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Högskoleverkets uppdrag
Högskoleverket har nu avslutat det första årets, 2001 års, utvärderingar inom ramen
för det nya kvalitetsgranskningssystemet. Årets utvärderingar är i full gång och
förberedelser för 2003 års utvärderingar pågår. Utvärderingarna är omfattande
med många utbildningar, institutioner och lärosäten involverade. Ett stort antal
personer, företrädare för lärosätena, bedömare samt Högskoleverkets personal, är
engagerade.
Utvärderingsmodellen och upplägget av utvärderingarna har fastställts efter samråd
med lärosätena. Detta samråd pågår kontinuerligt inför starten av nya utvärderingar
och under utvärderingarnas gång. Det första årets utvärderingar har givit många
erfarenheter både för lärosätena, bedömarna och Högskoleverket.
Det är angeläget för Högskoleverket att kvalitetssäkra och hela tiden utveckla
genomförandet av det nya kvalitetsgranskningssystemet. Verket har därför initierat
en rad olika verksamheter som syftar till detta.
Redan under planeringsstadiet etablerade verket en internationell rådgivande
grupp, Advisory Board. Gruppen består av fem internationellt kända forskare på
området. Representanter för verket har vid flera tillfällen träffat gruppen, och gruppen
formulerar dessutom fortlöpande sina synpunkter på verkets arbete i rapportform.
Gruppen fortsätter att följa verkets arbete. Högskoleverket är även aktivt i nordiska
och europeiska nätverk för utvärderingsorganisationer. De återföringskonferenser
som avslutar varje utvärdering ger information om hur utvärderingarna fungerar
och vad som kan behöva förändras. Verket bedriver också internt uppföljnings- och
utvecklingsarbete.
Högskoleverket har dessutom låtit tre externa forskare göra en granskning av hur
verkets modell för utvärdering av kvalitet i högre utbildning fungerar i praktiken.
Högskoleverket har sett det som angeläget att redan på ett tidigt stadium få snabb
återkoppling på hur modellen fungerar. Uppgiften för forskarna har varit att komma
med kritiska synpunkter. Deras resultat redovisas i föreliggande rapport. Granskningen
grundar sig i huvudsak på enkätstudier. Fokus har varit hur lärosätena uppfattar
Högskoleverkets modell. Frågor ställs kring olika delar av utvärderingsprocessen
och omfattar allt från den inledande kommunikationen mellan Högskoleverket och
lärosätena till hur bedömargrupperna har fungerat och vilken användning lärosätena har haft av bedömargruppens slutrapport. Det är viktigt att notera att eftersom
respondenterna befinner sig i skilda faser av utvärderingsprocessen så speglar svaren
olika erfarenheter och bedömningar av arbetet. Endast två projekt var avslutade eller
avslutades under metautvärderingens gång, utvärderingarna i datalogi/datavetenskap
respektive medie- och kommunikationsvetenskap. Understrykas bör att dessa projekt
påbörjades under året innan kvalitetsgranskningssystemet implementerades och får
betraktas som pilotprojekt.
Forskarnas rapport ger en mångfasetterad bild av hur Högskoleverkets utvärderingsmodell fungerar med såväl negativa som positiva omdömen. Forskarna konstaterar
att modellen har stora möjligheter att bli en framkomlig väg för utvärdering och
utveckling av kvalitet i högre utbildning men att den bör förstärkas och förbättras
på ett antal punkter.
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Rapporten är en värdefull genomlysning av hur utvärderingsmodellen fungerar
och forskarna ger rekommendationer både till Högskoleverket och till lärosätena.
En del av de förslag till förbättringar som forskarna föreslår är redan vidtagna, andra
pågår och ytterligare andra är sådana som diskuteras på verket.
Högskoleverket kommer att gå vidare med andra studier om hur verkets modell
för kvalitetsbedömning av högre utbildning fungerar. I den här rapporten redovisas
lärosätenas uppfattningar. En tänkbar studie kan vara hur Högskoleverkets anställda
uppfattar modellen och hur verket kontinuerligt söker utveckla arbetet med modellen. En annan studie som sätter effekterna av utvärderingarna i centrum kan göras
längre fram. Andra studier kan omfatta hur andra grupper, såsom politiker, studenter
och allmänheten, uppfattar verkets utvärderingsmodell och dess resultat. Det vore
också intressant att sätta in Högskoleverkets arbete med kvalitetsgranskningarna i
ett större sammanhang där relationerna mellan olika aktörer – lärosäten, Högskoleverket, politiker osv. – finns belysta.
Avslutningsvis kan konstateras att utveckling av arbetet med kvalitetsgranskningarna, liksom kvalitetsutveckling i övrigt, är en ständigt pågående process!

Sigbrit Franke

6

Förord
Föreliggande studie är ett uppdrag från Högskoleverket om en metautvärdering
av verkets modell för kvalitetsbedömning av ämnen och program inom högre
utbildning. Metautvärderingen har utförts av docent Ove Karlsson, docent Inger
M. Andersson, samt doktorand Anna Lundin. De två förstnämnda har svarat för
den slutliga skrivningen av rapporten. Anna Lundin har svarat för bearbetningar
av resultatkapitlet samt varit huvudansvarig för sammanställning av enkätresultat.
Tillsammans har vi genomfört analyser och bedömningar av materialet.
Vi vill tacka alla de som har svarat på våra enkäter och bidragit till underlaget
för studien.
Eskilstuna 2002-05-29
Projektansvarig
Ove Karlsson, docent
Mälardalens högskola, ISB
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis vill vi framhålla att Högskoleverkets kvalitetsgranskningsmodell har stora möjligheter att bli en framkomlig väg för utvärdering och utveckling av
kvalitet i högskolan. Inte minst kan den vara ett alternativ till den typ av utvärderingar
som fokuserar på standardmått och statistiska jämförelsetal. Modellen är ett lovvärt
försök att förena behovet av insyn och central kontroll av offentliga verksamheter som
krävs i ett demokratiskt samhälle med behovet av lokal utveckling och inflytande
över den egna verksamheten. En sådan kombination av strävanden kan kritiseras och
kritikerna kan hävda att man bör renodla kontroll och utveckling. Vi menar dock att
detta inte är någon självklar lösning och att vår metautvärdering av Högskoleverkets
modell snarare visar att det finns klara fördelar med att inte skilja perspektiven åt.
Som många av respondenterna i våra enkäter påpekar så är kontroll och utveckling
två sidor av samma mynt och kontrollen ger incitament för utveckling.
Modellen bör dock förstärkas och förbättras på ett antal punkter och de som
ska bruka den måste få en mer ingående introduktion till densamma. I vår
rapport har vi redovisat hur metautvärderingen genomförts och ingående belyst
modellens svaga och starka sidor så som de uppfattas av dem som varit berörda
av och delaktiga i utvärderingsarbetet. I den följande framställningen söker vi
lyfta fram några sådana punkter som förhoppningsvis kan främja det fortsatta
kvalitetsgranskningsarbetet.
Högskoleverkets modell för nationella ämnes- och programutvärderingar kan
beskrivas som en utvärderingsprocess i flera steg; introduktion, självvärdering,
kvalitetsgranskning och uppföljning eller återföring. Om modellen ska lyckas
förutsätts att ämnes- och programföreträdare får en ordentlig introduktion
om avsikten med de olika stegen i utvärderingsmodellen och de underliggande
antaganden och synsätt som de vilar på. Det finns också behov av att utveckla och
förtydliga prioriteringen mellan olika syften i Högskoleverkets utvärderingsmodell,
samt att fördjupa bilden av vad som ska utvärderas genom större uppmärksamhet på
lokala variationer i ämnet/programmet vid olika lärosäten.
Introduktion till utvärderingsarbetet som dels ges genom skriftlig och muntlig
information, dels vid de upptaktsmöten som Högskoleverket anordnar, fyller en
mycket viktig funktion för att ge klarhet i vad som förväntas av lärosätena och
vilka insatser som ska genomföras från Högskoleverkets sida. Vid mötena förs
också diskussioner (förhandlingar) kring bedömargruppens sammansättning och
om tidsplanen för utvärderingen. Här menar vi att det finns skäl att förstärka
möjligheterna för representanterna från lärosätena att förbereda sig för dessa
diskussioner så att de kan göra sig gällande i förhandlingen och utöva inflytande både
på vad som ska utvärderas och vilka som ska ingå i bedömargruppen.
Självvärderingen är otvivelaktigt en av modellens starka sidor även om detta
steg har sina brister då den ännu inte implementerats som en allmän kompetensutveckling för högskolans personal. I en decentraliserad organisation med mål- och
resultatstyrning är självvärdering ett nödvändigt instrument för de återkommande
kvalitetsredovisningar som denna form av styrning förutsätter. Självvärdering är
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också ett viktigt verktyg för en mer systematisk och kontinuerlig utveckling av
kvaliteten i den lokala verksamheten. Det kan också utgöra ett viktigt underlag för
en dokumenterad pedagogisk meritering.
Högskoleverkets manual för institutionernas arbete med självvärderingsrapporten
bör dock uppmärksammas och problemet med den höga detaljeringsgraden på frågor
bör ses över. Uppgifter om förutsättningar, genomströmning och resultatmått bör
vägas mot frågor av mer principiell natur, exempelvis bedömning och reflektion
kring jämställdhetsarbetet, studentinflytande och kring utbildningens kvalitet och
utvecklingsbehov. En tydligare prioritering bör göras mellan syftet att nå jämförbarhet enligt standardiserade uppgifter kontra att få kunskap om vad som är unikt med
en viss utbildning. Användningen av Högskoleverkets manual ger inte tillräckligt
utrymme och inspiration för självreflektion och samlad analys. Intrycket är att för
stor kraft ägnas åt att producera statistikuppgifter som dessutom riskerar att snabbt
bli inaktuella.
En centralt organiserad kvalitetsgranskning är likaså nödvändig i en decentraliserad
organisation. Detta steg i utvärderingsmodellen ser vi som mer problematisk.
Svagheten ligger här dels i bedömargruppens sammansättning med såväl
ämnessakkunniga som representanter för studenter, doktorander och i vissa fall
även företrädare för näringslivet, dels i de svårigheter som det innebär att fastlägga
kvalitetskriterier. För att förtydliga bedömargruppens utvärderarroll bör det
klargöras på vems uppdrag utvärderingen sker och vad som utgör gruppens
främsta legitimitet. Ska gruppen i första hand ses som ämnesexperter eller som
representanter för olika intressegrupper? I det första fallet blir legitimiteten inom
ämnesområdet det centrala och i det andra fallet har man främst sin legitimitet
som representant för en relevant intressegrupp.
Även för bedömargruppen är således en mer ingående introduktion nödvändig,
men de som ingår i denna grupp behöver också tid för att klargöra sitt uppdrag
och kriterieproblematiken. Ska de tillsammans göra en bedömning av det ämne
eller program som är föremål för kvalitetsgranskningen och tillsammans ta fram
en utvärderingsrapport behöver de också tid för denna process. Likaså behöver
en återföring göras till lärosätena innan rapporten publiceras så att den inte är
behäftad med faktafel. Vid Högskoleverkets uppföljning bör också betydligt mer
tid anslås för en diskussion om vilka lärdomar som kan dras av den ämnes- eller
programutvärdering som genomförts.
Slutligen när det gäller slutrapporteringen från bedömargruppen så emotses
rapporten med stort intresse från de berörda institutionerna och lärosätena. Det
bäddar för att det finns en god motivation att ta till sig resultatet. Hinder i det sammanhanget kan vara att vissa uppgifter i rapporten inte anses stämma med de lokala
förhållandena och att det påverkar användningen negativt. Här gör Högskoleverket
redan idag ansträngningar för att kontrollera och kommunicera delar av rapporten
innan den trycks upp. Det kan dock finnas olika tolkningar mellan Högskoleverket
och lärosätena om vilka uppgifter som är ”rena fakta” och bedömningar. En del
lärosäten anser att även bedömningsdelen har inslag som uttrycker sakförhållanden
om vilka man inte är eniga med Högskoleverket. Metautvärderingen visar att frågan
bör uppmärksammas vidare för att förbättra kontakterna kring rapporteringen.
Ytterligare en fråga som vi finner angelägen att lyfta fram är: För vem skrivs utvärderingsrapporten? Högskoleverkets utvärdering har ett flerfaldigt syfte. Rapporten
10

kan härigenom också sägas rikta sig till flera olika målgrupper; till lärosäten för
att främja utveckling, till myndigheten för att kontrollera måluppfyllelsen samt till
brukarna för att ge information om utbildningen. Att samma rapport riktar sig till
flera olika målgrupper kan vara ett dilemma och kan bidra till att rapporten bedöms
vara ganska otydlig, att de direkta direktiven eller rekommendationerna uppfattas
som vaga och att rapporten inte upplevs ha tillfört något nytt.
Metautvärderingen har identifierat både styrkor och svagheter i Högskoleverkets
utvärderingsmodell. Modellen kan analyseras på olika nivåer. I denna metautvärdering
har fokus i första hand varit att belysa hur lärosätena har uppfattat utvärderingsmodellen och Högskoleverkets insatser. För att ytterligare fördjupa och nyansera de
bilder som ges av lärosätena kan det vara lämpligt att genomföra ett antal fallstudier
som kan ge mer kunskap om hur modellen fungerar på lokal nivå i förhållande till
olika ämnen och program. I det sammanhanget skulle exempelvis intervjuer med
olika berörda aktörer ge svar på flera av de frågor som väcks i metautvärderingen. Ett
exempel är tidsåtgången och hur olika arbetsformer fungerar vid självvärderingsarbetet.
Ytterligare ett område är hur Högskoleverkets utvärderingsmodell kan förändras på
olika punkter, exempelvis genom att variera manualen för självvärderingen, pröva
olika konstellationer av bedömargrupper och former för platsbesök, samt olika former
för slutrapportering och presentation av resultat som kan stimulera till ökad användning och spridning av utvärderingsresultaten. Det är också angeläget att följa upp
hur Högskoleverkets slutrapporter används i ett mer långsiktigt perspektiv.
Metautvärderingen visar också på ett angeläget och stort behov av att utveckla
kunskaperna om utvärdering hos användarna på institutionsnivå. Ett viktigt område
för en fortsatt metautvärdering bör därför vara att uppmärksamma hur lärosätena
kan genomföra en sådan lokal kompetensutveckling.
Som sagts ovan så har fokus i denna metautvärdering främst legat på den lokala
nivån, dvs. lärosätenas synpunkter på modellen. En fortsatt metautvärdering bör
även uppmärksamma Högskoleverkets uppfattning samt analysera modellen i förhållande till statens styrning av högre utbildning. För att förstå hur modellen uppfattas
som kontroll- och utvecklingsinstrument av olika parter är det viktigt att sätta in
den i ett bredare utbildningspolitiskt perspektiv och att studera den som en del av
den demokratiska styrningen av högre utbildning.
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Inledning
Under 1999 gav regeringen Högskoleverket i uppdrag att genomföra en granskning
av kvaliteten av alla ämnen/program inom högre utbildning under en sexårsperiod
med start år 2001. Kvalitetsgranskningen genomförs enligt en modell som innehåller flera steg. Först kontaktas berörda lärosäten och informeras om principerna för
utvärderingen/kvalitetsgranskningen. I det sammanhanget tydliggörs förutsättningar
för den lokala självvärderingen och sammansättningen av den externa bedömargruppen. Därefter gör ämnes/programansvariga en självvärdering som bedömargruppen
tar del av inför sitt platsbesök. Slutligen presenterar bedömargruppen en rapport till
berörda med förslag på åtgärder. Modellen har i stora drag tillämpats i Högskoleverkets
granskningsprogram sedan hösten 1996. I samband med att sexårsplanen började
genomföras tillsatte Högskoleverket en extern metautvärdering med forskare vid
Uppsala universitet och Mälardalens högskola för att granska utvärderingsmodellen. Metautvärderingen startade hösten 2001 och resultatet redovisas våren 2002.
Genom metautvärderingen vill Högskoleverket få ett underlag som kan visa hur
modellen kan utvecklas.

Bakgrund
Enligt regeringens proposition, Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan,
(prop. 1999/2000:28) ska utvärderingarna av kvalitet i högre utbildning vidareutvecklas utifrån erfarenheter gjorda i både Sverige och andra länder. Enligt propositionen
bör ”kvalitetssäkringssystemet i högskolan” utvecklas så att utbildningens kvalitet
och kvalitetsarbetets resultat sätts i fokus för utvärderingarna. Ett granskningssystem bör skapas som är heltäckande både för lärosäten och utbildningar, och som
är periodiskt återkommande. Studenter ska i denna granskningsmodell ges bättre
möjligheter till medverkan och inflytande. Enligt regeringen tilldelas därför Högskoleverket uppgiften att från år 2001 och med en periodicitet om sex år genomföra
ämnes- och programutvärderingar av samtliga utbildningar för generella examina
och yrkesexamina, inklusive forskarutbildning.
Högskoleverkets tolkning av uppdraget med ”sexårsplanen” är att granskningar
ska ske av utbildningar för generella examina, yrkesexamina samt forskarutbildning.
Det är med andra ord helheterna – program och huvudämnen – som står i fokus,
inte de enskilda kurserna. Utgångspunkten för upprättande av sexårsplanen har
varit huvudämnen i kandidat-, magister- och doktorsexamen samt yrkesexamina.
Andra utbildningar, t.ex. tekniskt basår och uppdragsutbildningar som inte ger
någon examen, omfattas inte av utvärderingarna i sexårsplanen. Några av dessa
kan emellertid enligt Högskoleverket ändå vara intressanta att utvärdera framöver
(Bringle, 2000).
Motiv för ökad ambitionsnivå

Universitetens och högskolornas självständiga ansvar för utvärdering av kvalitet
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samt Högskoleverkets oberoende granskningsfunktion ska enligt regeringen värnas
även fortsättningsvis. Högskoleverket har i sina hittillsvarande granskningar starkt
markerat att universiteten och högskolorna själva bär det primära ansvaret för att
utveckla och säkerställa kvaliteten i sina verksamheter. Högskoleverket har därför
i första hand granskat hur lärosätena fullgör dessa funktioner, medan den direkta
bedömningen av kvalitet i sig utförts dels då lärosäten ansökt om examensrätt på
olika nivåer, dels då särskilda skäl förelegat för utvärdering av ämnen, ämnesområden
eller utbildningsprogram. Regeringens motiv för en vidareutveckling av kvalitetsarbetet utifrån ett s.k. helhetsperspektiv är att det är angeläget att förtroendet för
utbildningar vid svenska universitet och högskolor upprätthålls. Studenterna ska,
oberoende av var i landet de studerar, kunna garanteras en likvärdig utbildning av
god kvalitet. Som skäl för regeringens förslag om höjd ambitionsnivå anförs även att
den högre utbildningens omfattning och kvalitet är en av de viktigaste faktorerna för
utvecklingen av sysselsättning och tillväxt, den sociala och kulturella utvecklingen
samt för att fördjupa demokratin.
En ytterligare bakgrund till att kontinuerligt genomföra utvärderingar är att den
högre utbildningen har expanderat kraftigt under 1990-talet. Antalet grundutbildningsstudenter har sedan 1989/90 ökat med 86 procent. Regeringens långsiktiga
mål är att öka direktövergången från gymnasieskolan till högskolan, från 35 procent 1998/99 till 50 procent av en ungdomskull vid 25 års ålder (prop. 1999/2000:
100). Målsättningen påkallar, enligt regeringen, ett arbete med att utveckla såväl
utbildningarnas former som högskolelärarnas pedagogiska och didaktiska medvetenhet, inte minst för att motverka dagens sociala och etniska snedrekrytering till
högre studier. Ännu ett skäl till ambitionshöjningen med utvärdering av kvalitet
är att svensk högskoleutbildning ska kunna bedömas och jämföras i internationella
sammanhang och att presumtiva studenter ska kunna informera sig om kvaliteten
i olika utbildningar.
Modellens utformning

Högskoleverket har i ett par remisspromemorior utvecklat ett förslag till generell
utformning och innehåll för arbetet med de nya utvärderingarna (Talerud, 2000a;
2000b). Bedömningarna ska utgå från högskolelagen, högskoleförordningen samt
de förutsättningar och mål som högskolan själv arbetar utifrån. Följande syften
med utvärderingarna kan urskiljas:
• Kontroll: Kvaliteten ska granskas för att ge underlag för utbildningspolitiska
beslut. Den intresserade allmänheten har rätt att veta hur skattemedel används.
• Utveckling: Högskolorna ska själva kunna utnyttja utvärderingarna i sitt eget
utvecklings- och kvalitetsarbete.
• Information: Studenter och andra intresserade behöver lättillgängliga uppgifter
inför valet av utbildning.
• Jämförelse: Informationen ska vara av sådan art att studenterna och andra kan
jämföra olika utbildningar för att på så sätt avgöra vilken som är den för dem
bästa utbildningen. Svensk högskoleutbildning ska också kunna jämföras
internationellt bl.a. mot bakgrund av ökad rörlighet över nationsgränserna.
Högskoleverket uppger att de två förstnämnda syftena, kontroll och utveckling,
är överordnade. Utvärderingarnas uppläggning innebär följande generella modell
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med delarna; självvärdering, externa bedömargrupper, platsbesök samt yttrande
och publicering. I utvärderingarna ska både förutsättningar, genomförande och
resultat granskas.
Till utbildningens förutsättningar anses studenternas och doktorandernas förkunskaper, förförståelse och motivation vara viktiga kvalitetsfaktorer. Även lärarkompetens,
utbildningarnas mål, innehåll och organisation, bibliotek och övrig informationsförsörjning samt lokaler och utrustning anses vara angelägna områden att granska. För
genomförande av utbildningen nämns följande kriterier; studenternas/doktorandernas
arbetssituation, lärarnas arbetssituation, utbildningens uppläggning (att utbildningen
bl.a. svarar mot aktuellt forskningsläge och integrering av teoretisk och tillämpad
kunskap), examinationsformer och en kritisk och kreativ miljö för utbildningen, där
det sistnämnda kan ses som en syntes av övriga nämnda aspekter. Utbildningens
resultat, slutligen handlar om resultat av utbildningen sett ur studenters och lärares
perspektiv, samt övriga intressenters bedömningar av utbildningens resultat och
genomströmning.
Med dessa funktioner har sammantaget en grund lagts för ett svenskt system för
utvärdering av kvalitet inom den högre utbildningen. På samma sätt som systemet
i sig syftar till att skapa kontinuerliga förbättringar av högskolans utbildning, måste
kvalitetssystemet ständigt granskas och utvecklas. Systemet föreslås därför inte ses
som slutgiltigt eller uttömmande (prop. 1999/2000:28).

