ge förslag till
förbättringar. Om självvärderingen är ofullständig får man inhämta kompletterande information för att beskriva och värdera kvalitetsarbetet.
Det finns två skäl att välja den här uppläggningen. Det ena är att lärosätet
känner sig bäst själv, även om det kan finnas saker man inte är medveten om,
som en utomstående kan påpeka. Det andra är att själva processen att arbeta
fram självvärderingen involverar en bred krets och i bästa fall skapar
förståelse och intresse för detta. Det centrala problemet är i vilken mån man
vågar vara öppen och ärlig, särskilt om det finns ett diffust hot om att drabbas
av sanktioner i form av minskade anslag eller försämrat anseende. Om man
inte är det, minskar naturligtvis värdet av den externa bedömningen.
En bedömare framhöll att man kan drabbas av att visa allt för mycket av sina
svaga sidor:
”[De beskrivna problemen med självvärderingarna] kan möjligen också i
någon mån bero på att den centrala nivån på högskolan är medveten om att
bedömningsprocessen förutom sin främjande och utvecklande betydelse även
har en formell betydelse...” (Bedömare)
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I nästa avsnitt återges kommentarerna kring självvärderingarnas ”ärlighet”.
Här diskuteras kommentarer kring metoden, särskilt fallet där självvärderingen
inte kommenterar alla aspekterna i instruktionen, vilket gör att bedömarna
måste välja vilket man vill följa:
”Självvärderingen styrde in oss bedömare på problem som högskolan ville ha
belysta och det var mycket svårt för bedömargruppen att göra en helt
självständig bedömning helt oberoende av självvärderingen. Dvs något av som man ropar får man svar- blev effekten. Om jag uppfattat reaktionen [vid
lärosätet] korrekt ledde detta fenomen också till viss besvikelse. Jag kan inte se
att det är möjligt att göra på annat sätt om inte arbetsinsatsen från bedömargruppen ska vara av en helt annan omfattning. Jag tror alltså att beömargruppen
i avsevärd utsträckning måste bli beroende av självvärderingen. (Bedömare)
”... självvärderingen styrde mer än instruktionerna. Det är naturligtvis en
balansakt; att utvärdera efter en given mall eller efter vad högskolan vill ha
bedömt. Jag tror det blev aningen felbalanserat till förmån för högskolans
behov.” (Bedömare)
”En självkritisk synpunkt är att vi kanske var väl låsta vid självvärderingarna...”
(Bedömare)
”Det finns en viss motsättning i proceduren med att göra en självvärdering som
grund för någon annan än sig själv. Genom instruktionerna styrs vilka
aspekter som ska bedömas... Det betyder att lärosätet inte helt bestämmer vad
som ska granskas... Högskoleverket skall ha den som utgångspunkt i sitt
bedömningsarbete. Vi ska ha ”nytta” av den. Hur skall detta förenas?”
(Lärosäte)
”... tolkningen av de alltför vaga direktiv som givits av Högskoleverket
[överensstämde] i vissa delar inte...med de områden som utvärderingen kom
att betona...Den kritik som kom att riktas...upplevdes därför inte som rättvis.”
(Lärosäte)
Några kommenterar också problemet med relationen mellan de olika
nivåerna inom lärosätet och hur mycket material som är angeläget att ta del
av från de lägre nivåerna:
”Överhuvud tror jag att det är ett problem i kvalitetsarbetet att få en tydlig
dialog att äga rum internt såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Såväl
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kvalitetsutvecklingsprogrammet som självvärderingsrapporten kan lätt bli
uppifråndokument där den motsatta rörelsen aldrig sker eller endast otydligt
framgår.” (Bedömare)
”Det är angeläget att institutionernas värdering av sitt kvalitetsarbete redovisas. Självvärderingsrapporten kan då lättare förankras och bli igenkänd. Den
kan nu lätt bli ett uttryck huvudsakligen för de centrala funktionernas
synsätt.” (Bedömare)
”Uppdraget var hela [lärosätets] samlade kvalitetsarbete... Vi valde att inte
presentera varje institutions och enhets självvärdering utan att ha dessa som
underlag för vårt eget fortsatta arbete. Vår bedömargrupp efterlyser dock
institutionernas självvärderingar...” (Lärosäte)
I ett resonemang om tidsåtgången framhåller en bedömare den centrala
betydelsen av att självvärderingen är välgjord:
”...varken av tids- eller kostnadsskäl ter sig längre visiter realistiska, utan det
viktiga måste förbli, att [lärosätets] självvärdering skall vara utformad på ett
sådant sätt, att bedömarna i huvudsak kan bilda sig en uppfattning om
kvalitetsutvecklingsarbetets kvalitet genom att läsa dokumentet noggrant.”
(Bedömare)
I ett fall finns det också kritik mot att bedömningen inte tillfört något utöver
det som redan fanns i självvärderingen:
”Så gott som alla punkter som togs upp i rapporten fanns med i självvärderingen. Frågan är vad som tillfördes genom bedömningen.” (Lärosäte)
En annan invändning mot metoden är att det helt enkelt finns för få
tillgängliga personer som kan gå i land med uppgiften. Särskilt om man ska
vara ”peer” i meningen att man ska klara att diskutera kvalitetsutveckling
med en rektor, är kraven stora.
”Jag tror inte att Sverige har tillräckligt många lämpliga personer för att sätta
ihop bra utvärderingsteam till alla svenska universitet och högskolor. Detta
kan kanske kompenseras av att urvalsprocessen är noggrann och utbildningen
av de utvalda mera omfattande än idag.” (Bedömare)
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Ett lärosäte menar att metodens trovärdighet förutsätter att bedömarna
uppträder med ett vetenskapligt förhållningssätt:
”För att utvärderingsstrategin ska fungera måste den...genomsyras av en
trovärdighet... Även om en utvärdering genomförd enligt peer review-strategin
inte jämställs med en vetenskaplig undersökning så har tillvägagångssättet en
vetenskaplig bas... Rätt eller fel förväntar sig de granskade samma vetenskapliga förhållningssätt som dessa forskare sannolikt ger uttryck för inom sitt eget
forskningsområde.” (Lärosäte)

2.5 Självvärderingarna
Lärosätena är över lag nöjda med sin egen insats, men ser också vissa brister:
”Vi är nöjda med vår självvärderingsrapport när det gäller redovisningen av
de olika institutionernas arbete. Besök och samtal på institutionerna fungerade fint och tidsplanen höll.” (Lärosäte)
”Både processen och resultatet var tillfredsställande.” (Lärosäte)
”[Beslutsnivån mellan rektor och institutionerna] och studenterna
engagerades...ej tillräckligt i arbetet med självvärderingsrapporten.” (Lärosäte)
”Vid sammanställningen av [lärosätets] självvärdering...insåg vi, att det hade
varit bra mycket lättare att skriva en självvärdering för hela [lärosätet], om vi
i förväg givit vissa instruktioner för [enheternas] självvärderingar...Den stora
vinsten med de olika [enheternas] självvärderingar var...allas engagemang.”