Uppdraget
Uppdraget till metautvärderingen är att granska Högskoleverkets modell för
bedömning av kvalitet i högre utbildning när det gäller modellens meriter och
värde för de verksamheter som granskas. Resultatet ska ge underlag för att främja
och utveckla modellen. Metautvärderingen ska också ge underlag för att utforma
en fortsatt studie av modellens förutsättningar, genomförande och resultat som är
både bredare och mer longitudinell.
Inför genomförandet av uppdraget gör vi följande definitioner av centrala begrepp.
Enligt Scriven (1991) är metautvärdering en utvärdering av utvärdering.
Meta-evaluation is the evaluation of evaluation – indirectly of evaluators – and represent
ethical as well as a scientific obligation when the welfare of others is involved. (s. 228)

I sin definition av utvärdering skiljer Scriven vidare mellan uppgiften att bedöma
meriter och att bedöma värdet hos det objekt som utvärderas.
The key sense of the term ‘evaluation’ refers to the process of determining the merit,
worth, or value of something, or the product of that process. (s. 139)

Med meriterna avses de inneboende egenskaperna och kvaliteterna hos utvärderingsobjektet. Med värdet avses objektets betydelse i systemet. Även här ger Scriven en
klargörande definition:
Merit: The ’intrinsic’ value of evaluands, as opposed to extrinsic or system-related value/
worth. For example, the merit of researchers lies in their skill and originality, whereas their
worth (to the institution that employes them) might include the income they generate
through grants, fame, or bequest, attracting other good faculty and students. (s. 227)
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Distinktionerna är viktiga vid preciseringen av metautvärderingens syfte och
frågor.
Syfte och frågor

Metautvärderingens syfte är att bedöma meriter och värde hos Högskoleverkets
modell för granskning av kvalitet i högre utbildning. Den första delen av syftet
fokuserar på modellens inneboende egenskaper (meriter). Den senare delen riktar
fokus på modellens värde i förhållande till avnämarnas preferenser.
Syftet kan formuleras i tre frågor:
1. Vilka meriter, styrkor och svagheter har Högskoleverkets modell och vilka
konkreta problem finns med modellen när den tillämpas i praktiken?
2. Hur uppfattas värdet av modellen i den verksamhet som utvärderas och vad ger
den för bidrag till utveckling av verksamheten?
3. Hur kan en fortsatt metautvärdering av modellen ske för att utveckla den vidare
och vilka frågor är viktiga att fokusera i en fortsatt metautvärdering?

Utgångspunkter vid bedömning
En bedömning av modellens meriter kan göras med utgångspunkt från ett antal
frågor som utvärderingsforskare brukar använda när man granskar utvärdering: (1)
Vad ska utvärderas och varför? (2) Hur sker bedömningen? (3) Hur ska utvärderingen genomföras i praktiken? (4) Vilken är utvärderarens roll? (5) Hur kommer
utvärderingen till användning? (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980; Shadish m.fl.,
1991; Åberg, 1997).
Frågorna kan konkretiseras på följande sätt.
1. Finns en tydlighet när det gäller att fastställa utvärderingens objekt, samt syftet
med utvärderingen?
2. Redovisas vilka implicita eller explicita kriterier som används vid bedömningen
av objektet?
3. Beskrivs med vilken design och med vilka metoder utvärderingen genomförs?
Ett återkommande krav i det sammanhanget brukar vara att framhålla systematik och tydlighet vid genomförandet.
4. Klargörs vem som utvärderar och hur utvärderaren ska förhålla sig till uppgiften och berörda intressenter? Ska utvärderaren agera som bedömare (”domare”)
eller mer som organisatör (”facilitator”) och låta de berörda själva stå för
bedömningen?
5. Finns det någon utarbetad strategi för hur resultatet ska spridas till berörda och
till en bredare publik?
Bedömning ur avnämarnas perspektiv

Hur Högskoleverkets modell uppfattas i den verksamhet som utvärderas och vad
den ger för bidrag till utveckling av verksamheten, kan undersökas genom att fråga
avnämare vid olika lärosäten som gör självvärderingar, som möter bedömargruppen
vid platsbesök och som använder bedömarnas rapport. Det rör sig i första hand om
olika intressenter inom verksamheten – ledning, lärare, studenter, etc. Kretsen kan
också utökas till intressenter utanför högskolan som är berörda av utbildningen.
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Det kan gälla politiker, offentlig och privat arbetsmarknad, näringsliv, föräldrar
etc. Genom att anlägga olika avnämarperspektiv i analysen ges en ökad möjlighet
att diskutera olika sätt att se på Högskoleverkets modell.
Vad det kan innebära att utgå från olika avnämarperspektiv kan exemplifieras
med Rolf, m.fl. (1993) som analyserar frågan om avnämare med utgångspunkt från
följande perspektiv; ett politiskt-administrativt perspektiv där fokus är inriktat på
frågan om målen uppfylls och om verksamheten följer de regler som ska garantera
en viss kvalitet, och ett professionellt perspektiv, vilket är nära kopplat till idén om
självbedömning och kollegiebedömning och som refererar till kunskapsmål inom
undervisning och forskning. Ett tredje perspektiv är att utgå från brukarnas preferenser.
Här kan man i sin tur skilja mellan en marknads- och en medborgarmodell. I den
första är utgångspunkten att se utbildning som en marknad som producerar varor och
tjänster för att möta efterfrågan och avnämaren ses som en kund som väljer mellan
konkurrerande utbud och väljer bort verksamheter med dålig kvalitet. Den andra
modellen tar utgångspunkt i ett medborgarperspektiv. Här riktas fokus på kriterier
som handlar om att det ska råda en demokratisk relation mellan de professionella
och användarna samt att låta medborgarna och de berörda få möjligheter att göra
sin röst hörd i olika beslut som rör verksamheten/utbildningen.

Teori om användning
En fråga som är central i metautvärderingen är användningen av utvärderingsresultat.
Det kan därför finnas skäl att titta närmare på hur användningsbegreppet kan
förstås. Nedan redovisas några exempel på analyser av användning och bristande
användning av forsknings- och utvärderingsresultat.
Det kan till att börja med betonas att användning av utvärdering handlar om att
tillvarata utvärdering både som en lärande process och som färdiga resultat i form av
information och kunskaper som produceras. Nydén (1992) diskuterar användning av
forskningsresultat och skiljer ut ett antal olika användningsformer. Vedung (1998)
gör en liknande indelning och beskriver fem olika användningar av utvärdering:
instrumentellt, upplysande, legitimerande, interaktivt samt taktiskt och rituellt. Han
framhåller att användningsproblemet är mer invecklat än vad som vanligen beskrivs
utifrån idén om en instrumentell användning och antagandet att det finns direkta
kopplingar mellan utvärdering och beslutsfattande. Då är upplysningsmodellen mer
realistisk, dvs. tankeverksamhet som påverkar människors sätt att se på saken och
leder till handlande, menar Vedung. Användningar av resultat kan också vara en
fråga om att man vill legitimera redan befintliga ståndpunkter och för att stärka den
egna saken. Med en interaktiv användning av utvärdering menas att användarna
inte bara är mottagare utan även bidrar till utvärderingen. Resultat produceras både
under processens gång och när den är avslutad. Utvärderingen får karaktären av
en sökprocess med olika aktörer inblandade. Taktisk användning handlar om att
utvärdering nyttjas för att vinna tid, undgå ansvar eller möjligen komma överens.
Det finns också ett ritualmässigt bruk av utvärderingar. Vi utvärderar eftersom
”det ska vara så”.
Det finns också skäl att se närmare på hur man kan förklara bristande användning. Karlsson (1999) pekar på ett antal tänkbara orsaker. För det första kan det
handla om utvärderingens kvalitet, exempelvis brister i design och metod, men
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också att den inte förmår producera kunskaper som är relevanta eller trovärdiga för
användaren. För det andra kan det finnas bristande kommunikation mellan utvärderare och de som utvärderas. Utvärderaren kan misslyckas i interaktionen med
användarna. Rapporten kan vara skriven på ett sätt som gör den svår att ta till sig.
Resultaten kan komma för sent i förhållande till den politiska beslutsprocessen. En
tredje typ av orsaker kan kopplas till användarnas kunskaper, motivation och förmåga
att handla utifrån utvärdering. Att det saknas kunskaper hos användaren kan bero
på att man inte har satt sig in i vad utvärderingen syftar till och vad den har för
betydelse för den egna praktiken eller organisationen. Bristande motivation att ta till
sig utvärderingen kan bero på att man inte värderar utvärdering som verksamhet
i det politiskt/organisatoriska klimat som råder, att man inte upplever något informationsbehov och/eller att det finns konkurrerande information som man föredrar.
Andra orsaker till bristande användning kan vara att det saknas möjligheter och
resurser för att ta till sig och omsätta resultatet. Analysen visar att strategier för
att öka användningen kan bedrivas på tre fronter: att utveckla utvärderingen, att
utveckla kommunikationen med användarna och att utbilda användarna och skapa
organisatoriska och praktiska möjligheter som underlättar användning.
Användning kan också ses ur en tidsaspekt. Kravet kan vara att användningen
ska visa sig i omedelbara konkreta förbättringar. Här är det viktigt att också uppmärksamma en mer långsiktig användning och även förändringar av attityder och
tankesätt, dvs. mer kognitiv förändring. Man kan också skilja mellan användning
på lokal och central nivå i en organisation. Utvärderingens resultat kan ge underlag
för förändringar i den praktiska verksamheten, men också av policybeslut. I det
senare fallet kan utvärderingens resultat tjäna som argument och underlag dels i en
pågående diskussion kring olika handlingsalternativ, dels för idéutveckling.

Forskning om kvalitet i högre utbildning
Sist i detta inledande kapitel ska vi redovisa några exempel på tidigare utvärdering
av kvaliteten hos utvärderingar av högre utbildning och frågan om utvärderingarna
ger något bidrag till utveckling. Först redovisas ett par exempel från internationell
forskning och därefter följer några utvärderingar som handlar om Högskoleverkets
utvärderingsmodell.
Massaro (1997) har undersökt huruvida extern kvalitetsgranskning bidrar till
att skapa mångfald i högre utbildning. Han menar att i Australien har de snarare
bidragit till att skapa uniformitet. Kvalitetsarbetet har fallit på att man har velat göra
för mycket, för precist och på för kort tid. Ett ytterligare exempel på internationellt
fokus ger Newton (2000) som har diskuterat huruvida kvalitetsarbetet uppfattas
som en ”procedur” eller om det finns en ”verklig” användning av utvärderingar. Om
akademiker ska förbli motiverade att ägna sig åt kvalitetsutveckling så måste mer
uppmärksamhet ägnas åt akademikernas arbetsförhållanden och kontext. Annars
riskerar kvalitetsarbetet att enbart betraktas som något ”odjur” som ska ”matas” med
ritualer och krav på kvalitetsarbete, hävdar Newton.
Dessa två exempel illustrerar några av de problem eller dilemman som återkommer
i olika internationella studier av utvärdering av högre utbildning. (Se även Harvey,
2002). En central fråga är hur en avvägning kan ske mellan extern kvalitetsgransk-
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ning och interna utvärderingar/utvecklingsarbeten och vilken av dessa former som
ska tillmätas störst betydelse i bedömningen av kvalitet. Problemet handlar i hög
grad om vem som ska ha makten över utvärderingen. En annan viktig punkt gäller
mångfald versus likformighet. Här riktas uppmärksamheten på hur en viss ”mall”
eller modell för utvärdering, som utformas som ett centralt direktiv eller förslag, kan
ge utrymme för lokala variationer. Ett tredje problemkomplex handlar om tidsdimensionen och när användning av utvärderingsresultat kan förväntas ske. Ett fjärde
problemområde är tolkningen av effektivitetsbegreppet och frågan om vad som är
effektivitet inom kunskapsproduktion som forskning och undervisning, jämfört med
den effektivitet som mäts i mer renodlat ekonomiska termer. Till listan över problem
och dilemman hör också frågan om vad som ska avgöra utvärderingens fokus och
frågor – ledningen eller de professionellas kunskaps- och informationsbehov? Sist
men inte minst kan man nämna frågan om vem som förväntas ha den största nyttan
av utvärderingen – de som utvärderar eller de som blir utvärderade?
Högskoleverkets modell

Som vi har påpekat tidigare så har Högskoleverkets utvärderingsmodell tillämpats
sedan 1996 och det finns också exempel på studier som har granskat modellen. För
att få ett ”utifrånperspektiv” i bedömningen har Högskoleverket tillsatt en grupp med
internationella utvärderingsforskare som har haft tillfälle att yttra sig över modellen
som idé (Advisory Board, 2001). Resultatet visar att gruppen i stort sympatiserar
med den nya modellen. Men man varnar också för problem som kan uppstå. Ett är
att utvärderingsarbetet inte får ta för mycket tid från andra viktiga uppgifter. Man
menar också att Högskoleverket måste se till att modellen är flexibel för ändringar
inom området/ämnet. Utvärderingarna bör fokusera på att bidra till lärande. Institutionerna kan lära om sig själva, hur de kan förbättra och stärka sig själva, vilket
borde bli det viktigaste resultatet. Högskoleverket och regeringen kan lära om det
system man reglerar och stöder, liksom andra intressenter – näringsliv, studenter och
blivande studenter och samhället i stort genom media. Högskoleverket kan lära om
sig själv och sina relationer med institutionerna som de har ansvar för.
Askling (1998) kommenterar Högskoleverkets modell och menar att den huvudsakligen uppmärksammar förutsättningar och inte resultat. Hon konstaterar vidare
att lärosäten uppfattat självvärderingarna som lärorika. Även bedömargruppen har
uppfattats positivt och platsbesöket har bidragit med ökad självinsikt hos både besökare och besökta. Utvärderingarna bidrar med insikt om företeelser på olika nivåer
inom högskolesystemet. Inte minst har utvärderingsprocessen uppfattats positivt,
säger Askling. Det har varit nyttigt att göra självvärderingarna och det har varit
nyttigt och lärorikt att jämföra sig/ta del av andra lärosätens arbete. Man menar
att behovet är stort av systemkunnande och synliggörande av hur systemet fungerar.
Denna information är viktig för att högskolan ska kunna bli en lärande organisation.
Utvärderingarna har bidragit till reflektion och kommunikation. Enligt Askling är
det dock ett onödigt dyrt sätt att få information om tillståndet.
Även Riksrevisionsverket har gjort en granskning av Högskoleverkets modell för
utvärdering av kvalitet i högre utbildning (Riksrevisionsverket 2001:23). Enligt
Riksrevisionsverket har det gått inflation i utvärderingar på senare år. Frågan är om
de är värda de resurser de tar i form av pengar och arbetstid? Riksrevisionsverket anser
att Högskoleverkets utvärderingar inte används tillräckligt ofta som underlag för
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beslut och betraktar det som ett effektivitetsproblem. Man föreslår därför en studie
för att kartlägga och kategorisera omfattningen av utvärderingar, samt om och hur
utvärderingen används. Högskoleverket har Riksrevisionsverkets förtroende, men
ställs inför besvärliga avvägningar mellan olika roller. RRV ifrågasätter devisen
”granska för att främja”.
Prefekter om effekter

Stensaker (1997) har granskat prefekters erfarenheter av Högskoleverkets modell
för bedömning av kvalitetsarbete under perioden 1996–1997. Enligt Stensaker är
prefekter intressanta att studera därför att de utgör en viktig länk mellan olika nivåer
och för att de ofta är nyckelpersoner i kvalitetsarbetet.
Resultatet visar att medan prefekterna har haft positiva förväntningar på kvalitetsarbetet har en majoritet varit mer eller mindre missnöjda med utfallet. Självvärderingarna har inte ”använts” av lärosätena utan uppfattats som en passiv respons.
Man är inte riktigt nöjda med lärosätets egna insatser, problem som kan antas ha med
utvärderingarnas utformning att göra. Man tycker t.ex. att insamling av statistik och
enkla beskrivningar av verksamheten har tagit för mycket tid. Prefekterna har varit
missnöjda med platsbesöket. Upplägget har inte varit bra, tidsschemat har varit för
tufft, det har varit för stora församlingar och en för formell stämning. Bedömargruppen har i allt för stor utsträckning fokuserat på organisation och central förvaltning
och på verifiering snarare än utveckling. Man tycker inte heller att rapporterna har
lyckats fånga de viktiga frågorna. Processen har upplevts som abstrakt och främmande – ett förhållande som tycks öka med lärosätets storlek.
Prefekterna saknar en kritisk hållning och analys i rapporterna. Rapporterna har
haft liten betydelse, eller varit en del i en större process som haft stor betydelse. Enligt
Stensaker tyder detta på att man betonar det kontinuerliga kvalitetsarbetet, men att
man samtidigt inte är så lyhörd för extern kritik. Enligt prefekterna har bedömargrupperna fokuserat på ”det som krävs av dem”. De har i liten utsträckning tagit
upp det som prefekterna anser viktigt. Stensaker noterar att prefekterna uttrycker
paradoxer och problem i arbetet i form av att betona vikten av kvalitetsarbete, som
samtidigt tar tid från kvaliteten. Man önskar ökad målstyrning, formalisering och
klara riktlinjer, samtidigt som det inte får bli för mycket managementtänkande. Man
söker självständighet och autonomi, samtidigt som man vill ha centrala riktlinjer.
Trots kritiken har utvärderingarna bidragit med en översikt, synliggjort problem,
antytt strategier för framtiden och bidragit till en ökad reflektionsnivå, konstaterar
Stensaker. Flest effekter har märkts inom områdena ledning/styrning av kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Minst effekter har man fått inom områdena
internationalisering och jämställdhet. Det har varit svårt att engagera studenter i
kvalitetsarbetet. Personalen har både avskräckts och uppmuntrats av pratet om kvalitet. Förväntningarna har varit höga, och man har blivit besviken när de ”radikala”
effekterna uteblivit.
Högskoleverket och kvalitetsutvärderingarna har hög legitimitet och kritiken
rör detaljer i upplägget. Enligt Stensaker är Högskoleverket på rätt väg. Effekterna
har uppnåtts inom de enklast ”gripbara” områdena. Inom andra områden krävs ett
mer långsiktigt arbete, det tar tid att etablera ett kvalitetssystem. Kvalitetsarbetet
har sin grund i en önskan om att överblicka komplexa förändringar. Ambitionen
om ett ”helhetsperspektiv” är stor, men är den realistisk, frågar Stensaker. Kvalitet
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är inte ”allt”. Att skapa struktur och ordning i det kreativa kaoset är en minst lika
viktig drivkraft. Stensaker menar att utvärderingarna inte primärt tillgodoser lärosätenas behov och att de istället måste involvera grundnivån. Som det är nu är det
bedömargrupperna som har störst nytta av utvärderingarna i och med att de kan ta
med sig erfarenheter till den egna institutionen. Storleken på lärosätet är ett problem
och för att förstå verksamheten måste man gripa samspelet mellan de olika nivåerna.
Problemen består också av oklarheter om vem som ska ansvara för kvalitetsarbetet
och att utvärderingarna har blivit topptunga. Högskoleverket behöver hitta balansen
mellan utveckling och kontroll, grund- och centralnivå.
Stensaker (1999) har i en senare artikel granskat bedömargruppernas rapporter samt
vad de betonar. Enligt Stensaker ger bedömarrapporterna flest rekommendationer
vad gäller ledarskap och organisation av kvalitetsarbetet, minst rekommendationer
vad gäller internationalisering och jämlikhet. Rapporterna ger liten handledning
eller konkreta råd för att följa upp råden. Lärosätena kopierar hellre modeller
från lärosäten med hög status eller använder ”färdiga” kvalitetssystem. De flesta
rekommendationer har dock följts upp.
Erfarenheter från självvärdering

Ytterligare ett exempel på utvärdering av Högskoleverkets modell har gjorts vid
Uppsala universitet av Sjölund (2001). Hon har intervjuat ansvariga för självvärderingarna inom respektive ämne och program som Högskoleverket utvärderar 2001.
Syftet har varit att lyfta fram problem och möjligheter som ämnesföreträdarna erfarit
i samband med självvärderingarna. Överlag finns det dock en positiv inställning
till detta sätt att analysera den egna verksamheten. Självvärderingen ger tillfälle att
fånga och samla tankar kring den egna verksamheten – problemen blir mer konkret definierade när de sätts på pränt. Detta kan bidra till en tydligare dialog med
fakulteten. Men det finns även ämnesföreträdare som endast upplever arbetet med
självvärderingen som en börda utan att kunna se någon nytta med den. Det som
kritiseras är att utvärderingen kommit för hastigt på och att det givits för kort tid
för självvärderingen. Samtidigt finns det de som menar att det kan vara en fördel
att genomföra självvärderingen under en kort och koncentrerad period.
Sjölund konstaterar att varje ämne/program i genomsnitt har lagt ner drygt 300
arbetstimmar på sin självvärdering. Det innebär ca 3 000 timmar vid Uppsala
universitet som hon har beräknat till en kostnad på 1,4 miljoner kronor, vilket tas ur
befintliga medel för undervisning. Merparten av dem som Sjölund har intervjuat har
tagit upp det oklara syftet med Högskoleverkets utvärdering. Syftar självvärderingen
och utvärderingen till att främja utvecklingen av utbildningen i ämnet eller är det
en fråga om kontroll av examensrätten, frågar man. Några företrädare menar att
dessa syften inte helt går hand i hand. En annan oklarhet är om det är kvaliteten
i ämnesutbildningen som ska bedömas eller kvalitetsarbetet vid institutionen. Det
är också oklart vad som är objektet för utvärderingen, eftersom utvärderingarna
omfattar ämnen och yrkesprogram. I vissa fall innebär det att ämnen men inte
program utvärderas, vilket betyder att ämnen rycks ur sitt sammanhang trots att
de söker samverka med andra ämnen för att skapa en meningsfull helhet. Detta
skapar problem av administrativ art, eftersom ämnen inte alltid utgör någon självklar
arbetsenhet. En institution kan också innehålla många olika ämnen. Vissa ämnen
läses huvudsakligen av programstudenter, och inte så ofta som fristående kurser.
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Modellen förefaller på så sätt vara baserad på en nationell struktur som inte alltid
finns lokalt. Frågan är också om kvaliteten optimalt kan mätas genom utvärdering
av ämnen. Kvaliteten ligger snarare på en mer övergripande nivå där ett ämnes
samspel med andra ämnen i ett program är det viktiga, resonerar Sjölund. Hon tar
även upp synpunkter på Högskoleverkets modell och uppdelningen i förutsättningar,
process och resultat. Denna indelning är logisk men har lett till upprepningar i
självvärderingen. Några ämnesansvariga har framhållit att Högskoleverkets mall
inte fångar de mer informella förhållandena, t.ex. vitaliteten i verksamheten. Det
saknas i stort sett utrymme i mallen för dessa mjuka och dynamiska variabler, som
är av stor betydelse för kvaliteten i utbildningen. När det gäller frågor om samspel
med andra ämnesområden borde fakulteten kunna ha en god överblick. Det skulle
tala för att utvärderingen låg på fakultetsnivå.
Med något undantag har ett stort antal personer varit involverade i arbetet med
självvärderingarna. Arbetet med att ta fram självvärderingarna verkar vara väl förankrat vid de olika institutionerna. Några studierektorer beklagar dock det svaga
intresset från lärare och studenter. De kvantitativa frågorna har ibland varit svåra att
tolka, vilket kan försvåra jämförbarheten. En annan synpunkt från de intervjuade är
att det är svårt att hitta relevanta nyckeltal som verkligen mäter kvaliteten i utbildningen. När det gäller kontakterna mellan Högskoleverket och ämnesföreträdarna
så har de varit få enligt Sjölunds resultat. De flesta är dock nöjda med det utbyte
av synpunkter som skedde vid Högskoleverkets informationsträff, även om vissa
vagheter i informationen om hur studeranderepresentanter och bedömare ska utses
har förekommit. Principerna för urval av bedömare har varit bra, men ibland riskeras
jäv i och med att bedömarna kan ha arbetet på aktuella lärosäten.
De viktigaste synpunkterna på Högskoleverkets utvärderingar enligt Sjölunds
resultat är: en alltför kort framförhållning har gjort att man inte hunnit planera arbetet
med självvärderingen och utvärderingen av ämnen motsvarar inte en administrativ
struktur och arbetsenhet. Sjölund konstaterar dock att Högskoleverkets modell på
det stora hela har fungerat förhållandevis väl.
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Genomförande
I föregående kapitel beskrevs ett antal frågor och utgångspunkter för vår analys och
bedömning av Högskoleverkets modell för granskning av kvalitet i högre utbildning. Som framgick ligger problemfokus på hur modellen uppfattas och bedöms av
användare/intressenter vars verksamheter är föremål för granskning. I detta kapitel
redovisar vi hur vi har lagt upp vår metautvärdering; med vilken tidsram, design
och med vilka metoder vi samlar data.

Studiens tidsram
Uppdraget att genomföra metautvärderingen avtalades under våren 2001. Enligt
uppdragets tidsplan ska granskningen pågå med start hösten 2001 och med rapportering till i maj 2002. Det innebär att det är de ämnen/program som Högskoleverket granskar under denna period som utgör studiens huvudsakliga urvalsram
vid insamling av data från lärosätena.

Design
Metautvärderingens ansats är en kombination av ”intuitionist and expertice-oriented
approach” (Worthen, m.fl. 1987, s. 78f). Med expertansatsen betonas forskarperspektivet och med den intuitiva ansatsen betonas vikten av att involvera berörda intressenter
i metautvärderingen. Genom att kombinera dessa två ansatser kan bedömningen av
Högskoleverkets modell förankras i kriterier och referensramar hos användare och
inom utvärderingsforskning. Vi anknyter till en fenomenologisk forskningsinriktning
där frågan om uppfattningar hos berörda aktörer står i centrum. Metodiskt betyder
det att vi använder oss av öppna frågor i våra enkätstudier till olika respondenter
inom de berörda ämnen och program som Högskoleverket granskar. Analysarbetet
inriktas på att göra tolkningar av utsagor på jakt efter ett ”mönster” i datamaterialet.
Med en ”expertice-oriented approach” vill vi också markera en förklaringsinriktad
ambition där syftet är att anknyta till aktuell forskning, framför allt då inom utvärdering och kvalitetsbedömning inom högre utbildning.
Som ett steg i preciseringen av utgångspunkterna för vår datainsamling finns
det skäl att påminna om vad som är metautvärderingens objekt. Vi gör det genom
att beskriva tre huvudmoment i Högskoleverkets modell. Det första momentet
innehåller information och introduktion av utvärderingen till de lärosäten vars
ämnen/program ska granskas. I momentet ingår att presentera mallen för arbetet
med självvärderingsrapporten, att diskutera bedömargruppens sammansättning samt
att fastställa en tidsplan för arbetet. I det andra huvudmomentet ingår arbetet med
självvärderingsrapporten samt mötet med bedömargruppen. Det tredje momentet
består av bedömargruppens analys och bedömning på grundval av institutionernas
självvärderingar och genomförda platsbesök.
För att undersöka dessa tre huvudmoment har vi utformat tre studier: Introduktionsstudien, processtudien samt effektstudien.
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• Introduktionsstudien ska belysa processens igångsättande i form av upptaktsmöte under ledning av Högskoleverket, urval av bedömargrupper etc.
• Processtudien ska belysa arbetet med självvärderingsrapporterna samt mötet
med bedömargruppen vid platsbesök på institutionerna.
• Effektstudien ska belysa institutionernas användning av utvärderingsresultaten
under och efter rapporteringsmötet/konferensen som genomförs av Högskoleverket med representanter för det granskade ämnet/programmet.

Datainsamling
Vi har använt oss av olika metoder för att samla data i de tre studierna. Ett viktigt
underlag för vår förståelse av frågan om kvalitet i högre utbildning har vi fått genom
dokumentstudier av olika informationsmaterial från Högskoleverket. Vi har också
studerat de självvärderingsrapporter som institutionerna för de granskade ämnena
och programmen har producerat, liksom de slutrapporter som har publicerats från
bedömargrupperna i datalogi och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV).
Förutom dokumentstudierna har vi gjort en genomgång av utvärderingslitteratur och
tidskrifter som behandlar kvalitet i högre utbildning. På det sättet har vi utvecklat
vår referensram och även fått viktiga sekundärdata om utvärdering av kvalitet i
högre utbildning. För att samla in primära data har vi arbetat med observationer och
enkäter. Högskoleverket har genomfört ett antal informationsmöten/konferenser för
företrädare inom de aktuella ämnen/program som ska utvärderas. Vi har deltagit
som observatörer vid dessa för att följa upp introduktionen av modellen och för att
få avnämarnas reaktioner på bedömargruppernas slutrapporter. Deltagandet gäller
följande träffar: Informationsträffar med högskoleingenjörer den 21/11, 2001; kemi
den 11/12, 2001; historia den 20/11, 2001 samt miljö den 29/11, 2001. Återföringskonferens för datalogi den 21/9, 2001 och för medie- och kommunikationsvetenskap
den 6/2, 2002.
Enkätstudier

En mer omfattande datainsamling om de tre huvudmomenten i Högskoleverkets
modell har gjorts genom ett antal enkätstudier. Enkäterna är datorbaserade
(elektroniska enkäter på webben) och besvaras som e-post. Elektroniska enkäter
möjliggör snabba utskick och är enkla för respondenten av besvara. Det är också
enkelt för frågeställaren att skicka påminnelser vid behov. För att garantera
anonymitet användes ett kodsystem som skyddar avsändarens identitet. Det finns
också nackdelar med elektronisk enkätmetod. Metoden är inte så känd som den
traditionella pappersbaserade enkäten och därmed inte så bekant för respondenterna.
En del respondenter har reagerat negativt på formen och sagt att man skulle ha
föredragit pappersbaserade enkäter.
Introduktionsstudien

För att få data om hur lärosätena uppfattade introduktionen och starten av sitt arbete
med utvärderingen genomfördes en enkätundersökning riktad till företrädare för
de ämnen/program som hade deltagit i Högskoleverkets introduktionsmöten inför
granskningen av deras ämne/program under 2002. Kemi, miljö, högskoleingenjörer
och historia var sådana ämnen. Enkäten innehöll följande frågeområden.
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1. Vilken information fick du av Högskoleverket inför upptaktsmötet?
Skriftligt och muntligt.
2. Vad anser du om informationen?
Tillgänglighet? Något som du saknade ?
3. Vem/vilka utsågs att representera ert ämne/utbildningsprogram vid
upptaktsmötet ?
Personernas funktion i er organisation. Efter vilka urvalsprinciper utsågs representanterna?
4. Vilka förberedelser gjorde du inför upptaktsmötet?
Alternativ: Läst bifogat material från Högskoleverket; diskuterat materialet vid
min institution; fått synpunkter eller frågor från institutionen att ta med till
mötet – vilka frågor/synpunkter? Andra förberedelser som du vill beskriva?
5. Hur ska (planerar) ni genomföra arbetet med självvärderingen?
Vilka utses att leda självvärderingen? Vilka tilldelas uppgiften att genomföra
självvärderingen? Involveras ledningen för berörd fakultet och lärosätet?
Skapas möjligheter till delaktighet och inflytande för personal och studerande?
6. Hur stor är tidsåtgången för framtagningen av självvärderingsrapporten?
(Frågan ska besvaras senare men togs upp redan här för att starta en registrering
av tidsåtgången i arbetet med självvärderingsrapporten.)
Processtudien

För att samla data om arbetet med självvärdering planerades att göra observationer
genom att följa några möten med bedömargrupper i nordiska språk och matematik.
Högskoleverket ville dock inte utöka bedömargruppen med ytterligare personer
eftersom man bedömde att det kunde få negativ påverkan på gruppens arbete. Vi
valde då en kompromiss som innebar att i stället skicka en enkät till deltagarna
utifrån deltagarlistor som tillhandahölls av Högskoleverket. Enkäten innehöll
följande frågeområden.
1. Syftet med Högskoleverkets utvärdering av högre utbildning
Högskoleverket anger att syftet med utvärderingsmodellen både är kontroll och
utveckling. Vad anser du?
2. Hur har ni arbetat med självvärderingsrapporten vid er institution?
Beskriv arbetet med er självvärderingsrapport. Vilka har deltagit i arbetet?
Vilken har din roll varit?
3. Egen mall för självvärderingsrapport
Har ni utarbetat någon egen mall för självvärdering? Vad har den för huvudrubriker?
4. Synpunkter på Högskoleverkets mall för självvärderingsrapport
Vilka styrkor och svagheter ser du hos Högskoleverkets mall för självvärderingsrapporten?
5. Bedömargruppens sammansättning
Fick du tillräcklig information om tillsättningen av bedömargrupp? Vad skulle
du ha önskat att kunna påverka vid tillsättningen?
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6. Mötet med bedömargruppen
Deltog du i mötet med bedömargruppen? Hur upplevde du mötet? Uppstod en
likvärdig dialog? Gav mötet några nya insikter?
7. Synpunkter på bedömargruppens slutrapport
Vilket syfte och innehåll bör bedömarnas rapport ha för att ge största nytta för
er verksamhet? Uppfyller slutrapporten syftet?
Effektstudien

För att få data om hur mottagare av slutrapporten från bedömargruppen har använt
utvärderingens resultat riktade vi en enkät till företrädare för ämnen/program som
hade erfarenhet som mottagare av bedömargruppens slutrapport och som hade haft
några månader på sig att använda sig av utvärderingsresultatet. De två ämnena
var datalogi och medie- och kommunikationsvetenskap. Enkäten tog upp följande
frågeområden.
1. Vilken verksamhet har utvärderats?
De aktuella ämnena kan utgöra ett ämnesområde och/eller ett utbildningsprogram. Vad gällde hos er våren 2001? Om ett program utvärderades; vilka
ämnen ingick våren 2001?
2. Syftet med Högskoleverkets utvärderingar av högre utbildning
Anser du att Högskoleverkets utvärdering i första hand fungerar som kontroll
eller som utveckling?
3. Bedömargruppens sammansättning
Fick du tillräcklig information om tillsättningen av bedömargrupp? Vad skulle
du ha önskat att kunna påverka vid tillsättningen?
4. Mötet med bedömargruppen
Deltog du i mötet med bedömargruppen? Hur upplevde du mötet? Uppstod en
likvärdig dialog? Gav mötet några nya insikter?
5. Synpunkter på bedömargruppens slutrapport
Vilket syfte och innehåll bör bedömarnas rapport ha för att ge största nytta för
er verksamhet och hur uppfyller slutrapporten det syftet?
6. (Spridning av) information om Högskoleverkets utvärdering
Hur har ni informerat om slutrapporten inom er organisation och till vilka
interna och externa målgrupper?
7. Användning av utvärderingen och bedömargruppens rapport
Högskoleverkets utvärdering och bedömargruppens rapport kan användas för
skilda ändamål på olika nivåer i organisationen. Hur har användningen av
bedömargruppens slutrapport sett ut i ert ämne?
8. Din samlade bedömning av Högskoleverkets utvärdering
Hur användbar har bedömargruppens rapport varit för utvecklingsarbetet vid
institutionen. Vad har Högskoleverkets utvärderingsprocess betytt för institutionen och för ämnet/programmet.
Bedömarundersökning

Den externa bedömargruppen har en nyckelroll i Högskoleverkets utvärderingsmodell. För att få en bild av hur deltagarna i bedömargrupperna uppfattar sin uppgift
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och vad de anser om denna, genomfördes en enkätundersökning till deltagarna i
bedömargruppen för matematik, nordiska språk, datalogi och medie- och kommunikationsvetenskap. Enkäten tog upp följande frågeområden.
1. Rekrytering av bedömare
Hur rekryterades du till uppgiften som bedömare? Vad motiverade dig att ta
på dig uppgiften?
2. Information till bedömare
Hur blev du introducerad som bedömare? Var informationen tydlig och tillräckligt omfattande? Behov av komplettering?
3. Bedömargruppens förberedelsearbete
Vad enades bedömargruppen om för arbetsformer och kriterier för bedömning?
4. Insatsen från Högskoleverket
Bedöm Högskoleverkets insats och roll samt de praktiska arrangemangen vid
platsbesök, tid för samordning, etc.
5. Institutionernas självvärderingsrapporter
Bedöm självvärderingarna som underlag för bedömargruppens arbete? Vad tog
ni främst fasta på inför platsbesöket?
6. Bedömargruppens platsbesök
Hur upplevdes mötet med olika grupper vid respektive lärosäte? Bedöm tiden
för mötet?
7. Innehållet i platsbesöket
Vilken typ av frågor behandlades i olika grupper? Vilka råd och förslag gav
bedömargruppen?
8. Rapportskrivningen
Vilka anvisningar för rapportskrivning gav Högskoleverket? Hur har rapportskrivandet gått till i praktiken?
9. Gruppens bedömning av ämnet/programmet
Vilka problem/frågor har bedömargruppen fokuserat i första hand? Har ni
diskuterat relevansen i gruppens bedömningar?
10. Kvalitetsgranskningsmodellen
Gör en sammanfattande bedömning av Högskoleverkets modell. Modellens
starka och svaga sidor?

Urval av ämnen/program
Ett urval sker alltid från någon slags ”population”. I detta sammanhang utgörs populationen av sådana ämnen/program som ingår i Högskoleverkets granskning under
2001 samt våren 2002. Det betyder att vår första avgränsning blir att ringa in vilka
ämnen och program som är aktuella vid den tiden. Det har vi gjort genom att utgå
från Högskoleverkets planering, Plan för nationella ämnes- och programutvärderingar
2001-2006. (Se www.hsv.se, under fliken ”Kvalitet i högskolan”.)
I planen redovisas följande ämnesgrupper som ska utvärderas under 2001.
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• Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesgrupper: teologi och religionskunskap, lingvistik/språkvetenskap, nygrekiska, klassiska språk, nordiska språk,
ekonomi, samt medie- och kommunikationsvetenskap.
• Naturvetenskapliga ämnesgrupper: matematik samt datalogi/datavetenskap.
Eftersom effektstudien går ut på att granska resultatet av genomförd utvärdering så
började vi med att identifiera vilka program som låg först i Högskoleverkets tidsplan,
och som därigenom hade erfarenheter av att använda utvärderingens resultat. Två
ämnen motsvarade det kriteriet; datalogi samt medie- och kommunikationsvetenskap. För dessa ämnen presenterades slutrapporter under hösten 2001. Därför valde
vi att granska dessa i vår effektstudie.
Även för processtudien ställs krav på att arbetet med självvärdering och platsbesök
har genomförts. Två ämnen som uppfyllde kriteriet var matematik och nordiska
språk. Genom att välja dessa fick vi ämnen från båda ämnesgrupperna, Mat/Nat
och Hum/Sam, och ämnen som även fanns vid ett stort antal lärosäten.
För introduktionsstudien var urvalsprincipen att vi ville följa hur Högskoleverket
informerade de berörda lärosätena om den förestående granskningen och få ämnesföreträdarnas synpunkter på introduktionen och planeringen inför arbetet med
självvärderingsrapporten. För att få ämnen som uppfyllde dessa kriterier vidgades
urvalsramen till ämnen som utvärderas år 2002.
• Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesgrupper: historieämnen, slaviska
språk.
• Naturvetenskapliga ämnesgrupper: kemi, miljö, högskoleingenjör, brandingenjör, sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen, sjökaptens- och styrmansexamen.
Av dessa valde vi att följa historia, kemi, miljö och högskoleingenjörsutbildning.
Introduktionerna för dessa ämnen genomfördes i november och december 2001,
vilket låg inom metautvärderingens tidsplan. Ämnena representerade Mat/Nat och
Hum/Sam och fanns vid ett stort antal lärosäten.

Urval av respondenter
Ovan har vi redovisat hur populationerna för vår undersökning preciserades genom
att välja ut ett antal ämnen och program. Som Esaiasson, m.fl. (2001) påpekar
så är nästa steg att göra urval av fall som ska studeras inom dessa populationer
och vilka respondenter som ska kontaktas. I vår undersökning handlar det om
att välja ut respondenter vid de lärosäten/institutioner i landet där det aktuella
ämnet/programmet finns representerat. Urvalet gick till på följande sätt.
Urval till introduktionsstudien

I introduktionsstudien ingick ämnena historia, kemi, miljö och högskoleingenjörsutbildning. För dessa ämnen genomförde Högskoleverket upptaktsmöten under
november 2001. Vi deltog i dessa upptaktsmöten och fick kontakt med representanterna från de olika lärosätena. Vi informerade om metautvärderingen och att vi
skulle återkomma med en enkät för att få deras bedömning av introduktionsarbetet.
Genom att utgå från deltagarlistorna vid upptaktskonferensen identifierades respon-
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denter från respektive ämne vid alla orter i landet. Deltagarlistorna från lärosätena
innehöll representanter för såväl ledning, lärare och studenter. På det sättet fick vi
en god spridning av olika funktioner inom ämnet och institutionen bland respondenterna. Totalt blev urvalet 105 personer fördelade på: historia, kemi, miljö och
högskoleingenjörer. Antal respondenter per ämne framgår av tabell 1 nedan. Vilka
orter som är representerade visas i tabellerna E, F, G och H i bilaga 1.
Urval till processtudien

De ämnen/program som ingick i processtudien var nordiska språk och matematik.
För att välja ut respondenter inom dessa ämnen kontaktade vi Högskoleverket för
att få uppgifter om vid vilka lärosäten som man hade genomfört självvärderingar
samt platsbesök med bedömargruppen. Inom matematikämnet hade platsbesök
genomförts vid Lund, Linköping, Kalmar och Göteborg när urvalet gjordes. Inom
nordiska språk hade platsbesök genomförts vid Linköping, Göteborg, Södertörn,
Dalarna, Halmstad och Lund. Från Högskoleverket fick vi deltagarlistor på vilka som
hade medverkat vid dessa möten med bedömargruppen. Listorna innehöll namn på
representanter för olika funktioner inom ämnet och institutionen. I några fall där
oklarheter fanns kompletterade vi listorna efter kontakter med lärosätena. Resultatet
blev ett urval av 155 personer inom ämnena matematik och nordiska språk. Antal
respondenter per ämne visas i tabell 1 nedan. Vilka orter som är representerade i
urvalet visas i tabellerna C och D i bilaga 1.
Urval till effektstudien

De ämnen/program som ingick i effektstudien var datalogi och medie- och kommunikationsvetenskap. För att välja ut respondenter använde vi oss även här av
deltagarlistor från två uppföljningskonferenser som Högskoleverket arrangerade för
att diskutera användningen av utvärderingsresultatet. Konferenserna genomfördes
i datalogi den 21/9, 2001 och i medie- och kommunikationsvetenskap den 6/2,
2002. Vid konferenserna fanns deltagare som representerade olika funktioner vid
sina lärosäten. Totalt omfattade urvalet 79 personer. Antal respondenter per ämne
framgår av tabell 1 nedan. Vilka orter som är representerade i urvalet framgår av
tabellerna A och B i bilaga 1.