(Lärosäte)
”En svårighet var värderingsansatsen. Vad var tolkningsbasen för vårt arbete?
I högskoleverkets anvisningar finns en beskrivning av det goda lärosätet som
till slut blev det vi försökte värdera kvalitetsarbetet mot.” (Lärosäte)
”Vi betonade processen, inte produkten, dvs rapporten. Det är också så att vi
är mer nöjda med processen än med rapporten.” (Lärosäte)
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Bedömarna hade naturligt nog blandade synpunkter:
”[Lärosätets] självvärdering var enligt min uppfattning väl genomförd.”
(Bedömare)
”Jag uppfattade lärosätets...självvärdering som mycket bra. Den gav en klar
bild av vad lärosätet själv var medvetet om och vilka frågor som borde drivas
vidare.” (Bedömare)
”Självvärderingen från [lärosätet] uppfattade jag mest som en allmän probleminventering som var svår att riktigt ta till sig. Den blev därmed också
ganska ytlig.” (Bedömare)
”Den självvärdering som utarbetades av [lärosätet] var, tyckte vi nog alla i
gruppen, lite ‘spretig’.” (Bedömare)
”[Självvärderingen] hade vunnit på om den haft sin grund i tydligt formulerade prioriteringar i kvalitetsarbetet. Sådana prioriteringar skall ju egentligen
vara utgångspunkter men blir nu förhoppningsvis ett resultat av bedömningen.” (Bedömare)
”Självvärderingen hade vissa brister som vi diskuterade i rapporten där vi
också gav förslag till hur den enligt vår mening borde ha utförts.” (Bedömare)
”[Lärosätet] hade stora bekymmer att hitta en struktur på sin självvärdering,
dels för att underlaget från [underenheterna] hade skilda utgångspunkter
såväl metodiskt som innehållsligt, dels för att kvalitetsarbetet nyligen påbörjats.” (Bedömare)
”Välstrukturerade självvärderingar är förstås något att önska sig. Men frågan
är hur man stöder lärosätena i detta t ex genom instruktioner utan att dessa
blir allt för styrande.” (Bedömare)
”Såväl programmet för kvalitetsutveckling som självvärderingen kan lätt bli
dokument som enbart ser [lärosätet] från det interna perspektivet där
lärarna...dominerar. Studenterna och samhället-omvärlden kommer lätt i
bakgrunden... Studenternas behov och krav måste tydliggöras mer i bedömningsarbetet.” (Bedömare)
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”Självvärderingen var av mycket olika kvalitet. Jag har förstått att det var [det
centrala organet] som stått för sammanfattningarna för de olika[enheterna].
Det hade nog varit lämpligare att [enhetsansvariga] varit delansvariga. I
efterhand vet jag att vissa [befattningshavare] tycker att självvärderingen av
deras [enheter] ej blivit så bra som vad den borde vara.” (Bedömare)
Ett lärosäte framhåller att det blivit för mycket beskrivning och för lite
värdering:
”[...jag är] inte helt nöjd med självvärderingsrapporten, som allt för mycket
hade karaktären av beskrivning, mindre av analys och ännu mindre av
värderande ställningstaganden.” (Lärosäte)
Lärosätena uppfattar sig som ärliga:
”Flera brister och problem påtalades öppet.” (Lärosäte)
Bedömarna, däremot, ifrågasätter ärligheten, eller åtminstone uppsåtet, i ett
fall:
”Till [självvärderingens] förtjänster hörde att den var mycket ärlig, man drog
sig inte alls för att redovisa sina svagheter och problem. Samtidigt mynnade ett
antal av dessa problembeskrivningar ut i allmänna önskemål om utökade
resurser, vilket gjorde att man ibland undrade vem självvärderingen var
skriven för: rektor, departement eller bedömargrupp?” (Bedömare)
Självvärderingarna, som högst får vara på 25 sidor, kompletterades ofta med
omfattande bilagor från arbete som gjorts på lägre nivåer vid lärosätena.
Däremot saknades ibland annan värdefull information.
”Det var värdefullt att ha enheternas självvärderingar men de var ganska
ojämna i kvalitet. [Lärosätet] borde centralt följa upp dem och se till att det
blir ett mera homogent material - naturligtvis utan att ta bort de skillnader
i kvalitet mellan enheterna som värderingarna skall återspegla.” (Bedömare)
”Möjligen hade det varit bättre om man från Högskoleverkets sida angett vilka
övriga typer av dokument (olika policydokument, tidigare utvärderingar etc)
som kunde vara av intresse för bedömargruppen, så att dessa kunde ha kommit
oss tillhanda tidigare.” (Bedömare)
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”[Självvärderingen] var...vårt huvudsakliga dokument, men vi fick...även en
mängd annat underlag som gav oss inblick i hur [lärosätet] fungerade.”
(Bedömare)
Instruktionerna från verkets sida får blandade recensioner:
”Högskoleverkets instruktioner var i stort sett bra.” (Lärosäte)
”Instruktionerna var måhända inte tillräckliga, men å andra sidan gjorde
detta att vi själva fick arbeta fram en egen metodik, vilket sannolikt gav ett
större engagemang.” (Lärosäte)

2.6 Bedömningarna
På ett allmänt plan är lärosätena nöjda medan två bedömare tycker att man
åtminstone lyckats i förhållande till uppgiften och omständigheterna:
”[Bedömningarna uppfattar jag] positivt, de gav mycket.” (Lärosäte)
”De invändningar som framförs...får inte skymma den uppskattning som [det
ansvariga organet inom lärosätet] vill ge uttryck för om utvärderingen som
helhet.” (Lärosäte)
”Jag menar att vi gjorde en bedömarinsats som på ett rimligt sätt löste
uppgiften. Om vi skulle gjort något helt annorlunda, och bättre, så tror jag
detta skulle förutsätta mer tid.” (Bedömare)
”Gruppens insats färgades av den stress vi (jag) upplevde av att lägga in
utvärderingen i det tidigare fullspäckade program som många av oss hade.”