Svarsfrekvens enkäter
I tabellen nedan redovisas antal respondenter, svarsfrekvens och bortfall i de tre
studierna av introduktionen, processen och effekterna.
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Tabell 1. Antal respondenter och svarsfrekvens i enkätundersökningarna
Antal respondenter

Antal svar

Svarsfrekvens

Introduktionsstudien
1. Kemi

22

14

2. Miljö

26

20

(64 %)
(76 %)

3. Högskoleingenjörer

25

16

(64 %)

4. Historia

32

18

(56 %)

Summering

105

68

64 %

Processtudien
5. Nordiska språk

93

33

(35 %)

6. Matematik

62

25

(40 %)

155

58

37 %

Summering
Effektstudien
7. Datalogi

38

27

(71 %)

8. Medie- och kommunikationsvetenskap

41

30

(73 %)

Summering

79

57

72 %

339

183

53 %

Totalt

(Tabellen kommenteras under rubriken ”Resultatkvalitet” nedan.)

Enkät till bedömargruppen
För att få reda på vad bedömargrupperna anser om sin uppgift och det arbete som
man har genomfört vände vi oss till fyra bedömargrupper med enkäter. Vi valde
bedömargrupper som hade avslutat sin uppgift. Följande ämnen har ingått i studien;
matematik, nordiska språk, datalogi samt medie- och kommunikationsvetenskap.
Antal respondenter per ämne framgår av tabell 2 nedan.

Tabell 2. Bedömarenkäten
Ämnen

Ordföranden
Utskick/svar

Experter
Utskick/svar

Student/
doktorand
Utskick/svar

Totalt
Utskick/svar
12/8

Matematik

1/1

5/3

6/4

Nordiska språk

1/1

5/4

3/2

9/7

Datalogi

1/1

5/3

5/4

11/8

tionsvetenskap

1/1

2/1

4/2

7/4

Totalt

4/4

17/11

18/12

39/27

Medie- och kommunika-

Svarsfrekvensen i matematik är: 8 svar av 12 utskick, varav 1 svar från ordförande,
4 från studerande och doktorandrepresentanter samt 3 från experter/bedömare.
Svarsfrekvensen i nordiska språk är: 7 svar av 9 utskick, varav 1 svar kommer från
ordföranden, 2 från studerande och doktorandrepresentanter och övriga 4 svar kommer
från övrig bedömargrupp/experter. Svarsfrekvensen i datalogi är: 8 svar av 11 utskick,
varav 1 svar från ordförande, 4 från studerande och doktorandrepresentanter samt 3
från bedömare/experter. Svarsfrekvensen i medie- och kommunikationsvetenskap är: 4
svar av 7 utskick, varav 1 svar från ordförande, 2 från studerande och doktorandrepresentanter och 1 från experter/bedömare. Könsfördelningen i bedömargrupperna
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ger övervikt åt män, 19 män i förhållande till 8 kvinnor. Åldersfördelningen ger en
viss övervikt för åldersgruppen 21–30 år, vilket kan antas bero på det relativt stora
studerande- och doktoranddeltagandet.

Resultatkvalitet
Som visas i tabell 1 är det en relativt god svarsfrekvens i introduktions- och effektstudierna samt i bedömarundersökningen. I processtudien är svarsfrekvensen däremot
låg (37 %). En tänkbar orsak är att vårt urval av respondenter, som enligt Högskoleverkets listor skulle ha deltagit vid bedömargruppens platsbesök, var en alltför
oprecis urvalsgrund och att vi kom att skicka ut enkäter till personer som inte har
något direkt att göra med självvärderingen. (Det är också ett skäl som en del av dem
som återsänt enkäten angivit för att inte besvara den.) I de två andra studierna är
svarsfrekvensen tillfredställande och bortfallet relativt jämnt fördelat mellan de olika
ämnena. Eftersom vi saknar uppgifter om vilka funktioner som olika respondenter
har i flera av enkätundersökningarna kan vi inte med säkerhet bedöma om bortfallet
är större för vissa funktioner. Utifrån de enkätundersökningar där vi har uppgifter
om den svarande kan vi konstatera att bortfallet är jämt utspritt mellan grupperna,
med undantag för studenterna där bortfallet är högre. Det har också varit svårare
att nå denna grupp för påminnelser jämfört med andra grupper.
I enkäterna frågades om kön och ålder. Resultatet visar att 99 respondenter är
under 50 år och 84 respondenter är över 50 år. Ser man till den totala populationen
inom högskolevärlden kan man konstatera att det finns en överrepresentation av
äldre respondenter i materialet. Det betyder att det är personer med lång erfarenhet
som svarar. Underrepresentationen av yngre respondenter tyder samtidigt på att
studenterna är dåligt företrädda i svaren. När det gäller könsfördelningen bland
respondenterna är det en tydlig överrepresentation av män. Av de 183 respondenterna
är 114 män och 69 kvinnor. Om man jämför situationen inom de olika ämnena
så återkommer denna allmänna bild (se tabell I. ”Köns- och åldersfördelning”,
bilaga 1).
Med reservation för dessa snedfördelningar så är vår bedömning att dataunderlaget
har en tillräckligt god spridning inom de olika populationerna för att ge underlag för
den typ av analys som vi gör (se nedan) där vi söker olika tankemönster (attityder,
åsikter och bedömningar), snarare än frekvenser, kring de problem som studeras.
Dataunderlaget representerar ett brett urval av respondenter med olika bakgrund,
ämnestillhörighet och funktion vilket är viktigt för att få ett brett underlag som kan
visa vilka styrkor och svagheter som finns med Högskoleverkets utvärderingsmodell.
Bortfallet utgör här inte något avgörande hinder enligt vår bedömning, vilket inte
betyder att vi negligerar de snedfördelningar som finns och att ytterligare kvalitet
skulle uppnås med en ökad representativitet från alla intressenter.
Ett annat viktigt kvalitetskrav gäller studiens etik. Vi har aktivt strävat efter att
följa de etiska regler som gäller för svensk forskning. Vi har redovisat våra syften
tydligt och givit möjlighet för samtycke om medverkan. Dessutom har vi särskilt
betonat att alla uppgifter hanteras med sekretess och skyddas hos utvärderaren, samt
att materialet inte ska användas för andra syften än de som uppgivits, dvs. enbart
inom ramen för metautvärderingen.
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Bearbetning och analys
Analysen av materialet kan göras på olika sätt. Ett är att utgå från en teori om
objektet som ger på förhand formulerade analysdimensioner. Ett annat sätt är att
utgå från empirin och söka efter teman utifrån vad respondenterna säger. Ett tredje
sätt är att använda en tematisk analysmetod. I denna studie har den tematiska analysmetoden varit utgångspunkten. Schematiskt kan genomförandet av det konkreta
analysarbetet beskrivas i följande steg. Först lästes de insamlade enkätsvaren för
att identifiera framträdande aspekter (analysenheter). Det kan handla om centrala
meningsbärande formuleringar (”spetsformuleringar” eller ”kärnformuleringar”)
som fångar vad respondenten ger uttryck för.
Steg två innebar att resultatet sammanfattades för att tydliggöra huvudinslag i
enkätresultatet. På det sättet kunde materialet reduceras för att göra det mer överblickbart för en fortsatt analys. Det tredje steget innebar en omläsning av materialet med ledning av vissa analysteman utifrån studiens syfte och vår teoriram
som identifierar centrala problemområden inom utvärdering och användning av
utvärderingsresultat. Genom att använda s.k. analytisk generalisering av resultaten
till en teori är tanken att vi kan lyfta fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas
säga något väsentligt även om andra liknande fall. Esaiasson, m.fl. (2002) illustrerar
resonemanget på följande sätt:
Ett naturvetenskapligt exempel på logiken i resonemanget utgörs av människans blodomlopp. Här räcker det utmärkt väl att studera bara några få människor för att få en
bild av blodbanornas huvudsakliga dragningar. (s. 183)

Mot den bakgrunden kan vår utgångspunkt sammanfattas i antagandet att om
Högskoleverkets modell fungerar/icke fungerar i de utvalda typfallen så finns det
anledning att tro att modellen ska fungera på likartat sätt i andra liknande miljöer
(ämnen/program). Det betyder inte att man hävdar att modellen skulle fungera
på exakt samma sätt i andra miljöer, men att det finns likartade erfarenheter som
andra kan lära av.
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Redovisning av enkätresultaten
Som vi tidigare klargjort har vi genomfört en s.k. tematisk analys i flera steg. Det
innebär att vi först gjort en genomläsning av samtliga utsagor i det insamlade
enkätmaterialet för att identifiera framträdande aspekter (analysenheter). I en andra
genomläsning har vi därefter sökt tydliggöra huvudinslagen i enkätresultaten. Dessa
redovisas i den följande framställningen som struktureras utifrån de tre delstudierna
– introduktionsstudien, processtudien och effektstudien – vilka tillsammantagna
avser att ge en helhetsbild av respondenternas synpunkter på Högskoleverkets utvärderingsmodell. Redovisningen fokuseras på de huvudfrågor som tidigare angetts
som utgångspunkter för vår bedömning och syftar till att reducera enkätmaterialet
så att det blir mer överblickbart för den analys och bedömning som redovisas i ett
senare kapitel. (I citat från respondenterna har vi tagit bort uppgifter som kan röja
identiteten. Vi markerar det med (…) och xx).

Vad ska utvärderas?
En central fråga i utvärdering är att klargöra vad det är som utvärderas. Vi har
därför frågat de berörda om de hade en klar bild av vilket utvärderingsobjekt som
granskades i Högskoleverkets modell. Följande resultat bygger på svar från företrädare för datalogi och medie- och kommunikationsvetenskap. Av de 57 enkäter som
lämnats från dessa två ämnen/program har 56 personer besvarat frågan om vad som
har uppfattats som utvärderingens objekt.
Enkätsvaren visar att det råder oklarheter om det är ett program eller ett enskilt
ämne som granskas. Många av deltagarna i utvärderingen av datalogi och medieoch kommunikation uppfattar att utvärderingen gällde antingen ämnet eller ett
program, eller både och. En respondent säger att det bitvis rådde förvirring om vad
som skulle utvärderas på grund av olika besked från Högskoleverket, men beskriver
att man bestämde sig för att utvärdera fristående kurser A-D, i viss mån satta i en
programkontext.
En annan respondent skriver att de hade mycket stora problem med att få reda
på om det var själva ämnet eller alla kurser och utbildningar som innehöll ämnet
som skulle utvärderas.
Efter mycket om och men fick vi ett entydigt svar från tjänstemannen på Högskoleverket
att det var enbart MKV-kurserna A-D som skulle utvärderas, dvs. inte Informationsoch PR-programmet. Detta var vad vi rättade oss efter. Sedan fick vi reda på att andra
lärosäten fått annan information/ev. tolkat den första informationen olika. Detta upplevde vi som synd, då mycket av vår tydligaste profil syns i de kompletterande kurser
som finns inbyggda i programmet, som t.ex. informationsformgivning, projektledning,
yrkesrollsfördjupande kurser etc.

Oklarheter om vad som skulle granskas kvarstod i en del fall ända fram till bedömargruppens platsbesök.
I samband med platsbesöket stod det klart att utvärderingsgruppen var internt oense om
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också Informations- och PR-programmet 160p skulle anses vara föremål för utvärdering.
Efter viss skriftväxling och en ny omgång kompletteringar föreföll det som man fastnade
för att det var ämnet inom detta program som skulle utvärderas.

Motsvarande problem med att avgöra vad som ska utvärderas fanns även inom
datalogi, vilket framgår av följande citat.
Gränsdragningen är inte tydlig. Det var ämnet som utvärderades på så sätt att inga
andra ämnen direkt ingick i utvärderingen. Samtidigt undervisas ämnet i ett program
och därför upplevs det som att hela programmet utvärderats.

Ytterligare ett exempel som visar att det fanns oklarheter framgår av följande citat
som både uttrycker kritik mot oklara instruktioner, men också synpunkter på vad
utvärderingen borde ta upp enligt respondentens uppfattning.
Överlag oklara instruktioner om VAD som skulle utvärderas, vilket ledde till förvirring
och osäkerhet bland dem som skulle utvärderas, vilket i sin tur ledde till att olika uppgifter
lämnades – uppgifter som sinsemellan inte var jämförbara (t.ex. statistik). Ovanstående
ledde till att utvärderingen i mitt tycke blev lite tam. Var verkligen alla så bra? Det finns
ett flertal lärosäten som kan tolka (och har så gjort) denna rapport som att just de är bäst
på MKV i Sverige. Jag hade föredragit tydligare kriterier och jämförelser, kanske även
en sorts rangordning eller i alla fall ett betygssystem för att förtydliga själva jämförelsen
mellan utbildningarna.

Vilket är syftet med utvärderingen?
Som framgår av Högskoleverkets anvisningar (Högskoleverket, 2001-10-29) har
utvärderingen det dubbla syftet att kontrollera och att bidra till utveckling. Högskoleverket framhåller att de båda syftena är förenliga och utmärker deras utvärderingsmodell. Har de som är föremål för utvärderingen uppfattat det på samma sätt?
Frågan har ställts till företrädare för datalogi, medie- och kommunikationsvetenskap,
nordiska språk samt matematik. Av de 117 enkäter som lämnats av företrädare för
dessa fyra ämnen har 104 personer besvarat denna fråga. De 13 som inte besvarat
frågan fördelas jämt i de fyra ämnena. Av svaren har 40 angivit kontroll och 54 har
angivit utveckling som främsta syftet medan 10 har svarat ”både och”. Fördelningen
är lika inom alla ämnen. Det bör påpekas att det i enkäten angavs att endast ett
alternativ skulle väljas. Flera personer har skrivit att man skulle ha kryssat för båda
alternativen om utrymmet givits, vilket 10 respondenter också valde att göra.
Resultatet visar att det råder delade meningar om vilket syfte som dominerar.
Nedan redovisas några exempel på svar som ger uttryck för de olika ståndpunkterna.
Först några röster som främst ser utvärderingen som kontrollerande.
Kontroll

En respondent anser att eftersom utvärderingen inte går in tillräckligt djupt i verksamheten så kan den inte ge underlag för utveckling, vilket gör att utvärderingen
enbart kommer att fungera som kontroll. Respondenten skriver:
Hur ska man på en dag kunna sätta sig in i nivån och kvaliteten på en institution? Speciellt
som det rör ett sedan många år väl etablerat universitet och dito institution. För att få någon
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uppfattning om kvaliteten måste man sätta sig in i och följa undervisningen m.m.

En annan respondent anser att kontrollsyftet framgår av de frågor som ställs i Högskoleverkets anvisningar för självvärderingen. Ytterligare en annan menar att det
saknas ett utvecklingsperspektiv i utvärderingen eftersom självvärderingsmanualen
inbjuder till en prioritering av frågeställningar av typen ”vad har vi gjort i förhållande
till gällande regler eller vissa ideal”. Det gör, enligt respondenten, att utvärderingen
”ser mer bakåt än framåt.”
Det finns också synpunkter på att utvärderingen skett under alltför knappa tidsramar för att kunna bidra till utveckling och att det därför främst blir kontrollsyftet
som dominerar, vilket följande svar belyser.
Den tid som läggs ned på utfrågningen, åtminstone besöket hos oss, är alldeles för kort
för att kunna ge konstruktiva utvecklingsidéer. Många av frågorna verkade vara till för
att stärka vissa fördomar; såsom antalet representanter från olika grupper (kvinnor, folk
utifrån, etc.) och samband som kunde dras i anslutning till detta.
Utveckling

Omkring hälften av respondenterna har, som redovisats, angett att man främst uppfattar att utvärderingen syftar till utveckling, även om många samtidigt menar att
det finns ett kontrollmotiv i bakgrunden. Många pekar också på att utvärderingen
har satt igång en utvecklingsprocess genom att tvinga fram samtal inom institutionen
– samtal som inte skulle ha kommit till stånd om inte utvärderingen genomförts.
En respondent uttrycker det så här:
Det samtal som i samband med utvärderingen fördes på institutionen var av ett sådant
slag att utveckling (och självkritik) blev en produkt av utvärderingen, så att säga.

Att utvärderingen kan ge impulser för förändring framgår också av följande svar
från en av våra respondenter:
En institution själv har ibland inte egen kraft för att göra stora förändringar. Det behövs
en röst utifrån. Man tvingas tänka efter hur man använder sina resurser på institutionen,
vilket är utvecklingsfrämjande med modellen.
Både och

Som framhållits tidigare är många respondenter inne på att utvärderingen både har
till syfte att vara kontrollerande och utvecklande. Följande exempel sammanfattar
väl vad många anser i den frågan.
Naturligtvis har utvärderingen även en kontrollfunktion och den upplevs förstås någonstans i bakgrunden. I vårt ämne valde vi emellertid att betrakta utvärderingen som ett
incitament och som en möjlighet till vidareutveckling. Vi har redan ett engagerat och
fortlöpande utvecklingsarbete, och även om utvärderingen innebar visst merarbete, så
passade den väl in i vår verksamhet och ambition. Erfarenheten i efterhand är också att
utvärderingen verkligen hjälpte oss vidare, dels förstås genom att vi upptäckte några
luckor, men kanske ännu mer, och lite oväntat, att vi fick tillfälle att se och faktiskt känna
oss stolta över det arbete vi har lagt och lägger ner på vår verksamhet.

Hur det dubbla syftet kan realiseras illustreras i ett av svaren som beskriver hur det gick
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till när bedömargruppen gjorde sitt platsbesök. Besöket beskrivs som kommunikativt
inriktat där ansvariga för berörda ämnen/program i samtal med besöksgruppen fick
redogöra för sin verksamhet.
Det gjorde att vi fick upp ögonen för svagheter och styrkor i vårt sätt att bedriva undervisning. Vilket naturligtvis kan ses som en kontroll men som i förlängningen också fungerar
som underlag för utveckling. (…) Utvecklingsprocessen (som f.ö. pågått före Högskoleverkets besök) fick extra bränsle i och med att Högskoleverket satte strålkastarljuset
på oss. Det är också bra gentemot överordnade och finansiärer att ha Högskoleverkets
utvärdering som underlag när man diskuterar vilka inriktningar som bör utvecklas. Vi
ingår i ett sammanhang med undervisning och forskning kring kommunikation och
interaktion. Det är bra att vi börjat fundera över hur MKV bättre kan integreras och
länkas till övriga ämnen.

Det som framgår av redovisningen är att frågan om utveckling och/eller kontroll är
avhängig utifrån vems perspektiv den betraktas. Ansvariga vid lärosätena, som är
föremål för utvärderingen, kan uppleva den som kontroll, medan Högskoleverket,
som genomför utvärderingen, även betonar utveckling. Resultaten visar att den del
av utvärderingen som man utför på lärosätena i form av självvärdering i många fall
också uppfattas som utvecklande. Däremot ses Högskoleverkets medverkan främst
som kontroll: ”Utvärderingen upplevs som en kontroll/inspektion. Men självvärderingen kan fungera som underlag för utveckling”, säger en respondent.
Det finns också en tydlig kritik mot utvärderingen i flera av svaren som också
lyfter fram synpunkter på vad som borde förtydligas och förbättras. En respondent
efterlyser: ”Fler konkreta rekommendationer tack!”. En annan respondent anser att
”Utvärderingen gav inte mycket nytt att hänga i granen” och tillägger: ”Resultatet var
ytligt – uttryckt som ’det finns brister i’...”. Vi tolkar det som en önskan från respondenten att få klarare rekommendationer om vilka åtgärder som borde vidtas.
Det finns också synpunkter på hur utvärderingen utformats, och en del respondenter efterlyser därvid mer kvantitativa data som underlag för att kunna jämföra
och diskutera likheter och skillnader mellan lärosätena.
Indirekt kan naturligtvis en väl genomförd självvärdering och extern bedömning, med
åtföljande jämförelse med andra lärosäten vara kvalitetsdrivande. Samtidigt upplever jag
att villkoren för verksamheterna varierar så mycket att om inte jämförelseparametrarna
är hårt styrda och mycket konsekventa från början, blir resultaten ointressanta. De kvantitativa uppgifter som trots allt kan samlas in kan därefter möjligen förklara olikheter
eller utgöra underlag för en diskussion inom och mellan lärosäten, men knappast verka
utvecklande i sig. För att någon ’utveckling’ ska inträffa krävs en omvänd arbetsordning: Först kvantdata, därefter analys och slutligen en kvalitetsdrivande eller utvecklande
diskussion med varje utvärderad institution och lärosätesledning. Alldeles bortsett från
ordningsföljden behövs alltså någon form av uppföljning på plats om utveckling är vad
som eftersträvas.

Slutligen är det några respondenter som framhåller att det är för lite av kontroll i
Högskoleverkets utvärdering. En av dessa efterlyser en tydligare roll för Högskoleverket
som tillsynsmyndighet i en decentraliserad organisation och vill att Högskoleverkets
utvärderingar ska fungera mer som kontrollinstrument. Denna respondent tillägger
samtidigt att detta nog knappast är möjligt med den decentraliserade beslutsorganisation som numera gäller för högskoleområdet. En annan respondent vill ha en mer
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enhetlig utvärdering och att det också blir tydligare konsekvenser för den institution
som inte följer Högskoleverkets rekommendationer.