(Bedömare)
Kontakterna mellan grupperna och lärosätena är man överlag nöjda med.
Ofta sköttes kontakterna enbart av ordföranden och sekreteraren, utom vid
platsbesöken:
”Kontakterna med lärosätet var enbart positiva. Man var vid lärosätet
angelägen att hjälpa till med uppgifter och egna bedömningar. Vi fick det
material vi efterfrågade och fick träffa den typ av personer som vi ville träffa.”
(Bedömare)
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”...kontakterna med [lärosätet var] mycker positiva och alla samtal hölls i en
öppen och ärlig anda. (Bedömare)
”Kontakterna med högskolan var mycket positiva och vi mötte stor förståelse
för vårt arbete.” (Bedömare)
”Kontakterna med lärosätet fungerade bra och diskussionerna var öppna och
huvuddelen av lärosätets representanter var objektiva.” (Bedömare)
”Kontakterna med lärosätet skötte inte jag utan sekreteraren...och
ordföranden...Kontakterna var angenäma och löpte friktionsfritt utom i
processen att arbeta fram bedömarrapporten [avser lärosätets kommentarer till
utkastet, förf anm; se nedan]. (Bedömare)
Den inre dynamiken i grupperna kommenteras av flera bedömare:
”Gruppen var lagom stor, väl sammansatt och fungerade väl.” (Bedömare)
”Gruppen arbetade bra tillsammans; olika intressegrupper var representerade
i gruppen vilken gav en extra dynamik åt arbetet.” (Bedömare)
”Rapporten vill jag inte kommentera [eftersom jag var sekreterare]; däremot
vill jag kommentera att jag hade ett mycket fruktbart samarbete med
[ordföranden]. Detta bidrog i hög grad till att arbetet flöt väl. [Ordföranden]
gav sig alltid tid att vara bollplank.” (Bedömare)
”Det var mycket värdefullt att en i gruppen hade deltagit tidigare i en [pilot] bedömning.” (Bedömare)
Två förslag har framförts om att ändra gruppernas sammansättning:
”Bedömargruppen kanske kan utökas med ytterligare någon extern ledamot.
Härigenom kan samhälls- och indirekt även studentperspektivet bättre tillgodoses.” (Bedömare)
”Jag tror...det är bra om varje bedömargrupp innehåller en eller ett par
medlemmar som varit med förr.” (Lärosäte)
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Relationen mellan sekreteraren och verket kommenteras i två fall:
”[T]ydliggör förhållandet mellan sekreterarens roll i bedömargruppen och
Högskoleverkets kontaktperson.” (Bedömare)
”Mycket tid [för sekreteraren] gick åt till jämförelsevis trivialt arbete...Kan
man överväga att lägga en del på Högskoleverket?” (Bedömare)
Förberedelserna bestod av en dags seminarium i verkets regi och ett eller två
möten inom gruppen, före platsbesöket:
”Det hade kanske inte skadat med ytterligare någon introduktion i ’kvalitetstänkandet’. Varför inte en föreläsare/handledare från SIQ? I övrigt anser jag
att gruppens förberedelsearbete fungerade väl.” (Bedömare)
”Jag anser att det inte är särskilt meningsfullt med gemensamma samlingar för
bedömargrupper. Det är bättre använd tid för bedömargrupperna att träffas
var för sig, tillsammans med Högskoleverkets kontaktperson(er), för en
genomgång av verkets instruktioner och processens steg. Men framför allt för
att diskutera sina respektive syner på kvalitet i högskoleverksamhet.” (Bedömare)
”Förberedelserna för platsbesöket tyckte jag gick bra. Vi hade möten före i
gruppen och vi hade lagt upp en strategi för vad vi ville titta på lite extra och
vilka vi ville tala med. Det fick vi också.” (Bedömare)
”Mot bakgrund av de erfarenheter jag fick under resans gång skulle jag vilja
rekommendera framtida bedömargrupper (sekreteraren) att ha ett preliminärt
manus om [lärosätets] kvalitetsarbete – den deskriptiva delen som i princip
bygger på [lärosätets] självvärdering – klart vid platsbesöket för distribution
till och diskussion med övriga bedömare i gruppen. Arbetet kan därefter helt
koncentreras på bedömningen.” (Bedömare)
I viss mån ser bedömarna platsbesöket som ”en omöjlig uppgift”:
”Naturligtvis är två dagar en kort tid, om man skall försöka få en bild av hela
[lärosätets] verksamhet. Givet [lärosätets] storlek, förde vi diskussioner om vi
skulle satsa på helhet (och kanske förlora i djup) eller urval, med förhoppningsvis bättre möjligheter till fördjupning. Vi valde helheten, vilket jag tror var
rätt.” (Bedömare)
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”Platsbesöket var mycket kompakt och upplevdes nog av de som träffade oss som
allt för stressigt...Vi hade behövt en dag extra, eventuellt uppdelat i två
omgångar med en veckas mellanrum.”(Bedömare)
”Det intensiva besöksprogrammet medförde...att gruppen inte fullt ut under
själva besöket orkade diskutera ställningstaganden/bedömningar.” (Bedömare)
”Att alla frågor inte fick ett svar berodde nog inte på att de konstellationer vid
[lärosätet] vi träffade var felaktigt sammansatta eller otillräckliga, snarare att
svaren inte fanns.” (Bedömare)
”Platsbesöket var helt avgörande för att vi fick den information som var
nödvändig. Jag tror det är nästan en förutsättning för att en grupp ska arbeta
bra att den - liksom vi gjorde - hålles samman hela tiden under platsbesöket
och inte delar upp sig.” (Bedömare)
”Jag delar inte verkets uppfattning att bedömargruppen skall vara samlad
under hela besöket. Med på förhand gemensamt utformade frågor kan gruppen
vid vissa tillfällen dela upp sig (t ex på olika ämnes-/fakultetsområden) för att
få mer heltäckande information och diskussion.” (Bedömare)
Även lärosätena uttrycker viss tvekan:
”Platsbesöken kändes något flyktiga och frågan är om de centrala spörsmålen
verkligen diskuterades, dvs vad kvalitet är och vad som kan göras för att öka
den.” (Lärosäte)
”De områden som utfrågningen skulle behandla borde ha presenterats i förväg
så att mer tillförlitliga svar kunde ha lämnats.” (Lärosäte)
”Ett förslag är att göra flera besök, gärna med specialinriktning mot olika
områden och med expertis inom området som deltagare.” (Lärosäte)
Det förekommer kritik mot platsbesökets uppläggning, men det är oklart
om det var lärosätet eller bedömargruppen som valde uppläggningen:
”Deltog i diskussion med bedömargruppen. Kanske en nackdel att representanter från två helt olika institutioner som [en samhällsvetenskaplig och en
humanistisk] var med samtidigt. Det är svårt för gruppen att ägna sig med lika
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mycket intresse åt båda. Det finns förmodligen inte tid att ta en i taget.”
(Lärosäte)
”I viss mån reagerade jag mot att ordföranden och sekreteraren helt hade
accepterat den uppläggning för platsbesöket som föreslagits från [lärosätet].”
(Bedömare)
Ett lärosäte är kritiskt mot hur platsbesöket genomfördes:
”Det ger inget gott intryck att man under större delen av ett samtal inte
antecknar något alls...” (Lärosäte)
”Når man [det] kollegiala [samförståndet] genom att utvärderargruppen
placerar sig på rad på ena sidan bordet och de granskade på andra sidan?
...genom att klart markera att det egentligen endast är en person i bedömargruppen som skall ställa frågor?” (Lärosäte)
Kritik har också framförts mot att bedömningarna inte når ända ner i
organisationerna:
”Det finns...en risk att bedömningarna blir ytliga i den meningen att de
fastnar på övergripande nivåer. Jag tror inte att man på institutionsnivån [vid
lärosätet] tagit särskilt stort intryck av vår rapport. Ett av skälen är att vi inte
ens hann besöka alla områden, trots att högskolan [är mindre än min fakultet].
Måhända gapar man över för mycket. (Bedömare)
En bedömare påpekar självvärderingens betydelse för att man ska gå i land
med uppgiften (samma som under punkt 4):
”...varken av tids- eller kostnadsskäl ter sig längre visiter realistiska, utan det
viktiga måste förbli, att [lärosätets] självvärdering skall vara utformad på ett
sådant sätt, att bedömarna i huvudsak kan bilda sig en uppfattning om
kvalitetsutvecklingsarbetets kvalitet genom att läsa dokumentet noggrant.”
(Bedömare)
En bedömare framhåller att det överordnade syftet har haft betydelse för
granskningen:
”Att tänka på vad kanslern...säger – man granskar för att främja –
underlättade...arbetet.” (Bedömare)
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Efter platsbesöket följde rapportskrivandet:
”Jag är i stort sett nöjd med bedömarrapporten - den återspeglar väl vårt arbete
och våra rekommendationer. Processen att arbeta fram rapporten är också
bra.” (Bedömare)
”Jag är mycket nöjd med rapporten. Anledningen till det är framför allt att vi
lyckades hitta en form och en struktur att förhålla oss till. Vi valde SIQ:s modell
Angreppssätt - Tillämpning - Resultat. Den stora fördelen med att ha en fast
struktur är att man undviker löst tyckande, samt att, förhoppningsvis,
ingenting glöms bort. Jag anser att SIQ:s modell är användbar, deras kriterier
och anvisningar för Utmärkelsen svensk kvalitet är föredömlig i sin konkretionsgrad. De är kanske inte i alla delar fullt tillämpliga på en högskolas
verksamhet, men är ändå en bra utgångspunkt och inspirationskälla.” (Bedömare)
”Arbetet med rapporten gick utmärkt - inte minst genom det förarbete vi gjorde
innan vi lämnade [lärosätet] och de uppgifter som där delades ut till samtliga
av oss.” (Bedömare)
”Enligt min mening är det önskvärt med mer tid för hela gruppen att
gemensamt diskutera intrycken av besöket och smälta samman dessa till en
helhet inför rapportskrivningen.” (Bedömare)
”Bedömningsrapporten är oerhört välskriven och välformulerad, men kanske
inte gruppen hann diskutera sig samman ordentligt så att slutsatserna blev
tydliga.” (Bedömare)
”På det stora hela är jag nöjd med bedömarrapporten. Visst kunde vissa delar
varit mer utförliga, analysen kunde varit djupare, vi kunde ha varit skarpare
i vissa bedömningar. Det mest slående är att även under utarbetandet av
rapporten dök nya intressanta frågeställningar upp, frågeställningar som vi då
inte kunde bearbeta och få med i bedömningen.” (Bedömare)
”[Det är] min uppfattning att rapporterna blev för utslätade.” (Bedömare)
”Den slutliga rapporten är givetvis viktig men erfarenheten säger...också att
processen ofta påverkar mera.” (Bedömare)
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”Tillgång till email bör förmodligen vara ett krav för samtliga ledamöter för
att undvika tidsspillan i ett med nödvändighet pressat tidsschema.” (Bedömare)
Kritik från lärosätena förekommer:
”...kritiken måste ha ett samband med vad man har skaffat information om...
[Mot bakgrund av kritiken] måste det betraktas som...frapperande att utvärderarna inte utnyttjade [tiden med den berörda gruppen] till att ställa frågor
rörande [det som kritiken gällde].” (Lärosäte)
”Det måste vara en självklarhet att enskilda befattningshavares uttalanden
inte skall återges så att vederbörande kan identifieras...” (Lärosäte)
En person diskuterar kommentarernas karaktär och framhåller att bedömargruppens kommentarer inte bör stanna vid vag kritik av något visst
förhållande, utan även innefatta förslag till åtgärder och frågor till institutionen varför den inte gör något för att lösa problemen. Senare bör man internt
följa upp vad som händer i frågan.
En grupp avstod från att sammanträda efter platsbesöket, vilket beklagas av
en bedömare:
”Jag anser att vi i gruppen gjorde ett misstag som inte tog oss tid för ett möte
för att utifrån ett första utkast till rapport tillsammans diskutera rapportens
utformning och innehåll mer ingående. Nu förlitade vi oss på kommunikation
av dokumentet elektroniskt eller per fax, så att var och en kunde ge sina
kommentarer.” (Bedömare)
En bedömare är mycket kritisk mot att lärosätet fick yttra sig över utkastet
till rapport. Det ska sägas i sammanhanget att det är ett medvetet val från
verkets sida att det ska vara så.
”Gruppen gick igenom vad rapporten skulle innehålla, varefter sekreteraren
och ordföranden fick i uppdrag att utforma den. Den skickades på delning.