Introduktion och information
En central fråga för att Högskoleverkets utvärderingsmodell ska fungera är att de
som deltar i utvärderingen har fått en tydlig information om vad de förutsätts göra
och vad de olika stegen i utvärderingen går ut på. Vi har därför frågat deltagare
i utvärderingen om de har fått tillräcklig information inför upptaktsmötet med
Högskoleverket. Vi har också frågat vad de anser om kvaliteten i den information
som gavs.
Frågorna har ställts till företrädare för ämnena historia, miljö, kemi och högskoleingenjörer. Av de 65 enkäter som har lämnats in av företrädare för dessa fyra ämnen
har 43 personer svarat på frågan om vilken information de fått inför upptaktsmötet.
Bortfallet fördelas jämt mellan de fyra ämnena. Frågan om vad de anser om den
information som gavs har besvarats av 60 personer.
Informationsgivning

Av svaren framgår att den information, som berörda vid de olika lärosätena har fått
i samband med den aktuella utvärderingen, huvudsakligen varit skriftlig.
Framför allt respondenter inom områdena miljö och kemi har uppgett att de
huvudsakligen har fått skriftlig information. Denna har bestått av en mer allmän
information, bestående av de skrivelser som har skickats ut till högskolor/universitet
såsom sexårsplanen, inbjudan till upptaktsmöte, information om utvärderingens syfte,
förslag på självvärderingsfrågor, länkar till hemsidan och manualen, information
om vilka ämnen som ska utvärderas och avgränsningsfrågor, deltagarförteckning
samt förslag på bedömare.
Bland respondenterna finns också de som uppgett att informationen från interna
källor och andrahandsinformation har varit viktiga informationskällor. Bland svaren
finns exempel på både positiva och negativa uppfattningar om den information som
getts. Så skriver exempelvis en respondent att det av den skriftliga information som
gavs, klart och tydligt framgick vad som skulle utvärderas. En annan respondent
är mer kritisk och säger sig ha förväntat sig mer utförlig information vid det upptaktsmöte som hölls vid Högskoleverket där respondenten inte anser sig ha fått ut
mer av informationen än det som redan fanns skrivet i tidigare utskickade informationsmaterial. Huvudintrycket av enkätsvaren är att deltagare inom miljö och även
kemi anser att man bara har fått information ”i viss mån”.
Representanterna för högskoleingenjörer, och även för historia, uppger att de fått
både muntlig och skriftlig information. Denna information har bestått av skriftlig
information parad med telefonsamtal och personliga kontakter med ansvariga på
Högskoleverket. En del är tidigare insatta och har haft kontakter med tidigare utvärderade ämnen. Informations- och upptaktsmötet benämns också som en muntlig
informationskälla.
En relativt stor del av gruppen, framför allt högskoleingenjörer, uppger att deltagandet i Samverkansgruppen för högskoleingenjörer har varit betydelsefullt. Inom
denna grupp har företrädarna för utbildningen tidigare träffat de ansvariga från
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Högskoleverket och fått en god introduktion i utvärderingsarbetet. Följande två
citat ger intrycket av ett genomarbetat förarbete:
Både muntlig och skriftlig information. Muntlig information i samband med den nationella samverkansgruppens möte i höstas. Där fick vi möjlighet att ge synpunkter på
manualen för självvärdering, på programfamiljsupplägget och på platsbesöket. Senare
fick vi manualen via e-post på remiss inför upptaktsmötet.
Jag ingick i en arbetsgrupp som Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar
i Sverige utsett och som fick i uppdrag att tillsammans med Högskoleverket arbeta fram
en manual för utvärderingen. Strax före upptaktsmötet fick jag som alla andra en bearbetad version av arbetsgruppens förslag. Även detta förslag kom sedan att omarbetas,
bl.a. utifrån diskussionerna vid upptaktsmötet.
Synpunkter på informationen

De flesta tycker att informationen har fungerat bra men att det hade varit
önskvärt att information och upptakt tidigarelagts för att därigenom ge mer
tid för genomförandet av utvärderingsarbetet. Det är en övervägande andel
respondenter som skriver att informationen har varit ”bra/okej”. De flesta ger
korta kommentarer av typen: bra, mycket bra, relevant, utförlig, saklig, tillfredsställande och tillgänglig, men det finns också exempel på mer utförliga
svar:
Jag tycker informationen var klart godkänd. På den första informationen ska det inte
vara för mycket utan man ska få en överblick och det fick man. Det var även lätt att
hitta utvärderingsmallarna på Högskoleverkets hemsida och få all nödvändig information där.

Några är mer återhållsamma och nöjer sig med att konstatera att den information
de har fått var ”hyfsad” eller: ”Tillräcklig med tanke på tidigare erfarenheter och
utvärderingar – informationen har blivit bättre jämfört med tidigare utvärderingar.”
En annan respondent anser däremot att informationen var kort och lika gärna kunde
ha legat på webben. När det gäller upptaktsmötet säger samme respondent att deltagarna fick ställa många frågor men att deras synpunkter också beaktades:
De ansvariga på Högskoleverket verkade inte riktigt ha tänkt igenom riktlinjerna. Men
Högskoleverket var lyhörda för deltagarnas synpunkter och justeringar i anvisningarna
gjordes.

De som anger att de ”saknat något” är färre, men de ger utförligare svar. De flesta
tycker att själva informationsgivningen har varit ”okej”, men påpekar samtidigt
vissa oklarheter. Så sägs det exempelvis ha varit oklart vilka program som ska ingå i
utvärderingen och om institutionerna själva ska betala ”kalaset”. Vidare framhålls
att det saknades motiveringar till utvärderingen och diskussioner kring kostnadsoch arbetsfrågan. En respondent uttrycker följande:
Jag saknade explicita motiveringar till utvärderingen. Det huvudmotiv som angavs, att
granska och pröva examensrätten är förbryllande eftersom enskilda institutioner inte
innehar någon sådan rätt. Vid fråga härom vid upptaktsmötet gavs inget klart svar.

En annan brist var att enkäten kom ut i inaktuell version, något som ändrades
under arbetets gång. Återigen uttrycks här en önskan om färdiga anvisningar, vilket
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samtidigt blir motsägelsefullt i förhållande till den uttalade önskan om delaktighet
och inflytande.
Ett uttalat problem är frågan om vad som ska utvärderas – ämne och/eller program?
Problemet har berörts tidigare i denna resultatredovisning, men respondenterna
återkommer till detsamma även i anslutning till de inslag som rör information.
Generellt uttrycker respondenterna även här en önskan om bättre anpassning efter
ämnen med tvärvetenskaplig/tvärinstitutionell karaktär. Framför allt högskoleingenjörerna har känt av problemet med utvärderingsobjektets avgränsning.
Den var ok som helhet sätt. Möjligen kunde man skönja en viss ovana bland Högskoleverkets representanter att hantera utbildningsprogram (istället för ämnen), vilket också
framgick av anvisningarnas utformning. I den sista versionen är anvisningarna bra.
Informationsmötet var konstruktivt och representanter från Högskoleverket visade
stor lyhördhet åt argumenten från högskolornas representanter. I övrigt visade det sig
att utvärderingen av en yrkesutbildning, som är sammanblandad med en akademisk
utbildning/examen, vållade problem och utan rätt inställning från Högskoleverkets
representanter kunde säkert uppstå misstämning, ovilja och annan negativ kritik mot
självvärderingen.
Deltagare vid upptaktsmötet

Vilka deltog i de aktuella upptaktsmötena? Frågan har ställts för att belysa vilka
som representerade institutionerna. De tillfrågade representerar historia, miljö, kemi
och högskoleingenjörer. Av de 65 enkäter som har lämnats in från dessa fyra ämnen
har 62 svarat på frågan om vilka som utsågs att representera ämnet/programmet
vid upptaktsmötet.
De personer som utsetts att representera ämnet/programmet vid upptaktsmötet
är i de flesta fall en ledningsperson, vissa med mer inslag av undervisning och vissa
med inslag av administration. Några citat får belysa vilka kategorier av personer
som utsetts.
En professor tillika prefekt samt en lektor, båda med lång undervisningserfarenhet från
xx.
Kontaktpersonen sitter i institutionens ledningsgrupp. Arbetar med övergripande
verksamhetsplanering och budget samt lokalfrågor för institutionen. Administrativa
studierektorsuppgifter för den verksamhet som ska utvärderas samt viss undervisning
inom denna verksamhet.

Troligtvis rör det sig om personer som har samma typ av ledningsuppgifter, fast
de har delvis olika tjänster. I enkätsvaren anges exempelvis en stor variation;
professor, studierektor/administratör/ämnesansvarig, utbildningsledare, vice/ sektionsdekanus, prefekt, lektor, kanslichef, utbildningschef, programhandläggare,
kontaktperson, ordförande ämneskollegiet, ställföreträdande campuschef, vicerektor, studerandeansvarig och samordnare. En särskild grupp av representanter är
de personer som är kvalitetshandläggare eller verksamhetsansvariga för utredning
och infrastruktur eller som är verksamma som kvalitetskoordinator. Flera personer
som har denna sistnämnda roll har deltagit som särskilt ansvariga för den lokala
utvärderingsverksamheten vid flera olika upptaktsmöten.
Deltagarna i upptaktsmötet har utsetts mer eller mindre medvetet och utifrån
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mer eller mindre formaliserade kriterier. Framför allt är det personer inom institutionens administrativa ledning eller personer med ett övergripande ansvar och en
bred kunskap om verksamheten som utsetts. Ibland behövs flera representanter för
att täcka av verksamheten.
Representanterna har utsetts efter diskussioner i kollegiet, och i många fall har
det varit ett naturligt eller självklart val. I vissa fall har valet styrts av att personen
ifråga haft erfarenheter från tidigare utvärderingar. Ibland har det handlat om rent
pragmatiska lösningar som att man har tagit den som fanns närmast till hands, att
det inte fanns någon annan, valet har gjorts utifrån begränsade resurser. Ibland har
valet varit mer formaliserat:
Prefekten gav förslag på kontaktperson efter hörande av programansvarig och studierektor samt efter diskussioner med personen ifråga. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
utsåg sedan personen.
Förberedelser inför upptaktsmötet

Hur förberedde sig berörda vid institutionerna inför upptaktsmötet med Högskoleverket? Frågan har ställts till företrädare för historia, miljö, kemi och högskoleingenjörer. Av de 65 enkäter som har lämnats in från dessa fyra ämnen har alla
svarat på frågan. I enkäten angavs tre fasta alternativ att kryssa för: 1) Läst bifogat
material från Högskoleverket, 2) Diskuterat materialet vid min institution, 3) Fått
synpunkter eller frågor från institutionen att ta med till mötet. Dessutom ställdes
en öppen fråga om vilka frågor/synpunkter representanten fick med sig till mötet
och om även andra förberedelser gjorts inför upptaktsmötet.
Av enkätsvaren framgår att det vid lärosätena har gjorts mer eller mindre omfattande förberedelser, och respondenterna lämnar mer eller mindre utförliga synpunkter på det informationsmaterial som skickats ut. Genomgående gäller att man
läst och diskuterat materialet. I historia finns en del synpunkter och frågor som rör
utvärderingens omfattning, finansiering, vad som ska utvärderas samt oklarheter
kring examensrätten.
Oklarheter om Högskoleverkets motiveringar, särskilt examensrättsprövningen. Vidare
anfördes inför avresan frågor om finansieringen av själva självvärderingsarbetet.
Vidare har principerna för valet av bedömare diskuterats samt formuleringen av frågor.

Sammantaget utmärks förberedelserna inom området historia av informella samtal.
Svaren från miljörepresentanterna påminner om svaren i historia. Även här har förberedelsearbetet bestått av allmänna synpunkter, information och diskussioner kring
det utskickade materialet, med särskilda frågor för vad som gäller för miljöämnet
specifikt och hur man balanserar frågan om utvärdering av ämne och program.
Det finns också exempel på lärosäten som genomfört mer omfattande förberedelser genom att exempelvis diskutera med kollegor eller nyttja erfarenheter från
tidigare granskningar. Några respondenter redovisar att man har läst vad som står
i högskolelag och -förordning och ställer en rad konkreta frågor:
Var finns de övergripande målen i högskoleförordningen? Vilken tidsperiod avses när det
gäller lärarkrafter? Kan tabellerna göras om så de passar utbildningen?

Bland respondenterna för högskoleingenjörerna ställs även frågor om utvärderingens
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relevans. Flera av dessa har deltagit i Samverkansgruppen för högskoleingenjörer, och
ställer frågor kring lärares arbete och meriter samt hur man ska värdera näringslivserfarenhet. Gäller utvärderingen även teknologie kandidat eller magisterutbildning,
frågar en respondent och undrar varför man ska mäta lärarkapaciteten på individnivå.
Frågor ställs också om de redovisade uppgifterna även ska innefatta lärare som råkar
medverka vid en viss tidpunkt, eller om man ska ange att det inte finns tillgång
till lärarkompetent personal över huvud taget? En annan respondent framhåller
att vetenskaplig grund inte är allt – ”beprövad erfarenhet/industrierfarenhet är en
väsentlig grund för ett yrkesförberedande program.”
Vidare ställer företrädarna för högskoleingenjörerna frågor om och har synpunkter på tabeller och statistik som framhålls vara olyckligt valda vad gäller just
deras utbildning. De riktar också kritik mot att självvärderingsmaterialet inte
anses vara anpassat för högskoleingenjörsutbildningar. Bland annat framhålls att
perioder för viss statistik var olyckligt valda med tanke på hur information samlas
in i vanliga fall.
Som påpekats tidigare framstår högskolingenjörerna som särskilt engagerade och
kritiska, men enkätsvaren tyder samtidigt på att de i flertalet fall anser sig vara rätt
nöjda med det slutliga utfallet. En respondent säger att de frågor som han/hon har
fått angående utvärderingen inte kommer från institutionerna utan mer från kollegor
som arbetar inom högskoleingenjörsprogrammen. Att så blivit fallet berodde på att
utvärderingarna togs upp på ett programansvarigmöte där det kom en del allmänna
frågor som man tog med sig till upptaktsmötet med Högskoleverket. Respondenten
sammanfattar: ”anser att vi fick svar på det mesta”.

Självvärderingen
De lokala institutionernas egen självvärdering är en viktig del i utvärderingsprocessen.
Denna del utgör i sig en process som omfattar en rad olika steg, alltifrån planering
till rapportering. Med utgångspunkt från det insamlade enkätmaterialet ska vi i
detta avsnitt belysa huvudinslagen i självvärderingsprocessen så som den uppfattas
av de respondenter vi tillfrågat i vår metautvärdering.
Planering och organisation

Frågan om hur institutionerna har planerat arbetet med att utforma sin självvärderingsrapport innefattar två områden. Den första rör hur man organiserat arbetet
dvs. vilka som utsetts att leda och genomföra självvärderingen. Det andra gäller
inflytandet i arbetsprocessen och hur den lokala ledningen involverats samt möjligheter för delaktighet och inflytande för personal och studerande. Frågorna har ställts
till ämnena historia, miljö, kemi och högskoleingenjörer. Av de 65 enkäter som har
lämnats in av företrädare för dessa fyra ämnen har 62 svarat på frågan.
I historia ser man arbetet med självvärderingen som en kollektiv uppgift, men
med någon/några huvudansvariga, oftast den ämnesansvarige person som är kontaktperson eller representant i mötet med Högskoleverket. I en relativt stor del av
fallen försöker man även involvera studenter. Delaktigheten kan bestå av att man
får besvara frågor eller att man arbetar för att få igång en dialog:
Studierektorn för forskarutbildningen respektive grundutbildningen har fått i uppgift att
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ansvara för utvärderingen. Meningen är att alla på institutionen ska medverka. Således har
vi haft ett inledande stormöte där alla har haft möjlighet att delta och framföra synpunkter.
En kommitté har tillsatts som ska arbeta med den praktiska delen av utvärderingen.

En annan strategi har varit att engagera en kvalitetshandläggare för att stödja
arbetet.
Större ämne – ämnesansvarig leder, kvalitetshandläggare stödjer och tar fram underlag
samt doktorand anlitas för att skriva. Mindre ämne – ämnesansvarig leder, kvalitetshandläggare stödjer och skriver vissa delar, lärarkollegiet skriver tillsammans.

Vanligt är också att man delar upp ansvaret. En respondent skriver att man gett
uppdraget till docent x och professor y som sammanställt ett utkast som remitterades
till olika grupper anställda och de studerande för invändningar och synpunkter. För
de statistiska redovisningarna inhämtades underlag från institutionsexpeditionen
och fakultetskansliet.
Inom miljöområdet har man ett likartat arbetssätt. Respondenterna ger här också
utförliga svar, vilket tyder på att man har följt särskilda modeller för arbetet. Svaren
indikerar arbetets omfattning.
Vi har en grupp på ca 6-7 personer, bestående av studierektor, studievägledare, utbildningsledare, forskarutbildningsansvariga, samt en person som är anställd för att hjälpa
till med faktainsamlandet m.m. Denna grupp både leder och genomför. Dessutom rapporterar vi till de två aktuella styrelserna.
I flera fall har en kvalitetskoordinator varit inblandad. Liksom i historia är ofta en person
ansvarig för självvärderingen, vilket oftast faller på ämnesföreträdaren eller den programansvarige, men många är samtidigt involverade i arbetet. I flera fall har personer,
ofta före detta studenter, engagerats för att hjälpa till med arbetet.

Även inom kemiområdet är kvalitetskoordinatorns roll synlig. En av dessa har
ansvarat för flera utvärderingar, och det framskymtar att arbetssättet är det samma
i alla utvärderingar:
Självvärderingarna leds vid utbildningsprogram av utbildningsnämndsordförande/
motsvarande, vid institution av prefekt eller den person prefekten utser. Självvärderingarna genomförs av arbetsgrupper med lämplig sammansättning av lärare, studenter och
administratörer. XX utvärderingsenhet är involverad. XX ledning tar ställning till de
föreslagna självvärderingarna i början av mars och gör en bedömning om kompletteringar
måste göras av de berörda verksamheterna.

Bland högskoleingenjörerna är arbetssättet ungefär detsamma som inom övriga
ämnesområden. Ett sista citat får illustrera arbetets omfattning och antalet
berörda.
En styrgrupp har utsetts som består av utbildningschef (ordförande), prorektor, projektledarna för respektive programutvärdering (programansvariga utom i ett fall), projektsamordnaren (xx) samt en studentrepresentant. Vi har gjort som så att projektsamordnaren
skriver en gemensam del för självvärderingen och 7 projektgrupper har utsetts, en för
respektive program. Projektgrupperna skriver en självvärdering för varje program så XX:s
samlade rapport består prel av en gemensam del + 7 separata programutvärderingar.
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Inflytande

När det gäller frågan om inflytande så ger historia en bild av hur personalen i de
flesta fall är direkt involverade, medan studenter är mera indirekt involverade via
information. Dock finns här ett intresse för att skapa delaktighet och dialog. En
respondent beskriver det hela med tillägget att det är svårt för någon att undgå det
lokala utvärderingsarbetet.
Fakultetsledningen har haft ett möte med de institutioner som ska utvärderas. Inom
institutionen genomförs utvärderingen så att alla ska ha möjlighet att engagera sig. Vi
började med ett stormöte, har fortsatt med en diskussionslista på nätet, har haft möten
för grundutbildningslärarna, forskarutbildningslärarna och grundstudenterna, doktorandernas representanter kommer att diskutera svaren, vi kommer att ha ett avslutande
stormöte kring ett färdigt utkast, ev. ytterligare ett studentmöte och till sist ta det färdiga
svaret på institutionsstyrelsen. Det är svårt för någon på institutionen att undgå arbetet
med utvärderingen.

Ledningen deltar i större eller mindre utsträckning. Här framhålls det att man
hoppas på delaktighet, genom utdelade arbetsuppgifter och information samt diskussionsseminarier av olika slag.
Inom miljöområdet har man även försökt involvera avnämare. Delaktigheten
nämns här som något valfritt, något som man har tillgång till och som exempel
framhålls att man också initierat en studerandeenkät.
Alla berörda på inst. är tillfrågade om de vill vara med i utvärderingen och alla väljer
själva i vilken omfattning man vill vara med. Vi har tillfrågat ett antal studenter som
är med under utvärderingsarbetet och vi har utformat en studentenkät som går ut till
många av våra studenter.

Det finns också svar som ger exempel på arbetets omfattning, men också exempel
på noggrann planering.
Miljövetenskap är ett av flera forskarutbildningsämnen vid vår storinstitution, så just denna
utvärdering rör inte direkt alla vid institutionen. Jag har för prefekt, institutionsstyrelse
samt vid ett institutionsmöte (äger rum 1 gång per månad för hela inst.) informerat om
att utvärdering är i gång. Jag har haft två informationsträffar med doktoranderna i miljövetenskap. Doktoranderna och handledarna i miljövetenskap kommer att tillsammans
med mig besvara frågorna i utvärderingen. Även om jag kommer att skriva rapporten blir
utvärderingen i hög grad en gemensam angelägenhet. Prefekten och institutionsstyrelsen
kommer självklart att få ge synpunkter på det som skrivs i utvärderingen.

Inom området kemi och inom högskoleingenjörsutbildningar diskuteras likaså olika
sätt att skapa delaktighet. Enkätsvaren från respondenter inom dessa båda områden
ger liknande prov på arbetets omfattning.
Arbetet med självvärderingsrapporten

För att spegla hur arbetet med självvärderingsrapporterna har gått till tillfrågades
företrädare för ämnena nordiska språk och matematik hur man har genomfört
arbetet med självvärderingsrapporten, vilka som deltagit i arbetet och vilken roll som
respondenten har haft i sammanhanget. Av de 58 enkätsvar som skickats in från
dessa ämnen har 53 besvarat frågan. Utifrån enkätmaterialet kan framtagningen
av rapporten beskrivas enligt någon av följande tre modeller.
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En särskild person

Den första modellen innebär att man har avdelat en särskild person som ansvarar
för att samla in underlag och skriva ett förslag till rapport. En respondent säger att
”ansvaret för självvärderingen delegerades till en person vid institutionen som skötte
utvärderingen av grundutbildningen och en som skötte forskarutbildningen.” Flera
beskriver att samordnaren har träffat olika medarbetare som förväntats bidra med
material, t.ex. studievägledare, studierektorer, kursansvariga, forskarhandledare, ekonomiansvariga m.m. Dessa har bidragit med texter som samordnaren har redigerat
på ett enhetligt sätt. Materialet har därefter gått tillbaka för synpunkter, eventuella
ändringar och tillägg. En del skriver att det också varit möjligt att komma med
synpunkter via mail, etc.
Några respondenter anger att ansvariga har kallat till möten för att diskutera
frågor inom olika områden. Efter dessa möten och kontakter har samordnaren skrivit
ihop en preliminär version av självvärderingen som delats ut till ledningen och alla
anställda vid institutionen. I några fall nämns att man har genomfört en konferens
där självvärderingen behandlats och att en slutlig version därefter har fastställts.
Mindre arbetsgrupp

Den andra modellen innebär att en mindre arbetsgrupp har fått ansvar för att ta
fram ett förslag till självvärderingsrapport. Ett exempel har varit att uppdra till en
huvudansvarig plus en ansvarig för vardera grundutbildning och forskarutbildning
att leda arbetet. Arbetsgruppen har genomfört möten med lärare, administrativ personal och studenter i delvis olika konstellationer. Samarbetet med fakultetskansliet
nämns som viktigt för att ta fram statistiska underlag för att beskriva verksamheten.
I en del fall har ämnesgruppen fått ansvaret för självvärderingsrapporten, vilket
följande svar ger exempel på.
Ämnesgruppen har gjort en enkät med nuvarande studenter och institutionen har gjort
en enkät med tidigare studenter. Skriftliga underlag och utkast för rapporten har tagits
fram och distribuerats för synpunkter individuellt och vid möten.