Även detta gick bra. Jag hade emellertid svårt att förlika mig med nästa
moment, som innebar att [lärosätet] skulle ha synpunkter på vår rapport
innan den publicerades. Det är som om ett sakkunnigyttrande skulle skickas
till de sökande innan beslut om tillsättning ägt rum. [Lärosätet] kom med
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synpunkter som enligt min mening hade med bedömningen att göra - även
om det hävdades att vi missförstått saker och ting. (Bedömare)
”...klarare regler för hur dialogen omkring slutrapporten skall ske mellan
olika aktörer är önskvärda.” (Bedömare)
Återföringsbesöket kommenteras av lärosäten och bedömare:
”Återföringsbesöket är jag något kritisk emot. Vi hade rapporten redan och det
blev inte speciellt mycket att tillägga.” (Lärosäte)
”Återföringsbesöket skulle nog ligga bättre vid en något senare tidpunkt,
förslagsvis efter 3-4 månader. Detta för att också kunna innehålla en
redovisning från lärosätet hur man avser gå vidare med sitt kvalitetsutvecklingsarbete utifrån bedömargruppens slutsatser.” (Bedömare)
”Återföringsbesöket gav mig (och förmodligen [lärosätet]) mindre än det av
[lärosätet] självt genomförda återföringsbesöket i slutet av september där
rapporten diskuterades med all personal [vid lärosätet].” (Bedömare)
”Det hade varit värdefullt att få feed-back [på] hur avrapporteringen och
rapporten mottogs.” (Bedömare)
En viss mediabevakning förekom lokalt på eget initiativ. Svenska Dagbladet
skrev en artikel i augusti som sedan plankades av Upsala Nya Tidning.
Verkets presskonferens i september gav inga större spår i pressklippen:
”Mediabevakning har jag inte märkt något av - kanske förekom den lokalt.”
(Bedömare)
”Mediabevakningen [var] minimal utom rubriker i lokaltidningen att
[lärosätet] har en dålig organisation. (Lärosäte)
”Jag har återfunnit delar ur Högskoleverkts pressmeddelande i några tidningar
[syftar troligen på artikeln i Svenska Dagbladet, förf anm]. Bra eller dåligt?
Jag avstår från att besvara den frågan. Alla som försökt få pressens uppmärksamhet vet hur svårt det är.”(Bedömare)

48

Slutligen har det lämnats flera kommentarer till verkets instruktioner:
”Högskoleverkets instruktioner var i vissa stycken lite väl mångordiga, dvs hur
framtagandet av rapporten skulle gå till, dessutom gick det inte av praktisk skäl
att följa instruktionen.” (Bedömare)
”Tydligare instruktioner [önskas], dvs mera kött på benen, beträffande
rapportens utformning.” (Bedömare)
”I sann akademisk anda valde vi...att förhålla oss mer fritt till instruktionerna. Vi valde att vara mer diskuterande snarare än att ’pricka av’ i instruktionens listor.” (Bedömare)
”En minsta gemensam nämnare borde vara tillräcklig, i övrigt borde varje
bedömargrupp ges frihet att utforma vad som krävs för ett enskilt fall vad gäller
instruktioner och förutsättningar för bedömningen. Dessa skall redovisas i
rapporten.” (Bedömare)
”Den övergripande strukturen om processen är bra. Jag är mer osäker på
detaljer i ’Utgångspunkter samt angrepps-...Bilaga 2’ avsnitt 3.3 Bedömningsaspekter (s 13) som jag/vi ibland upplevde som en tvångströja. Jag minns - utan
att nu i en hast kunna precisera - att vissa aspekter föll mellan stolarna, därför
att de inte någorlunda enkelt gick att få in i den föreslagna dispositionen... Jag
är inte heller övertygad om att den föreslagna dispositionen med en beskrivande inledning av högskolan och dess kvalitetsarbete för att därefter renodla
bedömargruppens synpunkter på kvalitetsarbetet är den skrivarvänligaste möjligen läsarvänlig.” (Bedömare)
”Det blev...lite nya instruktioner hur [rapporten] skulle se ut alldeles tätt inpå
avlämnandet. Det ordnade sig dock.” (Bedömare)
”Hur skall instruktionerna och rapporterna läggas upp för att bedömarna i
nästa omgång skall kunna ha dem som ett av sina underlag? Vad kommer de
att ställa för frågor? Sådana reflektioner kan ge underlag för förändringar.”
(Bedömare)
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2.7 Tillämpningar av erfarenheterna
En central fråga för granskningsprogrammets utsikter att främja förnyelse
och förbättring av verksamheten är i vilken mån de berörda finner att
självvärderingen resp. bedömningen har medfört positiva effekter och i
vilken mån deras erfarenheter kan tillämpas i annan verksamhet.
Lärosätena framhåller att de fått stimulans i förändringen. Både kvalitetsarbetet och lärosätets organisation har förändrats:
”Flera olika kvalitetsutvecklingsåtgärder har vidtagits med utgångspunkt i
[lärosätets] kvalitetsprogram. En genomgripande organisationsförändring är
på gång.” (Lärosäte)
”Själva processen att ta ställning till vad man gör och hur det utfaller är aldrig
negativ. Vi är i en process av omorganisation som var initierad redan innan
bedömningen kom igång. Hur mycket bedömningen har påverkat oss är svårt
att säga.” (Lärosäte)
”Tyvärr har under hösten samtliga av bedömningsgruppen påpekade problem
snarare blivit större än mindre. Bedömningsgruppens uttalanden gör det
kanske svårare än tidigare att acceptera dessa oklarheter.” (Lärosäte)
”Det kom ett yttre krav som blev till en viss grad tvingande. På så sätt är
Högskoleverkets ansats och uppdrag en hjälp för [lärosätets] utveckling och
diskussion om kvalitet-kvalitetsarbete...” (Lärosäte)
Effekter kan vara svåra att mäta, därför är det intressant att fråga hur
självvärderingen och bedömningen har bemötts av personalen och av
studenterna, som en indikator på om man är beredd att ta till sig erfarenheter:
”[Självvärderingen och bedömningen har haft] positiva effekter när det gäller
personalen, eftersom den förväntar sig att flera förändringar sker. Studenterna
kräver dock bättre information om vad som är på gång. De har inte involverats
i förändringsarbetet i någon större utsträckning, förutom när det gäller olika
pedagogiska utvecklingsprojekt. (Lärosäte)
”Den stora vinsten med självvärdering och bedömning var att den fokuserade
begreppen och gjorde oss medvetna om vikten av ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Många tyckte nog att hela proceduren var ett störande inslag i det dagliga
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kvalitetsarbetet, men i stort sett har man uppskattat processen. Studenterna
hade måhända också en aning överdrivna förväntningar på resultatet. De lär
bli något besvikna, då det inte är enkelt att höja kvaliteten i nedskärningstider.
Sedan är det naturligtvis frågan hur länge effekten sitter i. Risken är att det
hela snabbt glöms.” (Lärosäte)
Flera bedömare säger sig tro på goda effekter vid det bedömda lärosätet:
”En uppföljning av [lärosätet] kommer om självvärderingsrapporten lever upp
till sina intentioner - och sammanslaget med rapporten från Högskoleverket [att] ha stora möjligheter att bli mycket bra.” (Bedömare)
”Förutom att de gav oss i bedömargruppen ny information om och ytterligare
belysning av [lärosätets] kvalitetsarbete, så tror jag mig förstå att vi också med
våra frågor och synpunkter gav ledare, lärare och studenter vid [lärosätet] nya
infallsvinklar på sin verksamhet och kunskaper om hur det ser ut och går till
[vid andra lärosäten] (inte minst viktigt för studenterna).” (Bedömare)
Bedömarna är positiva även vad gäller nyttan av de egna erfarenheterna:
”Utvärderingsarbetet var mycket nyttigt med hänsyn till den utvärdering som
[mitt eget lärosäte] skall utsättas för. Jag har fått impulser till åtgärder inför
utvärderingen - hur vi lämpligen skall förbereda denna för att ge en rättvisande bild av [det egna lärosätets] kvalitetsarbete och utveckling av verksamheten. Det krävs mera sammanfattande material som belyser de insatser man
gör inom [ett lärosäte] för att utveckla verksamheten än det vi normalt tar
fram.” (Bedömare)
”Min syn...har förändrats...på så sätt att jag har blivit övertygad om att även
för ett stort universitet är det möjligt att föra ett helhetsperspektiv på
kvalitetsarbetet inbegripande alla verksamheter, såväl forskning, utbildning
som hur hela infrastrukturen hänger ihop genom organisation och stödfunktioner.” (Bedömare)
”Det viktigaste skälet för mig att ta del i bedömningsarbetet var att kunna dra
nytta av erfarenheter till min egen verksamhet. Detta skedde. Dels genom rena
”tips” om mindre saker och dels genom att se på själva strukturen i kvalitetsarbetet vid [lärosätet]. Till det första hör att jag såg att termen ’kursvärdering’
inte användes utan istället ’kursutveckling’. En så enkel sak innebär en radikal
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perspektivförskjutning i vad man vill med detta instrument. (Konstruktion
istället för, i värsta fall, destruktion.) Till de strukturella erfarenheterna hör
hela uppläggningen [vid lärosätet] och insikter i hur man skapar instrument
i kvalitetsarbetet.” (Bedömare)
”Jag tror det är svårt att hitta bättre fortbildning! Man får nya perspektiv på
sitt eget verksamhetsområde och bättre förståelse för de problem och möjligheter
som finns inom [lärosätena].” (Bedömare)
”...några av frukterna för min egen ‘chefsfortbildning’: Rätten att till [ett helt
lärosäte] ställa frågor, som om jag som rektor ställde dem vid [mitt eget lärosäte]
skulle kunna uppfattas som negativt kritiska...Med den utanförståendes
legitima okunnighet om de lokala förhållandena kan jag skaffa en bild av hur
[ett samlat lärosäte] ser på sig själv och hur den fungerar i förhållande till
ambitioner och mål... Möjligheten att i en grupp av högst kvalificerade
medarbetare få diskutera kvalitetsutvecklingsarbetets betingelser och realism.”
(Bedömare)
”Denna gång fick jag några nya idéer angående innehåll i några utbildningar.
Jag fick också ytterligare idéer om decentralisering. ... jag har insett att det finns
betydande svårigheter att åstadkomma djupgående förändringar i akademiska organisationer.” (Bedömare)
Även en ”extern” bedömare framhåller att man är nöjd:
”Det har varit ytterst värdefullt för mig att få en helhetskunskap om [ett
lärosäte]. De erfarenheter man tar med sig från ett lyckat projekt (vilket jag
alltså tycker att det var) är ovärderliga. Det har jag nytta av i mitt dagliga
arbete.” (Bedömare)
Synen på kvalitetsarbete har i någon mån förändrat för lärosätenas:
”[Synen har förändrats vad] gäller vikten av att lyfta fram goda exempel och
sprida dessa tvärinstitutionellt. ”(Lärosäte)
Både för ”interna” och ”externa” bedömare har synen på kvalitetsarbete
förändrats:
”Min syn på kvalitetsarbete har förstärkts.” (Bedömare)
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”Under hela processen med kvalitetsarbete i Sverige har jag lärt mig mycket om
kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är svårt att säga hur mycket av detta som
faller tillbaka på den utvärdering jag deltog i och hur mycket som härrör från
diskussioner, föredrag och seminarier i anslutning till kanslerns och [det egna
lärosätets] arbete med frågan. Jag har en känsla av att de senare momenten
spelar en större roll.” (Bedömare)
”Min syn på kvalitetsarbetet har förändrats så tillvida att det numera känns
som något som är en naturlig del av verksamheten, dessutom har en annan
lärdom varit att det är viktigt att prioritera områden för kvalitetsutveckling,
inte bara göra en allmän probleminventering.” (Bedömare)
”[Jag har] stärkts i uppfattningen att man behöver ökad kunskap om vad
kvalitetsarbete är, såväl [i min verksamhet] som inom högskolan i stort. Från
[vår] sida försöker vi därför stödja [vår sektors] kvalitetsarbete på olika sätt,
genom föreläsningar, projektmedel, rådgivning.” (Bedömare)

2.8 Frågor att arbeta vidare med
De berördas kommentarer (självvärderingar!) innehåller som synes en
mängd synpunkter av varierande detaljeringsgrad. Huvudintrycket är att de
synpunkter som framförs är sådana som varit kända tidigare och som varit
föremål för diskussion i olika grupper, under utbildningsdagar osv. Därmed
understryks att det föreligger ett behov att förtydliga vad de olika parterna
förväntas göra och vilka delar av bedömningarna som är öppna för lärosätenas och bedömargruppernas självständiga val.