I det aktuella fallet avsatte man en halv dag i samband med terminsstarten för att gå
igenom självvärderingen som sedan fastställdes av institutionsstyrelsen.
Det har varit vanligt att institutionerna på detta sätt uppdragit till en person eller
mindre grupp att samordna arbetet och producera ett förslag till självvärderingsrapport. I ett av svaren påpekas en del brister med detta sätt att organisera arbetet.
Ämnesgruppen arbetade i stort sett utan kontakt med oss övriga ansvariga för verksamheten med sin självvärdering. Det innebar att övriga inte engagerades i arbetet och att
inte heller andra ämnens erfarenheter av att blir utvärderade togs i anspråk.
Hela institutionen

Den tredje modellen är att hela institutionen är involverad i arbetet med självvärderingsrapporten. En respondent beskriver att underlaget till rapporten togs fram
gemensamt och att innehållet hela tiden diskuterades bland kollegorna. Processen
har byggt på största möjliga insyn i arbetet, skriver respondenten, och tillägger att
”detta har varit nödvändigt då kursansvaret i stor utsträckning varit fördelat på
många olika lärare”. Följande citat från en respondent ger en bild av hur arbetet
med självvärderingsrapporten kan gå till i praktiken.
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Vi hade först några möten i hela arbetslaget, ca 25 pers, då vi diskuterade vår hållning
till utvärderingen och hur vi skulle lägga upp arbetet. Sedan delade vi upp ansvaret för
olika frågor på relevanta personer, som i mindre grupper tog sig an sitt arbete. En ansvarig
för varje del av arbetet utsågs och en ansvarig för hela utvärderingen utsågs. Efter några
månader sammanstrålade vi med vad vi sammanställt och diskuterade igenom det. Två
personer tog på sig uppdraget att sammanställa det hela till en löpande text. Hela arbetslaget engagerades i mötena med utvärderarna. Hela avdelningen utom timlärarna har
varit engagerade, i andra halvan av arbetet även administrativ personal. Min roll har varit
att sammanställa resonemang och fakta kring vår ekonomi och bemanning, dessutom
har jag deltagit i arbetsgrupper som utvärderat och diskuterat pedagogisk utveckling
och kvalitetssäkring.

När det gäller vilka som har ingått i arbetsgruppen så kan det givetvis variera från
fall till fall. Följande beskrivningar ger exempel på hur sammansättningen vid rapportskrivningen har gestaltat sig.
Arbetet har skett i en arbetsgrupp, som innehållit: Utbildningsledaren i utbildningsnämnden, två studievägledare, tre lärare inom programmet (varav två ordinarie ledamöter och
en suppleant i utbildningsnämnden), två studentrepresentanter. Arbetet med att skriva
de olika avsnitten i utvärderingen delades upp så att lärarna arbetade med avsnitten som
främst berörde grundutbildningsfrågor och pedagogiska frågor. Institutionens forskarstudierektor arbetade med avsnitten om forskarutbildning (tillsammans med lärarna).
Studievägledare och studentrepresentanter gav synpunkter på hur undervisningen uppfattas av studenter, hur mottagandet av nya studenter är organiserat, studievägledning och
studiepåverkansmöjligheter. Utbildningsledaren fick ansvar för att ta fram statistik och
att sammanställa materialet som därefter gick på remiss till samtliga vid institutionen,
samtliga studenter på xx-programmet och till utbildningsnämndens ledamöter och
suppleanter.

I enkätmaterialet finns också exempel på svar som ger uttryck för att arbetet med
självvärderingen har fungerat dåligt. En respondent skriver: ”Eftersom vår institution har flera rätt självständiga avdelningar, fick de ansvariga inte in uppgifterna
i tid. Till slut fick prefekten ta över ansvaret och skriva värderingen själv!” Detta
påvisade ett ledningsproblem, menar respondenten.
Slutligen kan vi konstatera att det är relativt få som beskriver att studenterna
deltagit i arbetet med självvärderingsrapporterna. Det verkar inte heller som att
studentrepresentanter har medverkat på något systematiskt och aktivt sätt i utvärderingsarbetet. ”Lärarna gjorde den (självvärderingsrapporten, vår anm.) utan
studenters inflytande”, säger en student i sitt svar.

Tidsåtgång och synpunkter på självvärderingen
Fyra områden; miljö, kemi, historia samt högskoleingenjörsutbildningar, har under
senvåren 2002 avslutat arbetet med sina självvärderingar. Vi har tidigare vänt oss
till representanter för dessa områden i introduktionsstudien och har senare återvänt
med en kompletterande fråga om skattning av tidsanvändningen för arbetet med
självvärderingen; vilka ”steg” i utvärderingsprocessen som har ansetts svårast att
genomföra; samt för en bedömning av självvärderingsprocessen som helhet (positiva
och negativa aspekter).
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Vi har fått in 25 svar på frågan (påminnelse har gått ut till dem som svarat på
första enkäten, dvs. 64 personer), vilket innebär ett relativt stort bortfall. Svaren
kan ändå ge en uppskattning av arbetet med självvärderingen sedan detta nu har
slutförts. I media och andra sammanhang har framförts synpunkter från lärosäten
på den stora tidsåtgången, vilket kan vara viktigt att uppmärksamma även i denna
metautvärdering.
De flesta respondenter har svarat i form av det totala antalet timmar som självvärderingen tagit i anspråk, dvs. antal dagar/timmar multiplicerat med antalet personer som deltagit. Dessa skattningar varierar mellan så mycket som 80 och 1660
mantimmar. Den senare siffran får dock betraktas som ett specialfall, då så många
som 40 personer varit involverade i självvärderingsarbetet under ett antal veckor.
Det framgår inte heller klart av svaret hur många program/ämnen som omfattas
av tidsangivelsen. För att ge en uppfattning om hur svaren fördelar sig på olika
tidsangivelser har vi delat upp svaren på följande fyra grupper.

Tabell 3. Tidsåtgång för genomförande av självvärdering och rapporter
Antal timmar
25 svar

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

80–160

200–400

401–700

1 200–1 600

7

11

4

3

De flesta representanter skattar tidsåtgången till mellan 150-600 timmar, med en
större gruppering runt 200-400 timmar. För att ge en uppfattning om på vilka
punkter som de största skillnaderna finns så har vi utgått från 15 redovisningar
som håller sig mellan 220-570 timmar och där det finns någorlunda specificerade
tidsuppgifter för olika funktioner/insatser i självvärderingsarbetet.

Tabell 4. Exempel på fördelning av tid vid arbetet med självvärderingen
Aktiviteter
1. Projektsamordnare

Antal timmar
40–175

2. Medverkan av ämnesföreträdare/programansvariga

24–140

3. Medverkan från lärarkollegiet

60–145

4. Framtagning av statistik (studievägledare, institutionssekreterare)

36–40

5. Medverkan av studeranderepresentanter i arbetet samt i referensgrupp

40–50

6. Sammanträden i institutionsstyrelsen

20–20

Totalt antal timmar för självvärdering samt rapport

220–570

Det vi kan konstatera i detta skede och på grundval av den information som redovisas ovan är att det finns stora skillnader när det gäller tidsåtgång. Som framgår
av tabellen så ligger de största skillnaderna i tidsåtgång på de tre första punkterna:
projektsamordnaren, ämnes/programföreträdarnas och lärarkollegiets medverkan i
självvärderingsarbetet. Vad skillnaderna beror på kan vi bara spekulera över i detta
skede. Det finns rimliga skäl att anta att en orsak är att det saknas en enhetlig mall
för hur tidsangivelserna ska beräknas. Man kan också tänka sig att skillnaderna
avspeglar olika sätt att arbeta med självvärderingen. Som vi pekade på ovan kunde
tre olika strategier urskiljas i enkätsvaren. En modell där en person har huvudansvaret
för att ta fram en självvärderingsrapport, en variant med en mindre arbetsgrupp och
en tredje variant där hela institutionen är involverad i arbetet. För att kunna avgöra
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vad dessa respektive modeller har för tidsåtgång krävs ytterligare undersökningar
och kontakter med lärosätena.
Vilka steg i självvärderingen har varit svårast?

Några respondenter svarar att en av de svåraste uppgifterna att redovisa har varit
att göra en sammanställning av de lärare som undervisat i programmen. Lärarna
kommer från olika institutioner och det kan vara svårt att få fram uppgifter för ett
år tillbaka. En annan svårighet har varit att ingenjörsutbildningen innehåller flera
ämneskategorier och därmed engagerar ett stort antal föreläsare. Därför blir det
problematiskt att få en överblick över vilka undervisningsformer som används. Det
innebär att självvärderingen ger ett axplock av exempel, snarare än en total överblick. Man pekar också på att det har varit svårt att få in uppgifter av olika slag som
exempelvis resultat från utvärderingar av kvalitetsarbete som måluppfyllelse, sammanfattande värdering av grundutbildningen samt tabelluppgifter som inte finns att
hämta i LADOK. Sökningar i LADOK har dessutom givit olika resultat vid olika
sökningar. Arbetet med att ta fram exakta siffror har därför blivit omfattande och
tidsödande och det är osäkert om det resultat som redovisas i självvärderingarna är
tillförlitligt. Ett problem som man pekar på är att frågorna i statistikdelen varken
varit anpassade till det egna datasystemet eller till LADOK.
Förutom problem med att tolka vad som borde stå i tabellerna och att få fram
önskad information, är det flera som pekar på svårigheterna att finna tid till eftertanke och reflektion – en tid som går utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. Det
har varit svårt att besvara vissa frågor om målformuleringar för programmen och
att tolka de frågor som berör ”mjuka” aspekter. Exempel som nämns är frågor av
typen ”resonera kring”, där man inte riktigt har vetat vad Högskoleverket är ute
efter. Manualen har dessutom inneburit att en del frågor upplevs återkomma i flera
sammanhang. Något som verkar vara tungt är att komma igång och hitta en struktur
på arbetet och att hålla ihop helheten för den som ansvarat för självvärderingen.
En respondent säger att det har inneburit ett oändligt ”pusslande” också det utöver
de ordinarie arbetsuppgifterna. Det har också varit svårt att nå enighet i de mer
självkritiska formuleringarna och självvärderingen har därigenom skapat oenighet
där sådan inte fanns tidigare eller låg under ytan. Ytterligare problem som tas upp i
enkätsvaren är att engagera studenter men också att motivera personalen att arbeta
med självvärderingen under den stressigaste tiden på året.
Andra respondenter menar att inget särskilt steg har varit svårare än andra. Däremot
har olika led i utvärderingsarbetet tagit olika mycket tid. Frågor om studenternas
bakgrund har exempelvis krävt extra möda och frågor av mer övergripande slag
som exempelvis lokala mål, policy för jämställdhet och etnisk mångfald har varit
svårare att tydliggöra.
Men det finns också några respondenter som skriver att inget har varit särskilt
svårt, därför att alla har insett allvaret och lagt ner ett gott arbete. Att ha gjort andra
självvärderingar i tidigare sammanhang har underlättat och att inom institutionen
dela upp ansvaret för olika arbetsuppgifterna har också hjälpt till.
Helhetsbedömningen av självvärderingen

Trots alla svårigheter som nämns så finns samtidigt många positiva kommentarer
om självvärderingen. Den har exempelvis upplevts som övervägande positiv då alla
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personalkategorier bidragit med mycket god hjälp. Som positiv upplevelse nämns
även att självvärderingen avspeglar att man gör ett bra arbete. Det beskrivs också
som en nyttig process, och att om man lokalt ”smider medan järnet är varmt”, så
kan självvärderingen användas för att driva ett internt utvecklingsarbete.
Vidare sägs det ha varit positivt att få ytterligare ett tillfälle att kritiskt diskutera
verksamheten och att med ett nytt siffermaterial konkretisera sådant som man
tidigare haft ”på känn”. Några stora överraskningar har det dock inte handlat om
då det löpande förs en levande kvalitetsdiskussion vid styrelsesammanträden, lärarmöten och under pedagogdagar. En ökad självkännedom ger möjlighet till positiva
förändringar. Arbetet måste dock ses som långsiktigt, och förhoppningsvis skapas
rutiner för att självvärderingsarbetet ständigt pågår.
Självvärderingsprocessen i sin helhet uppfattas som bra då den gett insikt om att
det finns problem som alla i verksamheten måste jobba med. Eftersom alla är så
upptagna blir det dock svårt att hitta tillfällen för diskussion. En annan svårighet
är att intresset bland studenterna är ojämnt. Somliga är mycket intresserade, andra
inte alls. Det viktiga i processen antas bli det som sker efter det att självvärderingsrapporten skrivits, då man ska ta tag i problemen som synliggjorts.
Tidspress och stress är oftast negativt, så även i detta fall. Många känner sig ganska
slutkörda efter självvärderingen. Positivt har varit den totalgenomgång av verksamheten självvärderingen inneburit samt tid för mer djupgående reflektion och analys
av verksamheten. Negativt är att självvärderingen skett under en period då mycket
sker (detaljplanering, verksamhetsberättelse, bokslut etc.). En av respondenterna
uttrycker det på följande sätt:
I princip var arbetet positivt. Vi har höjt den pedagogiska medvetenheten, inte minst
genom att arbetet har engagerat brett bland lärarna. Vi har blivit medvetna om problem
som vi kan åtgärda. Men den stora tidsåtgången är ett problem. Kraven på utvärdering
är berättigade, men vi kan inte uppfylla dem utan kompensation. Hela den svenska
högskolevärlden går på utbrändhetens rand, och den krav- och stressmentalitet som
finns gör att utvärderingsarbetet blir huvudsakligen negativt.

Manualen för självvärdering
Högskoleverket har utarbetat en manual för arbetet med självvärderingen. Vi
frågade om institutionerna har använt denna manual eller om man har gjort en
egen variant på mall. Vi bad dem också att ge sina synpunkter på Högskoleverkets
manual, vad gäller dess styrkor och svagheter. Frågorna ställdes till företrädare för
ämnena nordiska språk och matematik. Av de 58 enkätsvar som skickats in från dessa
ämnen har 43 besvarat frågan om egen mall och 41 personer har givit synpunkter
på Högskoleverkets manual.
Det är endast ett fåtal (7 personer) som anger att de vid institutionen haft en
egen mall för utformningen av självvärderingsrapporten. Några av dessa beskriver
på vilket sätt som densamma skiljer sig i förhållande till Högskoleverkets manual. I
ett fall anges att den egna mallen snarare är en sammanställning av olika varianter
av Högskoleverkets manual som sägs ha förändrats över tid beroende på ämnen och
när självvärderingarna har genomförts. En respondent skriver att man har genomfört
en stor bedömning av alla program vid högskolan och att man då använt sig av en
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sammanställning av kriterier Högskoleverket brukat i sina utvärderingar. Ett annat
exempel på modifiering av Högskoleverkets manual beskrivs i följande svar.
Eftersom vår institution omfattar flera ämnen, varav två skulle självvärdera sig i första
omgången, fick vi göra en gemensam inledning så att alla ämnen svarade gemensamt på
frågor som gäller hela institutionen och inte ett specifikt ämne.

Att man samarbetar med ett internationellt projekt, där man använder en egen
modell för självvärdering, är också ett skäl som anges för att följa en annan manual
än den Högskoleverket tillhandahåller.
En respondent är kritisk till användandet av en mall.
Vi har en fortgående självärdering som är mycket medveten, men nej, inte enligt någon
mall. Det rimmar illa med vår kunskapssyn att använda en mall, som med nödvändighet
måste bli generaliserande, när villkoren är så olika på olika håll inom ämnet. Vår självvärdering består av flera delar. En vad avser studenternas tankar och behov, utifrån deras
utvärderingar, en som gäller lärarnas upplevelser, en som gäller framtida utveckling, en
som gäller vår egen fortbildning ämnesmässigt och pedagogiskt, en ekonomisk osv.
Synpunkter på Högskoleverkets manual

Företrädarna inom områdena matematik och nordiska språk tillfrågades också om vad
de ser för styrkor och svagheter med Högskoleverkets manual för självvärderingen.
När det gäller frågan om styrkor så är det flera respondenter som anser att mallen
fokuserar på områden som upplevs som relevanta och att det viktigaste kommer fram
genom mallen. Den talar också om vad Högskoleverket är intresserad av. Några
omdömen är att mallen innehåller bra rubriker på det stora hela. Det framhålls vidare
att indelningen i förutsättningar – process – resultat gör det lättare att fokusera på
rätt sorts faktorer i de olika faserna. I ett svar påpekas att indelningen har en funktion som ”ögonöppnare” och tar med sådant som man inte tänkt på själv. ”Ibland
kan man tvingas tänka i banor som man inte brukar tänka i”, skriver en respondent. Ytterligare en styrka som framhålls är att det finns en bredd och systematik,
samtidigt som manualen också ger ganska vida ramar. Det senare ger en viss frihet
för utformningen av självvärderingens innehåll, menar man. En respondent svarar
att manualen ”gick systematiskt igenom olika aspekter av verksamheten. Kan tjäna
som underlag för kvalitetskontroll.”
Flera respondenter anser att det är ”bra med en mall som underlättar arbetet”.
Det framhålls att den täcker många olika områden och att man, genom att följa
anvisningarna, får en ganska utförlig bild av vissa sakförhållanden. Manualen pekar
ut områden som bör belysas och som ofta är sådant som är allmänt känt inom
institutionen. ”Förhoppningsvis kan detta leda till en förändring”, skriver en av
respondenterna. Densamme anser att det finns en del positivt i upprepningarna.
Det positiva är att det blir tydligt vad som är mest centralt i framställningen. En
annan anser att mallen på ett rimligt sätt täckte in de olika processer som utgör
grundutbildning och forskarutbildning vid en xx-institution.
I ett svar påpekas att mallen bygger på Donabedians modell som används inom
utvärdering och kvalitetsrevision inom sjukvården.
Den ger en enhetlig ram som underlag för jämförelser och innehåller en SWOT-analys
som grundmoment, vilket tvingar fram en del eftertanke.
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Vidare framhålls att manualen ökar möjligheterna att göra jämförelser från institution till institution. Ytterligare en synpunkt är att mallen gav möjlighet för en
anpassning till den egna verksamheten. Dessa två sistnämnda funktioner kan dock
sägas vara motsägelsefulla. Om den lokala anpassningen går så långt att innehållet
i självvärderingen blir unikt för en viss institution minskar jämförbarheten.
När det gäller svagheter med mallen så skriver en respondent att arbetet med
självvärderingen är mycket tidskrävande. Manualen kräver en stor arbetsinsats,
vilket blir mycket mer kännbart på en liten institution/avdelning, anser en annan
respondent och pekar på att delar av statistikuppgifterna är typiska exempel på detta.
Ett problem är att manualen för självvärdering bygger på vissa antaganden som inte
stämmer med de lokala förhållandena. Ett exempel som nämns är att den byggde
på att ämnet xx utgör en egen institution.
En del otydligheter i mallen är också något som påtalas. Uppdelningen mellan
förutsättningar, process och resultat är inte så entydig som det kan verka, menar en
del respondenter och framhåller att ”resultatet är ofta en del av processen”. Struktureringen i tre huvudaspekter ledde också till en del dubbleringar och upprepningar
med snarlika punkter som återkommer. Att det ska göras ständiga sammanfattningar
”som riskerar att inte bli lästa” irriterar en respondent.
Det kan lätt bli en för detaljerad genomgång av verksamheten så att man fastnar i detaljer
och inte ser linjerna och strukturen. Även om mallen är allmänt hållen så missar den
samtidigt en del viktiga områden. Det saknas en nivå om innehåll i undervisningen och
det finns en mängd självklara frågor som inte fanns med i mallen, men som borde ställts
om undervisningen.

En synpunkt är att mallen ”missade en del saker, som rekryteringsåtgärder (speciellt
för kvinnor och för högre studier) och en del ämnesspecifika frågor”. Det saknas
också frågor som rör synpunkter på studievägledarens roll.
Problemet med en alltför allomfattande manual återkommer i flera svar. En
respondent skriver att problemet med en mall som ska passa alla är att den blir lite
klumpig för de flesta. Det finns också synpunkter på att rubrikerna inte alltid var
anpassade till en nyare högskola med en mindre traditionell organisationsstruktur.
En respondent saknar också utrymme för utvärdering och resonemang om kunskapssynen och menar att den ofta är avgörande för om studenterna upplever sin
utbildning som bra. Respondenten vill också koppla kvalitet till budgetfrågor för
att få fram intressant information.
Vi svarade i vår utvärdering att vi tycker att vi gör ett mycket bra arbete med de ekonomiska förutsättningar som finns, men vad som kanske inte gick fram är att det är till
priset av överbelastade lärare, för resurserna räcker inte till för att nå den kvalitet vi och
studenterna kräver annars. I den mån vi inte tycker att vi lyckas göra ett bra arbete anser
vi ofta att det har ekonomiska orsaker.

Att fokusera på färre antal frågor framförs som ett förslag till förbättring av
manualen.
Om man inte vill utöva kontrollfunktionen utan utvecklingsfunktionen i första hand, så
är det kanske bättre att fokusera ett mer begränsat antal frågeställningar.