I dessa avseenden är bedömningarna lärande processer. Både lärosätena och
verkets bedömare lär sig av att se svagheterna i det man gjort tidigare. I
sammanhanget är det viktigt att understryka det påfallande öppna klimat
som råder inom och mellan de två kategorierna, lärosäten och bedömargrupper. I denna öppna anda tvekar man inte heller att föra fram sina
synpunkter i verkets enkät - någon till och med uttrycker sin glädje över att
verket frågar efter synpunkter. En sådan grundläggande attityd ökar naturligtvis möjligheterna att lära genom ”trial and error”.
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Några viktiga frågor att arbeta vidare med är:
• i vilken mån bedömarna får uttala sig om kvaliteten i lärosätenas
verksamhet. Det var en utbredd uppfattning vid verkets senaste introduktionsutbildningar, att man kan gå ganska långt i det avseendet, så länge
man hänger upp verksamhetsfrågorna på att de förbisetts eller på andra
sätt är relevanta för kvalitetsarbetet och utvärderingen av det samma.
• hur man får fram resultaten av lärosätenas kvalitetsarbete. Påfallande i
den första omgången är hur lite man lyckas säga om detta. Ofta kommer
man inte längre än till beskrivning, vilket i och för sig kan bottna i att
programmet är alldeles nytt och/eller otydligt genomfört vid lärosätet.
Om granskningarna ska gälla något mer än bara tjusiga planer, måste man
komma ner till effekterna på verksamheten. Därmed kan man inte heller
undvika alla resonemang om kvalitet; åtminstone måste självvärderingen
och bedömningen säga något om hur kvaliteten utvecklas till följd av de
valda aktiviteterna.
• hur man får fram ytterligare information om vad som händer. Inte bara
resultaten i snäv mening, utan alla effekter av programmen och deras
utvärderingar är intressanta att följa för att bedöma om och hur man når
de avsedda målen, förnyelsen av verksamheten. Frågan är i det närmaste
ett ämne för ett forskningsprojekt inom området implementering och
policyanalys (statsvetenskap mm). Kanske borde man överväga att låta en
forskare studera ett lärosäte ”före och efter”. En följdfråga är om
organisationsforskningen av idag ens kan generera rimliga hypoteser.
Grundantagandet om universiteten, att de kännetecknas av en organiserad anarki, så kallad ”garbage can”, tycks inte hålla längre (Dill 1996).
• om det är eftersträvansvärt att hitta mer likartade mallar för självvärderingar och bedömningar, så att lärosätena i någon mening kan
jämföras; en ”Uppsalamodell”, en ”Karlstadmodell” etc.
• om granskningarna bör stramas upp genom att närma sig SIQ:s
bedömningsmallar på det sätt som bedömargruppen för Borås gjorde
(och fler gjort i den andra bedömningsomgången). Ingen har förespråkat
en användning av hela SIQ:s mall, med poängsättning (ett lärosäte kan
i och för sig frivilligt anmäla sig till tävlingen Utmärkelsen Svensk
Kvalitet), men var på skalan av styrning bör man ligga? Engelska Higher
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Education Quality Council ger sina bedömare en frågelista, men å andra
sidan bedömer de inte bara kvalitetsarbete, utan även verksamheten. I
bilaga 4 återfinns de frågor man ställer om kvalitetsarbete, som i stort är
de samma som våra.
• om man borde lägga ner mer tid på något eller några av bedömningens
skeden. Många önskemål fanns om ytterligare möten, men även synpunkten att det redan är svårt att hinna med det som ska göras förekommer.
• hur media ska hanteras. Den här gången hade vi tur (?) som undvek grova
förenklingar i media, med ett undantag. Hur ska man förbereda sig på en
mer närgången granskning i framtiden?
• hur man undviker att kvalitetsarbete lever vid sidan av verksamheten, som
ytterligare en administrativ pålaga, istället för att bli en integrerad del av
den ordinarie verksamheten, som personalens hjärtan klappar för. Samtidigt som det är angeläget att avdramatisera, är det stora frågor som står
på spel, om professionalism och makten över verksamheten, vem man är
till för osv.
I grunden präglas arbetet av att systematiskt kvalitetsarbete och granskning
av detsamma är nya verksamheter, där frågan är om man kan bryta en (i
många stycken) inåtvänd myndighetskultur och ersätta den med ett lyhört
självstyre. Kan man skapa självständiga, starka lärosäten - ett civilt samhälle,
om man vill vara högtravande - genom så administrativa åtgärder som planer
och utvärderingar? Är inte det att, likt Baron von Münchhausen, lyfta sig
själv i håret?
Det närmast liggande alternativet är att övergå till att jämföra verksamheten
(kvaliteten) direkt, som man bland annat gjort i SODA-projektet (Stockholms
universitet 1995). De samhällsvetenskapliga fakulteterna i Stockholm och
Oslo jämförde sig med varandra och kom bl a fram till att det är högst avsevärda
skillnader i studietidernas längd, professorstäthet och andel administrativ
personal mellan de två fakulteterna. Än så länge är detta lärosätenas ensak, inte
verkets uppgift annat än för enskilda discipliner (”nationella utvärderingar”).
Ett alternativ till utvärderingar kan vara ackreditering eller certifiering, där
någon eller några ”godkänner” t ex kvalitetssäkringssystemen vid ett lärosäte.
En mångfald sådana ”kvalitetsgarantier” kan vara verksamma samtidigt, så
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att t ex olika yrkesorganisationer, och arbetsgivare godkänner olika aspekter.
Alla dessa alternativ till de nuvarande bedömningarna är fortfarande tämligen administrativa till sin art.
Det fanns höga förväntningar i samband med avregleringen 1993 om att
utvärderingarna skulle fungera som ”blåslampa” för att få universiteten att
utnyttja sin nyvunna frihet på ett för alla parter gynnsamt sätt. Fortfarande
är förnyelsen ett högt prioriterat mål, om än inte lika entydigt. Hur det
kommer att gå lär visa sig i de senare bedömningsomgångarna, ifall detta
verkligen är en lärande process. Resultaten hittills visar att det är lång väg
kvar. Kanske är det uppbrottet från det invanda som är den stora stötestenen.
Kanske är det som med ketchupflaskan, att det går åt mycket energi till att
skaka i början, men att det sedan händer desto mer.
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Bilaga 1: Breven till bedömarna och lärosätena

Rektorer och kontaktpersoner vid
Högskolan i Borås
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Karlstad
Lärarhögskolan i Stockholm
Uppsala universitet

Birger Jarlsgatan 43
Box 7851, S-103 99 Stockholm
Tfn/Phone: +46 8 453 70 00
Fax: +46 8 453 70 50
UNIVERSITETSKANSLERN
1996-10-07
Regnr 66-3031-96

Ni har i olika sammanhang lämnat synpunkter på den första omgången av
våra bedömningar av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor, som Ni
deltog i. Eftersom det är av största vikt att samla och ta tillvara intryck och
erfarenheter inför det fortsatta arbetet med bedömningarna, skulle vi
uppskatta om Ni kortfattat ville svara på frågorna nedan. Om Ni därtill har
möjlighet att föra frågan vidare till Era ledningsgrupper och de personer som
mötte bedömargruppen, för att få deras erfarenheter, skulle det vara av stort
värde.
De svar som vi fått senast den 1 november kommer vi att sammanställa och
redovisa vid vårt kontaktseminarium den 19-20 november, som kommer att
ägnas åt att diskutera erfarenheterna av den första bedömningsomgången.
En slutlig version kommer att föreligga till kvalitetskonferensen den 9-10
januari 1997. Vi hoppas naturligtvis att även Ni bidrar till den konferensen.
Svaren kan lämnas anonymt, men tolkningen underlättas om det åtminstone framgår vilken roll den svarande har inom ett lärosäte. Vi ställer
motsvarande frågor till bedömarna.
1. Bedömningen utgick bl a från lärosätets självvärdering:
• Är du nöjd med er självvärderingsrapport? Varför/varför inte?
• Är du nöjd med processen att arbeta fram rapporten? Varför/varför inte?
• Gav våra instruktioner tillräcklig vägledning?
2. Hur uppfattar du de delar av bedömningen som du kom i kontakt med?
• Förberedelser, platsbesök, rapporten, återföringsbesöket/-en, mediabevakningen
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3. Går det redan nu att säga något om effekter som självvärderingen och
bedömningen haft vid ditt lärosäte?
• Hur har dessa två tagits emot av personalen och studenterna?
• Har de lett till förändringar av kvalitetsarbetet? Organisatoriska förändringar?
• Har er (din) syn på kvalitetsarbete förändrats?
4. Har du förslag till förbättringar av processen och/eller våra instruktioner?
Svaren skickas på enklaste sätt till Högskoleverket, att: Lars Niklasson,
Box 7851, 103 99 Stockholm, per fax 08-453 7030 eller per e-mail
Lars.Niklasson@hsv.se
Med vänliga hälsningar

Stig Hagström
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Högskolan i Borås
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Karlstad
Lärarhögskolan i Stockholm
Uppsala universitet

Birger Jarlsgatan 43
Box 7851, S-103 99 Stockholm
Tfn/Phone: +46 8 453 70 00
Fax: +46 8 453 70 50
UNIVERSITETSKANSLERN
1996-10-07
Regnr 66-3031-96

Ni har i olika sammanhang lämnat synpunkter på den första omgången av
våra bedömningar av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor, som Ni
deltog i. Eftersom det är av största vikt att samla och ta tillvara intryck och
erfarenheter inför det fortsatta arbetet med bedömningarna, skulle vi
uppskatta om Ni kortfattat ville svara på frågorna nedan.
De svar som vi fått senast den 1 november kommer vi att sammanställa och
redovisa vid vårt kontaktseminarium med lärosätenas kontaktpersoner den
19-20 november, som kommer att ägnas åt att diskutera erfarenheterna av
den första bedömningsomgången. En slutlig version kommer att föreligga
till kvalitetskonferensen den 9-10 januari 1997. Vi hoppas naturligtvis att
även Ni bidrar till den konferensen.
Svaren kan lämnas anonymt, men tolkningen underlättas om det åtminstone framgår vilket lärosäte du varit med och bedömt, samt vilken bakgrund
du har (student, extern). Vi ställer motsvarande frågor till lärosätenas
rektorer och kontaktpersoner, med en önskan att de ska sprida frågorna i en
vidare krets.
1. Bedömningen utgick bl a från lärosätets självvärdering:
• Hur uppfattar du självvärderingen? Övriga kontakter med lärosätet?
2. Hur uppfattar du din och gruppens bedömningsinsats?
• Förberedelser, platsbesök, rapporten, återföringsbesöket/-en, mediabevakningen
• Är du nöjd med bedömarrapporten? Varför/varför inte?
• Är du nöjd med processen att arbeta fram bedömarrapporten?
• Gav våra instruktioner tillräcklig vägledning?
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3. Går det redan nu att säga något om erfarenheter som du kan utnyttja i din
egen verksamhet (vid andra lärosäten och/eller andra organisationer)?
• Har du förändrat ditt (ert) kvalitetsarbete? Gjort organisatoriska förändringar?
• Har din syn på kvalitetsarbete förändrats?
4. Har du förslag till förbättringar av processen och/eller våra instruktioner?
Svaren skickas på enklaste sätt till Högskoleverket, att: Lars Niklasson,
Box 7851, 103 99 Stockholm, per fax 08-453 7030 eller per e-mail
Lars.Niklasson@hsv.se
Med vänliga hälsningar
Stig Hagström
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Bilaga 2: Relationen mellan olika objekt som berörs i
bedömningarna
VAD ÄR KVALITETSARBETE?
5. Granskning/bedömning:
• Korrekt självvärdering (4b)?
• Fungerar programmet (3)?
• Fungerar reflektionen (2)?
4b. Självvärdering:
• Hur gör vi nr 2? Vilka processer?
• Vilka resultat? etc. (Hur bör ett akademiskt lärosäte fungera?)
• Analys av nr 3
4a. Årsredovisning
• Beskrivning av nr 3 + genomförande
• Regleringsbrev = handlar om nr 2 och nr 1
3. Program för kvalitetsutveckling
• Lärosätets policy för nr 2 (och nr 1)
• Regleringsbrev
2. Reflektion:
• Lärarmöten, kursvärderingar,
• Professionell = Kvalitetsarbete,
• SWOT, nyrekrytering,
• organisation
• kvalitetsutveckling
• omvärldens krav osv.
1. Kärnverksamheten:
• Undervisning/lärande,
• kunskapsproduktion osv

61