Frågorna om statistikuppgifter får också kritik och några tar upp att det fanns för
mycket statistiska uppgifter och frågor. Man anser att statistikmallar inte alltid
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har varit entydiga utan lämnat allt för stort tolkningsutrymme. Till sist är den en
respondent som anser att ”den samlade erfarenheten bland lärare borde tas tillvara
bättre”.

Synpunkter på bedömargruppen
Det andra huvudsteget i utvärderingsprocessen är bedömargruppens besök vid berörda
lärosäten och den bedömning av den aktuella verksamheten inom de ämnen/program
som redovisas i en slutrapport från Högskoleverket. Hur de utvärderade uppfattat
valet av bedömare och mötet med denna grupp redovisas i detta avsnitt.
Frågorna ställdes till företrädare för medie- och kommunikationsvetenskap,
datalogi, nordiska språk och matematik. Av 117 enkäter har 85 svarat på frågan
om information och 89 på frågan om påverkan av bedömargruppens sammansättning.
Urvalsförfarandet

Vid en peer-review är det ansvariga i den verksamhet som utvärderas som väljer
och utser de externa utvärderarna. I Högskoleverkets modell får de utvärderade
möjlighet att ge förslag och komma med synpunkter på vilka ämnessakkunniga
som ska ingå i bedömargruppen. Förutom dessa experter ingår också ett urval studerande i grund- och forskarutbildningen samt i vissa fall även representanter från
yrkeslivet. De sistnämnda liksom de studerande utses av lärosätena i samråd med
Högskoleverket.
En förutsättning för inflytande är att de som ska utvärderas är informerade om
urvalsförfarandet. När det gäller denna fråga visar enkätsvaren från berörda inom
nordiska språk på att informationen upplevts som bristfällig, vilket inte behöver
betyda att det faktiskt rått brist på information. I kommentarerna sägs exempelvis
att information funnits men att mottagaren inte lagt någon större betydelse vid
densamma. Ett annat exempel är att informationen inte nått fram till rätt person i
tid för att ge synpunkter på bedömargruppens sammansättning.
Jag visste ingenting om hur den skulle sammansättas, fast är tveksam till huruvida jag
hade behövt få någon information innan eller inte. Nu kom jag dit ”som ett blankt ark”.
Hade jag vetat namnen på bedömarna hade jag kanske förhållit mig på något annat sätt
men nu blev det mer förbehållslöst.

Från företrädarna inom matematik dominerar svar som tyder på att informationen
har varit tillräcklig, men här ges inte några närmare kommentarer. I de svar som
anger ”bristande information” hänvisas till orsaker som har med den sena tillsättningen att göra. Liksom inom nordiska språk är man inte heller inom matematik
riktigt övertygad om att mer information hade behövts.
Enkätsvaren från medie- och kommunikationsvetenskap ger en relativt stor övervikt åt bristande information och kritik förekommer. Till en del har detta berott på
svårigheten att nå fram till rätt person i tid och att personer bytts ut. Informationen
har ibland stannat hos en person på institutionen och inte förts ut. Kritik riktas
också mot att synpunkter som har förts fram inte har beaktats. Även Högskoleverkets kunskaper om ämnet kritiseras och ses som en orsak till att informationen om
bedömargruppen inte fungerat.
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Högskoleverket uppvisade en påtagligt bristande kompetens i upptakten av arbetet.
Exempelvis förstod man inte att göra en skillnad mellan MKV som ämne och utbildningsprogram med MKV-inriktning. Eftersom just förhållandet mellan dessa två sätt
att se på MKV har präglat området sedan mitten av 1970-talet var Högskoleverkets
okunnighet anmärkningsvärd. Ett problem som sammanhängde med detta var att
Högskoleverket i starten trodde att det rörde sig om en informatörsutbildning och lät
det första förslaget till bedömargrupp bestämmas av det. Ett annat problem var att
forskarutbildningen aldrig kom med på samma villkor som grundutbildningen, även
om man i efterhand påstått det.

I svaren från företrädare inom datalogi ges relativt stor övervikt åt att informationen
om bedömargruppen har varit tillräcklig. De problem som har uppstått har med
utbyte av personer att göra och att man har haft problem med att få med alla berörda
från början. Studenters bristande inflytande är också markant. Detta gäller för övrigt
för samtliga de ämnen/program som berörts.
Inflytande på bedömargruppens sammansättning

När det gäller det reella inflytandet på bedömargruppernas sammansättning ger
svaren från företrädare för nordiska språk en bild där de ”negativa” överväger. En
relativt stor del respondenter uppger dock att de har kunnat påverka i den mån de
velat. En del har inte haft något intresse av att påverka. De som uppger att de inte
har kunnat påverka har kommenterat sina svar med att de inte har varit delaktiga i
beslutsprocesserna och att de är tveksamma om Högskoleverket har tagit hänsyn till
de synpunkter som givits. En del menar att de inte direkt har reflekterat över frågan
om inflytande förrän nu, men anser att det har fungerat bra ändå. Andra har helt
enkelt inte ansett sig insatta nog att kunna ha någon åsikt.
Även företrädare från området matematik uppger att de inte har kunnat, men inte
heller sett något behov av att påverka eftersom det har fungerat bra ändå. De som
tycker sig ha kunnat påverka sammansättningen är relativt många, men i likhet med
berörda inom nordiska språk kommenterar inte dessa sina svar närmare. Ett svar ger
uttryck för en tveksamhet vad gäller inflytandet i detta sammanhang:
Jag vet inte om de som ska bedömas ska få påverka bedömargruppen. Men däremot komma
med allmänna synpunkter efteråt, för framtiden. Det gör jag nu. Det var synnerligen
riktigt att gruppen leds av en högt kvalificerad lärare (alltså inte en administratör från
Högskoleverket). Denna kan gärna tas ifrån ett annat land. Om man som nu fått tag i en
sådan person utanför Norden som talar felfri svenska är det ju alldeles utmärkt; jag kan
tänka mig att ordföranden i gruppen talar engelska, men det kan ju ha sina nackdelar.

Respondenterna inom medie- och kommunikationsvetenskap uppger att de har
kunnat påverka bedömargruppens sammansättning i viss utsträckning. Även här
är det en del som säger sig inte ha velat påverka. De som inte anser sig ha kunnat
påverka har synpunkter på bedömargruppens sammansättning. Frågan om urval av
avnämarrepresentanter lyfts fram som en komplikation liksom den avgränsning av
ämne/program som tidigare berörts. Denna fråga ventileras relativt livligt i svaren
från medie- och kommunikationsvetenskapsgruppen:
Det var uppenbart vid det första mötet i Stockholm att Högskoleverket, trots inlämnade
beskrivningar från de olika orterna, hade missförstått vad mkv ”är”. Man såg ämnet som
riktat enbart mot informatörsyrket (vilket framgick av att tre informatörer var kallade till
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mötet). Vad man inte hade uppmärksammat är att ämnet till minst lika hög grad riktar
sig mot mediebranschen. Trots att denna miss påpekades klart och tydligt vid mötet
envisades Högskoleverket med att se ämnet som en informatörsutbildning vid sammansättningen av bedömargruppen. Och trots skriftligt påpekande från ämnesföreträdare
efter det att gruppen hade satts samman åtgärdades detta inte.
Vad gäller de akademiska företrädarna: inga synpunkter. Däremot oklart på vilka grunder
företrädare för de s.k. ”avnämarna”/yrkesområdena valts ut. Då vår utbildning INTE
är en yrkesutbildning är det oklart vilka avnämarna är, och därmed också godtyckligt
vilka som valts ut. Informatörsyrket (som var representerat) är inte mer relevant än t.ex.
journalister, medieanalytiker, universitetslärare.

Bland enkätsvaren från företrädare inom datalogi överväger de ”positiva” svaren. I
de kommentarer som lämnats framhålls bl.a. att man har haft möjlighet att påverka
så långt det är rimligt, dvs. man ska som ”bedömd” inte ha alltför stor inverkan på
urvalet av bedömare. De ”negativa” synpunkter som uttrycks rör enskilda bedömare
och bedömares fokus. Huvudintrycket är att det i stort tycks ha upplevts fungera
bra.
Kommunikationen med bedömargruppen

Hur har mötet med bedömargruppen upplevts? Uppstod en dialog mellan likvärdiga parter? Gav mötet några nya insikter för deltagarna? Dessa frågor har ställts
till företrädare för medie- och kommunikationsvetenskap, datalogi, nordiska språk
och matematik. Av 117 tillfrågade har 102 svarat på hur de upplevde mötet, 100 på
frågan om dialog och 95 på frågan om insikter.
Medie- och kommunikationsvetenskap

För berörda inom medie- och kommunikationsvetenskap har mötet med bedömargruppen uppfattats som övervägande positivt. Vissa tycker att det har varit mycket
bra, andra tycker att det har varit bra med vissa förbehåll i fråga om bedömargruppens sammansättning, den alltför korta tiden, att mötet varit rörigt och att inte alla
fått lika stort utrymme under mötet. Annan kritik är mer uttalad:
Gruppen kom försenad till mötet (någon ledamot ännu senare) och gick tidigare än
utsatt för att passa ett tåg till annan högskola. Mötet i sig var ganska förvirrat. Det var
uppenbart att de olika ledamöterna hade olika uppfattning om vad som egentligen skulle
utvärderas. Frågan om utvärderingen gällde kurser eller program var oklar. Det kändes
inte som om gruppen hade någon helhetssyn. En massa tid gick åt till att diskutera
sådant som mest var formfrågor kring utvärderingens genomförande. Vi som deltog från
institutionsledningen var mycket besvikna och oroliga efter mötet.

Respondenterna är relativt positiva till frågan om det har varit en god dialog vid
mötet, men med vissa förbehåll. Tiden framhålls exempelvis ha varit knapp och i
vissa fall har inte ”personkemin” stämt riktigt. Här återfinns också mer blandade
uppfattningar om dialogen vid mötet med bedömargruppen:
Både ja och nej. De olika medlemmarna i gruppen hade olika ”approach” vilket gjorde
att man upplevde dialogen med vissa som mer givande än med andra.
Dialogen var det inget fel på. Uppdraget var inte tydligt och förankrat eller definierat
internt i bedömargruppen.
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Till viss del. Den korta tiden inbjuder dock mer till fråga/svar än dialog. Det är synd
eftersom det också kan öka känslan av kontroll.

I kommentarerna till de negativa svaren sägs att det var svårt att ha en dialog när vissa
var så mycket mer insatta än andra. Andra menar att dialogen försvåras av problemet
med dubbla syften, utveckling och kontroll, som finns inbyggd i modellen:
Svårt att säga. Här var nog intrycket trots allt att det handlade om granskning, snarare än
om en diskussion mellan två likvärdiga parter i en utvecklingsdiskussion. Detta speglar
troligen ingen brist hos bedömargruppen, utan finns inbyggt i uppdragets dubbelhet.

De respondenter som framhåller nyttan av mötet med bedömargruppen menar att
den dialog som uppstod snarast kan betraktas som en del av utvärderingsprocessen.
I andra svar framhålls det som tillfredsställande att få möjligheten att berätta om
verksamheten. Den bristande dialogen kan lika gärna ha berott på de utvärderade
själva och att det för dessa varit minst lika viktigt att få en jämförelse med andra
verksamheter. På frågan om mötet givit några nya insikter så överväger de negativa
svaren. Här tycker respondenterna bl.a. att det har varit för kort tid för mötet med
bedömargruppen och att det snarare varit självvärderingen som bidragit med de
nya insikterna. I verksamheten har de också haft större nytta av den efterföljande
diskussionen och rapporten.
Datalogi

Från respondenterna inom datalogi är svaren om hur man upplevde mötet med
bedömargruppen positiva. I kommentarerna lyfts det här fram att det kändes
bra. Dock upplevdes även här tidsbrist vid själva mötet och likaså en viss känsla
av underläge. Bedömarna beskrivs som pålästa och intresserade och mötet har
upplevts som givande med både en positiv och konstruktiv dialog samt värdefulla
råd och synpunkter. Visst förbehåll uttrycks i svar från respondenter som upplevt
mötet som stelt och formellt, att bedömarna verkade trötta och att de verkade söka
efter negativa uttryck:
Positivt, men lite stressat och forcerat. Diskussionen kändes stundtals lite planlös och
godtycklig, men bedömargruppen kanske upplevde den som mer strukturerad eftersom
de ställde frågorna. Det kändes dock lite svårt att förmedla våra helhetsintryck.

När det gäller frågan om det uppstod en dialog så är det de negativa svaren som
överväger. Här sägs den djupa dialogen förhindrats därför att samtalet vid mötet
med bedömargruppen i allt för stor utsträckning inriktats på självvärderingen och att
man därigenom endast fick bekräftat det man redan visste. Jämförelsen med andra
lärosäten har dock varit viktig. De positiva upplevelserna gäller bedömarnas sätt
att dela med sig av sina egna erfarenheter och lösningar samt att ge internationella
utblickar. En respondent ställer här frågan om i vilken utsträckning det är möjligt
att jämföra mellan utbildningar som har helt olika profiler.
Nordiska språk

När det gäller mötet med bedömargruppen har de berörda inom nordiska språk
uppfattat det som övervägande positivt. I en del kommentarer framhålls att det inte
var som man trodde att det skulle vara. En annan kommentar är att bedömarna ställt
bra frågor som gjorde att de berörda fick tänka efter. Likaså har det varit givande att
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få berätta om och visa upp en verksamhet man säger sig vara stolt över. Bedömargruppen har uppfattats som kompetent och påläst, med vissa förbehåll:
Positivt. Bra samtalsklimat, även om besöket kändes lite som en kontroll av ämnet. Möjligtvis kunde samtalet ha varit lite tydligare inriktat på pedagogiska frågor – nu ägnades
en del tid åt administrativa frågor som hellre skulle ha diskuterats av företrädarna för
institutionsledningen. Här kunde bedömargruppen varit bättre förberedda.

Den negativa kritik som framförs av respondenter inom nordiska språk rör bristen
på tid och att frågorna upplevts som ”felsökeri” eller insinuerande. Andra uttrycker
en fränare kritik:
Det kändes väldigt konstigt att sitta med någon slags domstol framför sig. Det hade varit
bra om vi vetat vad gruppen var ute efter. Många av de brister, egentligen alla, som finns i
FU beror ju på beslut från högre ort (universitetsledningen + regeringen). Vi har ett gott
doktorandklimat både inom institutionen och inom XX-vetenskapliga fakultetsrådet,
bl.a. bereds alla FU- frågor av en speciell FU-grupp (två professorer och två doktorander)
innan beslut sker i fakultetsrådet. Arbetet där fungerar mycket bra, vi får verkligen gehör
för våra synpunkter och har kunnat göra många förbättringar. Det verkade som om
bedömargruppen, åtminstone ordförande, var ute efter att sätta dit institutionen. Det
vore i vårt fall bättre att utvärdera universitetsledningens arbete gentemot FU.

När det gäller frågan om det under mötet med bedömargruppen uppstod en dialog
mellan likvärdiga parter, ger berörda inom nordiska språk en nästan lika positiv
bild som på frågan om mötet med bedömargruppen. De positiva svaren åtföljs av
kommentarer som: att bedömarna verkligen ville veta mer om verksamheten, att
de lyssnade och båda parter ju arbetar för samma saker. Bland de negativa kommentarerna finns upplevelser av en nedlåtande attityd från någon av bedömarna,
att tiden varit för kort och att bedömarna ägnat sig åt felfinnarfrågor, vilket hade
skapat en försvarsställning bland de utvärderade. Några respondenter skriver också
om en känsla av underläge vid mindre lärosäten.
På frågan om mötet gav några insikter om verksamheten utöver självvärderingen
är uppfattningarna blandade i svaren från de berörda inom nordiska språk. De som
svarar övervägande positivt tycker att mötet har inneburit en hjälp att hävda ämnets
behov och att man också fått goda förslag. Det framhålls också att det varit viktigt
med en yttre jämförelse och reflektion. Andra tycker att mötet har väckt viktiga
frågor om demokrati och att det har gett insyn i verksamheten:
Ja, det är alltid av intresse att få andras synpunkter på det dagliga arbetet, rutiner blir
lätt oreflekterade. Vårt ämne behöver också en yttre jämförelsepunkt för att kunna
utvecklas.

De negativa svaren följs av kommentarer om att mötet inte givit speciellt mycket. I
andra kommentarer sägs att betydelsen av mötet ännu återstår att se:
Nej, egentligen inte. Bedömargruppens synpunkter har ännu inte kommit från Högskoleverket, men det känns som om de är rätt förutsägbara. För att utvärderingen ska
fungera som utvecklingsinstrument är det viktigt att synpunkterna på ämnet är så konkreta som möjligt och tydligt relateras till de ekonomiska, personella och vetenskapliga
förutsättningarna för ämnets verksamhet. Hur väl detta har skett vet vi först när vi fått
bedömargruppens utlåtande.
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Matematik

I enkätsvaren från berörda inom matematik är de positiva svaren klart övervägande.
Här framhålls att mötet med bedömargruppen varit trivsamt och konstruktivt med
en bra dialog. Samtidigt framhålls att mötet varit aningen tidspressat och att bedömargruppen varit hårt bundna till en förutbestämd ”mall”. Somliga respondenter
upplevde mötet som först rätt nervöst då det kändes som en inspektion. ”Men sen
märkte man att de inte skulle ha tid att gå på djupet och ställa riktigt obehagliga
frågor. De hade behövt minst två dagar för utvärderingen”. Några påpekar också
att fokus har varit fel och att bedömarna har dragit förhastade slutsatser utifrån
förhållanden som just nu råder i den lokala verksamheten.
Lite för stark fokusering på för mig perifera områden, som organisation och dyl. Förhastade
slutsatser verkade dras allt för snabbt tycker jag. T.ex. det relativt stora antalet kvinnor
på xx. För något år sedan var situationen inte alls lika bra och att det ser ut som det gör
nu beror nog bara på slumpen. För liten grupp att undersöka på för att procenttal ska
vara alltför betydelsefulla.

I de negativa svaren återkommer kommentarer av liknande slag med skillnaden att
det i dessa svar ger utryck för en uppfattning om mötet med bedömargruppen som
huvudsakligen negativt:
Ganska intetsägande, med ytliga och schablonmässiga frågor och diskussionspunkter.
Bedömargruppen präglad av en konventionell syn på ämnet och utbildningen. Av slutfrågorna att döma finns en risk att gruppen hakat upp sig på detaljer, typ ’käpphästar’,
utan att gå på djupet med problem och orsakssamband. En stor brist var också att ingen
i bedömargruppen var från Sverige, och att de var dåligt insatta i svenska realiteter vad
gäller utbildnings- och forskningspolitik. Hur än slutrapporten blir för vår del kommer
den inte att kännas ’tung’ för mig, eftersom bedömargruppen inte gjorde det.

På frågan om dialog så är enkätsvaren övervägande positiva till bedömargruppens attityd som beskrivs som ”vettig” och att det rått en kollegial stämning under mötet:
I och med att dialogen från gruppens sida i stort fördes från ordföranden, en annan kollega
och någon student, så blev den inte så dum. Dessutom upplevde jag inga tillrättavisningar
av den typ som försurar många sammanträden, och som får folk att tiga. Attityden från
gruppen (jag var endast med på en del) var vettig, alltså.

I de negativa svaren är upplevelsen att de utvärderade i mötet med bedömargruppen
mest fått svara på frågor och att det har varit en ojämn aktivitet mellan deltagarna
i gruppen. När det gäller om mötet gav några nya insikter så är de negativa svaren
övervägande. Här framförs samtidigt att man hoppas kunna använda utvärderingen
som påtryckningsmedel för att få mera anslag. I detta sammanhang framhålls att det
har viktigt med utländska bedömares perspektiv. De som tycker att mötet har gett
nya insikter tycker sig i backspegeln se vikten av att utvärderingarna istället borde
inriktas på strukturella problem som följd av reformer inom högskolan. En annan
insikt som man fått är vikten av att initiera särskilda åtgärder för att rekrytera kvinnor. Viktigt har det också varit att man fått ta del av andra perspektiv.

Bedömargruppens rapport
Metautvärderingens tredje enkätstudie – effektstudien – har riktats till företrä56

dare för de ämnen/program som genomfört hela utvärderingsprocessen och för
vilka resultaten av utvärderingen nu föreligger i Högskoleverkets rapportserie för
kvalitetsgranskningarna. Med den tidsram vi haft till förfogande har effektstudien
avgränsats till att gälla företrädare för medie- och kommunikationsvetenskap och
datavetenskap/datalogi. Dessa företrädare har inledningsvis fått besvara frågan om
vilket syfte och innehåll bedömargruppens rapport bör ha för att vara till största
nytta för den lokala verksamheten. Därefter har de ombetts ge synpunkter på den
rapport som nu föreligger.
Förväntningar på rapporten

När det gäller syfte och innehåll i slutrapporten tycker respondenter inom medie- och
kommunikationsvetenskap att den bör belysa villkor för ämnet, brister och möjligheter i utbildningen, möjliggöra jämförelser mellan olika utbildningar, möjliggöra
studenters värdering av utbildningen och därtill fungera som underlag för interna
diskussioner. Rapporten bör också beröra frågor av strategisk betydelse för ämnets
utveckling på lärosätet:
Introtexten med bakgrund om branschen/yrkeslivet var bra och informativ. Denna kan
vi använda internt och på högre nivåer i vår organisation för att positionera vårt område
i en kortare historisk kontext.
Rapporten bör vidare ge en ordentlig beskrivning och utvärdering samt diskutera mer
generella problem av betydelse för ämnets utveckling. Rapporten bör därtill fungera som
en kontroll av utbildningens kvalitet – ge ett kvitto på kvaliteten i verksamheten – och
därtill utgöra underlag för det lokala utvecklingsarbetet.

Det finns också en uttalad önskan om att kunna göra jämförelser, vilket beskrivs
som en “metod” och som ett underlag för utveckling:
Syftet och innehållet ’bör’ vara att åstadkomma och ge en tillräckligt uttömmande
beskrivning av verksamheter(na) vid olika lärosäten. Beskrivningarna torde därför
omfatta såväl problem som förtjänster. Eftersom detta till del är relativt är jämförbarheten mellan lärosäten central. Den jämförande dimensionen i utvärderingen är
underproblematiserad.

Samtidigt finns en uttalad önskan om mer konkreta, konstruktiva eller operationella
rekommendationer:
Slutrapporten bör ge en översikt över MKV runt om i landet, exempelvis inriktningar
och specialiseringar. Vidare bör goda och dåliga exempel lyftas fram – samtidigt ska det
vara KONSTRUKTIVT. Omdömen som ”brister i d-kursen” ger inte mycket. VAD för
brister har identifierats? Våga bli konkret!

Slutligen tycker respondenterna inom medie- och kommunikationsvetenskap att
rapporten ska garantera och beskriva kvalitet, genom bedömarnas saklighet, objektivitet och systematik. Detta inte minst för att kunna göra jämförelser. En annan
önskan är ett större fokus på de pedagogiska frågorna och en tydligare kartläggning
av ämnesområdet.
Inom området datalogi tycker de berörda att slutrapporten bör lyfta fram positiva
och negativa synpunkter samt ge förslag och tips till ändringar. Man bör även peka
på alternativa metoder nationellt och internationellt, se till möjligheter och lyfta
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fram goda lösningar. Andra menar att det är svårt för bedömarna att kunna göra
mer än de gör, eftersom problemen som finns är svårlösliga. Samtidigt tycker man
att rapporten borde fokusera mer på pedagogiska frågor även om det är svårare än
att kartlägga förutsättningar som antal datorer och disputerade lärare.
Det är svårt. Är det kontroll så gör den sitt syfte, tar upp bra saker och påpekar brister.
Eftersom det är en ämnesutvärdering gör man ingen utvärdering av själva kursutbudet.
Vad innehåller kurser, hur djupt når man, uppfyller man magisternivån, jämförs vi med
utländska universitet. Här blir det ofta en besvikelse, inget sägs. Det sista syftet med
en rapport kan vara att ge en allmän bild av läget i Sverige. Var står vi kvalitetsmässigt,
internationellt, vilka är de stora problemen etc. För utveckling så måste mycket mer till.
Det som står i rapporten känner vi till.

Vidare återkommer kravet på balans mellan helhetsbild med konkreta lösningar
och lokala särdrag. Andra betonar utvärderingens multipla syften; för kontroll,
utveckling och översikt. För studenter sägs rapporten också kunna användas som
ett påtryckningsmedel:
Som studerande ser jag rapporten som ett påtryckningsmedel som studentkåren kan
använda i sitt kvalitetsarbete gentemot universitetet, dels på grund av dess tyngd som
Högskoleverket-rapporten har och dels på grund av de ganska detaljerade förbättringsförslagen.

Det finns också krav på att få tillfälle att yttra sig innan det kommer en slutgiltig
rapport.
Insitutionen måste ges tillfälle att yttra sig innan det kommer en slutgiltig rapport. Annars
kan det uppstå missförstånd och onödiga meningsskiljaktigheter, som kan skada mer än
hjälpa. Används dessutom rapporten på ett sådant sätt att institutionen får dålig reklam,
så kan det orsaka stor upprördhet och få ännu värre negativ verkan. Syftet bör vara att
förbättra verksamheten, och ge möjlighet att bedöma dess kvalitet.
Uppfyller rapporten förväntningarna?

När det gäller frågan om slutrapporten uppfyller de krav som respondenten själv
formulerat uppger man inom medie- och kommunikationsvetenskap varierande svar
som ja, i viss mån, inte helt fullt eller nej. Resultat har varit användbara vid studentrekrytering, men är ändock inte fullt tillräckliga då de uppfattas som ett ”platt resultat”.
Andra tycker att resultatet har varit ganska bra, men att beskrivningarna har varit
något grunda och outvecklade. Så framhålls t.ex. att påpekanden angående svaga
punkter borde ha varit mer preciserade samt att ekonomiska och politiska aspekter
borde ha beaktats i anslutning till resultaten. Vidare kunde även den jämförande
aspekten ha lyfts fram betydligt mer.
Andra respondenter har svårt att se att bedömarna skulle kunna kontrollera något
och är också mer tveksamt inställda till huruvida syftet med rapporten uppfyllts.
Nej, den ger ju i sig inte några förslag på aktioner, men den frammanar eftertanke och
på så sätt ett förbättringsarbete.

Relativt hård kritik riktas mot förekomsten av felaktiga uppgifter i rapporten. Ett
förslag som ges är att resultaten uppdateras så att det är möjligt att följa vad som har
hänt i och med utvärderingen. En annan brist som påpekas är att rapporten inte tar
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upp innehållet i undervisningen tillräckligt. Likaså framhålls att det är otillräckligt
att ta genomströmningen som mått på kvalitet. Andra menar att syftet är långt ifrån
uppfyllt och att det är en ganska otydlig rapport. Problemet med att balansera del
och helhet är genomgående. Inramningen har varit bra men de direkta direktiven
är otydliga. Andra problem rör upplevelser av inkonsekvens och favorisering. Det
är godtyckligt och inte säkert att man fått med alla berörda eller de mest relevanta
utbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap i utvärderingen.
På frågan om syftet uppfyllts ger respondenterna inom datavetenskap/datalogi
skiftande svar som; ”har uppfyllts”, ”delvis uppfyllts” eller ”inte uppfyllts”. Svaren
är mer eller mindre kritiska:
Som kontroll är det ok, påtalar brister. Den gav en bra sammanfattning av läget i Sverige.
Rapporten för oss blir mer att den läses för att jämföra sig med andra ställen. Kom vi
bra ut, fanns det kritik, hamnar vi på andra plats etc. Den gav oss inga NYA uppslag
på utveckling.
Nej. Jag anser att de som ”mörkade” och inte visade på sina dåliga sidor kom undan med
det, medan de som var ärliga fick skit för att de var dåliga, utan att få någon feedback
på vad de kan göra åt det. De borde fått beröm för att de var ärliga. Jag är rädd att detta
kommer att leda till att alla kommer att mörka i framtiden.
Till viss del, eftersom den visade på ett antal aspekter och namngav högskolor och universitet. Dock tror jag att man bör vara något restriktiv med att peka ut de ”sämre” exemplen
alltför tydligt. Det kan snarare påverka lärosätena i en negativ riktning.

Negativa kommentarer rör sådant som man uppfattat som felaktigheter i rapporten.
Vissa respondenter värderar också de tre syftena kontroll, utveckling och översikt
och framhåller att rapporten framför allt varit bra i beslutsprocesser och för studenters möjligheter att skapa översikt. Däremot kunde undervisningens innehåll
ha uppmärksammats mer. Somliga bedömer rapporten som en sammanfattning
av självvärderingarna och balansgången mellan att ge för hård och för snäll kritik
tycks vansklig för bedömargruppernas del.
Sammanfattningsvis kan sägas om svaren från företrädarna för datavetenskap/
datalogi att de flesta uttrycker uppfattningen att rapporten varit bra eller godtagbar.
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen är kritiken mer svidande, trots en
i våra ögon fylligare rapport.
Rapportens spridning

Återföring av utvärderingsresultaten och användning av de resultat som redovisas i
slutrapporten är ett viktigt led i utvärderingsprocessen och därför också en fråga av
intresse att söka belysa i metautvärderingen. I effektstudien har vi därför först ställt
frågan om utvärderingsresultaten förts ut till olika nivåer i den lokala organisationen
och till andra intressenter samt även frågat om hur resultaten i Högskoleverkets
slutrapport kommit till användning. Som tidigare påpekats är det endast företrädare
för medie- och kommunikationsvetenskap och datavetenskap/datalogi som berörs
av effektstudien. Från medie- och kommunikationsvetenskap har 29 svar inlämnats
(bortfall 1 svar) och från datavetenskap/datalogi har 27 svar lämnats (bortfall 0).
Så som frågorna ställts är det naturligt att fokusera dels på vilka informationskanaler som brukats, dels på vilka målgrupper som berörts. Av svaren framkom-
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mer att studenterna varit en särskilt viktig målgrupp, och den information som
delgetts dessa har förts ut via en rad olika kanaler. Muntlig information har getts
till studeranderepresentanter vid olika typer av formella möten och sammanträden.
Information mer allmänt till de studerande har i vissa fall delgetts muntligt i olika
sammanhang, men framför allt genom studenttidningen och institutionens hemsida. Flertalet svar ger uttryck för en stor variation vad gäller sätten att föra ut den
aktuella informationen.
Rapporten har lagts ut i sin helhet (som bifogad fil) till alla studenter på avdelningen i
elektronisk form, i ett mail från mig med sammanfattning av utvärderingen av oss och
med en uppmaning till studenterna att ta del av materialet. Jag skickade även ett pressmeddelande till studentkårens tidning som införde en artikel om materialet. Föreläsare
på olika nivåer har även vid olika tillfällen hänvisat till den – inte minst till översikt- och
historiedelen.

När det gäller medie- och kommunikationsvetenskap har också studenterna själva
engagerats för informationsspridning av den aktuella utvärderingsrapporten. Här
kom den att användas som underlag för ett projektarbete.
Under en av våra kurser, där studenterna bl.a. gör sin videoproduktion valde också en
grupp att göra sitt inslag om utvärderingen och hur den mottagits av oss.

Personalen vid institutionen/avdelningen utgör en viktig grupp med ansvar för den
utbildning som ges i ämnet/programmet. Liksom när det gäller de studerande har
denna målgrupp delgetts information om resultaten av Högskoleverkets granskning
via olika informationskanaler. Av svaren framgår att det inte bara gällt att dela ut
rapporten och de sammanfattningar som gjorts av institutionsledningen utan än mer
att presentera och att redogöra för resultaten vid olika möten med personalgrupperna.
Bland de svar som rör personalen framhåller många respondenter att innehållet i
rapporten också diskuterats i en rad olika sammanhang.
Information från institutionen och dess ledning har också getts till den centrala
ledningen vid högskolan/universitet. Det har här förekommit särskilda möten kring
Högskoleverkets kvalitetsgranskning och de resultat som presenterats i rapporten.
I många fall tycks det enbart ha handlat om informationsgivning, men i vissa fall
tycks utbytet mellan den centrala och institutionella nivån varit mer kontinuerlig
och djupgående.
Vi har haft kontinuerlig kontakt med rektor i frågan och jag skickade en sammanfattning
till honom samma dag som rapporten offentliggjordes. Rapporten hade han redan. Ett
pressmeddelande lades också ut på högskolans hemsida i samband med det. Vi har också
haft ett möte med ledningsrepresentant om utvärderingsarbetet generellt om behov och
vikten av att frigöra tid för den här typen av arbete m.m.

De svar som rör informationsinsatser som riktats till externa intressenter är inte
många. Det som förekommit är i första hand pressmeddelanden i samband med
det att rapporten offentliggjordes. Men här finns också några svar där det anges ett
uttalat marknadsföringssyfte eller där avsikten är att uppmärksamma näringslivet
om den aktuella utbildningen.
Sålt in rapporten till de lokala medierna och därmed fått ganska god press. Används
också vid presentation av ämnet i olika utbildnings- och kurskataloger och andra marknadsföringsinsatser.
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Kontakten med näringsliv – ny input i utbildningen – bör lyftas fram som högst väsentligt
då utbildningarna blir fler och fler och konkurrensen hårdnar.
Lokaltidningar. Eftersom vi fick, i vårt tycke, mycket positiv kritik utnyttjade vi detta
för att informera lokalt. Presumtiva studenter. Genom att relatera till den i olika sammanhang (kurskataloger etc.). Företag. Eftersom vi har en bredare definition av ämnet
än traditionellt (ett faktum som bedömargruppen menade var positivt) utnyttjar vi detta
för att ge ytterligare styrka till vår egen uppfattning att detta är mycket positivt.

Användning av utvärdering och rapport
Högskoleverkets kvalitetsgranskning har ett uttalat främjande syfte. Resultaten av
bedömargruppens kvalitetsgranskning ska återföras till de aktörer som ansvarar för
verksamheten lokalt och rapporten förutsätts därvid tjäna som underlag för åtgärder
både vad gäller förutsättningarna för utbildningen och för själva utbildningsprocessen. Den fråga som ställdes i enkäten har därför inriktats på användningen på tre
olika nivåer; institutionsnivå, fakultetsnivå och central ledningsnivå vid det berörda
lärosätet. En samordning förutsätts mellan dessa nivåer för att en förbättring och
utveckling ska kunna realiseras.
Majoriteten av enkätsvaren från medie- och kommunikationsvetenskap och
datavetenskap/datalogi tillsammantagna rör institutionsnivån. Dessa svar kan i sin
tur grupperas utifrån innehållet i respondenternas utsagor om hur utvärderingen
och bedömarrapporten använts. Tre huvudkategorier kan därvid urskiljas, vilka
här ges benämningen:
1. Konkreta förbättringar
2. Lokal verksamhetsutveckling
3. Argumentation och påtryckning. (Jfr Karlsson, 1999, s. 75-82.)
En fjärde kategori inrymmer ett mindre antal utsagor som framhåller att rapporten
inte satt några spår alls, åtminstone inte ännu, och i ett svar påpekas att rapporten
endast använts för att bekräfta självvärderingen. Inom denna fjärde kategori återfinns också ett svar där man säger sig själva ha varit utvecklingsinriktade redan före
det att den aktuella utvärderingen genomfördes och rapporterades.
I några fall tycks rapporten huvudsakligen ha tjänat som en indikator på att
man ”hållit måttet” och att man därmed inte ser något direkt skäl att göra några
ytterligare förändringar.
Vi fick mycket bra bedömningar i rapporten och fann ingen anledning till så stora förändringar, men har diskuterat vissa skrivningar i rapporten i relation till vårt arbete.
Konkreta förbättringar

I flera svar sägs dock rapporten ha pekat ut vissa konkreta brister, vilket också lett
till omedelbara åtgärder som man redan arbetar med, eller lett till justeringar av
mindre detaljer som uppmärksammats i rapporten. Av flera svar framgår det att
den utvärdering som rapporterats av bedömargruppen både haft en mer omedelbar
instrumentell användning och en mer långsiktig strategisk användning. Samma
utvärdering och rapportering kan på så sätt brukas på flera olika sätt.
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Som jag nämnt tidigare kan det användas på många sätt: Bedömargruppens synpunkter på vår verksamhet. Vi arbetar med de frågor de tagit upp på sid. xx. Den inledande
genomgången (s. xx ff) har gett oss en bekräftelse på att vi i stort sätt ligger ”rätt” vad
gäller kursinnehåll, och att vi delar de problem vi har med andra. Vi märker att vi i vissa
avseenden ligger långt framme (t.ex. vad gäller bred antagning och vår satsning på stöd
till kvinnliga studenter) och att vi därför kommer att fortsätta att satsa på dessa.
Lokal verksamhetsutveckling

Den ojämförligt största antalet svar faller inom den kategori som vi benämnt ”Lokal
verksamhetsutveckling”. Denna kategori kan också ses som en interaktiv användning, där utvärderingen får funktionen av en sökprocess i samverkan med olika
inblandade aktörer och där utvecklingen avser hela institutionen/organisationen.
Bland enkätsvaren återfinns här en rad olika avgränsningar vad gäller organisationens omfattning och ingående aktörer. I vissa svar nämns begrepp som lärarlag och
i andra lärargrupp, institutionsgrupp eller kollegium. I flera svar återfinns begreppet
ämnesgrupp eller ämnesråd, och i något fall talar man om en utvecklingsgrupp.
Utvärderingen och bedömargruppens rapport har här framför allt tjänat som diskussionsunderlag som i sin tur också kan leda till en sökprocess och i vissa fall till
såväl en formulering av policy som en konkret handlingsplan.
På ämnesgruppsmöten har vi behandlat punkt för punkt av påpekanden och beslutat
om åtgärder på de områden som vi har ansett det nödvändigt. Rapporten har legat till
grund för vissa prioriteringar vad beträffar utvecklingsarbetet på ämnesområdet. Vi har
tillsatt en arbetsgrupp med student- och lärarrepresentanter för att följa upp studentutvärderingar.
Återigen XX är inte en egen institution här. Inom XX-avdelningen har vi alltså haft en
tvådagars uppföljningskonferens där alla anställda deltog i mitten av december. Det mötet
har resulterat i en handlingsplan med åtgärder på kort och lång sikt. Sedan vill jag i sammanhanget påpeka att vi hade en bra konferens – trots att vi inte hade någon vägledning
av rapporten – där vi försökte vrida på vår verksamhet utifrån olika kriterier.
Är ett bra underlag för policydiskussioner och nästa utvärdering kan utgöra ett mål att
jobba mot som kan användas för att få saker och ting gjorda.
Argument och påtryckning

Kategorin ”Argumentation och påtryckning” inrymmer också många svar. Här
handlar det om utvärderingens betydelse för ämnets expansion och möjligheter till
utökade resurser. I ett svar sägs således att ämnesföreträdarna genom utvärderingen
fått argument för att starta ett nytt program som innebär en förstärkning av vissa
delar av den utbildning som återfinns vid lärosätet. I ett annat svar sägs utvärderingen ha lett till en diskussion om hur de olika enheterna inom institutionen ska
förhålla sig till varandra då den kritik som återfinns i rapporten kan relateras till
institutionens bristande organisation och oklara målsättning. I ytterligare ett annat
svar framhålls att den påskyndat rekryteringen av forskarutbildad personal. Och i
flera svar återkommer utsagor som tyder på att utvärderingen inte minst bidragit till
en förstärkt ämnesidentitet, en medveten profilering och i vissa fall också en strävan
att utveckla samarbetet med avnämare utanför universitetet.
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En satsning på att utveckla grundutbildningen med fastare förankring till den forskning
som bedrivs på institutionen vilket innebär att vi profilerar vår XX tydligare. Och även
marknadsför denna profil mera medvetet. Mer samordning mellan olika grundutbildningsämnen. (…) Utveckling av en magisternivå och ev. utveckla externt samarbete med
avnämare utanför universitetet.

De svar som rör användningen på fakultetsnivån är visserligen färre än de som rör
institutionsnivån men visar än tydligare att utvärderingen och bedömargruppens
rapport fungerat som påtryckningsmedel och bidragit till bättre förutsättningar
för den verksamhet som bedrivs inom ämnet/programmet. Påpekas bör att många
respondenter avstått från att uttala sig om fakultetsnivån då man inte anser sig ha
någon insyn i vad som behandlas på denna nivå. De skilda former som förekommer när det gäller den lokala ledningsorganisationen gör också att man på vissa
lärosäten har en decentraliserad organisation, medan andra har ett nära samarbete
mellan olika nivåer.
Utifrån svaren tycks utvärderingen dels ha riktat uppmärksamheten mot de
materiella förutsättningarna, dels fungerat pådrivande för en utveckling av utbildningen och dess organisation lokalt. Så framgår exempelvis att utvärderingen på
några lärosäten bidragit till att ämnet/programmet fått ökade resurser i form av
medel för nya kurser, nya studieplatser, ökad rekrytering av forskarutbildad personal
samt utbyggnaden av en forskarskola. När det gäller utvärderingens betydelse för
utveckling framhålls framför allt dess betydelse som underlag för diskussion om
ämnet/programmet samt de organisatoriska förutsättningarna vid lärosätet. I ett
fall har det lett till direktiv för en utredning av ämnet/programmet och i ett par fall
också bidragit till en lokal utveckling av rutinerna för utvärdering och utveckling
fortsättningsvis.
Antalet svar som berör den centrala ledningsnivån vid det lokala lärosätet är inte
många men förstärker tidigare svar som visar på vilken betydelse utvärderingen
och bedömarrapporten haft som underlag för diskussion om ämnets/programmets
långsiktiga och strategiska utveckling och som påtryckningsmedel för att få ökade
ekonomiska resurser. Att Högskoleverkets utvärdering och bedömargruppens rapportering således haft betydelse för en lokal utveckling av ämnet/programmet och
den lokala organisationen får belägg i många av enkätsvaren. Men det finns, som
tidigare framhållits, i vissa svar också många som säger sig inte veta på vilket sett
utvärderingen och rapporten kommit till användning. I ett par fall förhåller man sig
t.o.m. skeptisk till just denna utvärderings specifika betydelse då det samtidigt föreligger en rad andra utvärderingsrapporter. Möjligen kan det faktum att Högskoleverket
står bakom den aktuella utvärderingen tjäna som underlag för att kräva mer resurser.
Viss tveksamhet till att rapporten kommer att få en sådan användning kommer dock
till uttryck i följande svar där respondenten uttrycker sig på följande sätt:
I övrigt är rapportens innehåll så svagt underbyggt att den inte tillfört något nytt av
verkligt värde. Jag tror att Högskoleverket gravt underskattar universitetens egen förmåga
till självdiagnostik.
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Deltagarnas samlade bedömning av Högskoleverkets
utvärdering
Med datavetenskap/datalogi och därefter medie- och kommunikationsvetenskap
inledde Högskoleverket sitt kvalitetsgranskningsarbete. Det är således de berörda
inom dessa två ämnen/program som hittills genomfört alla stegen i utvärderingsprocessen och därför också dessa som kan göra en sammanfattande bedömning
av utvärderingsmodellen i sin helhet. Enkätfrågorna ställdes så att respondenterna
först ombads göra en bedömning av själva rapporten och dess användbarhet för
utvecklingsarbetet vid institutionen. Därefter ombads de göra en bedömning av
vad utvärderingsprocessen i sin helhet har betytt för institutionen.
Så som frågan ställs blir det naturligt att ge ett mer graderat omdöme av hur
användbar man funnit bedömargruppens rapport vara. Här finner vi en stor spännvidd i svaren; alltifrån sådana där det hävdas att rapporten haft en låg eller minimal
användbarhet till sådana som visar att den haft ganska stor och t.o.m. mycket stor
användbarhet. Även om det således finns en variation så finns ändock en dominans
av svar som ger uttryck för en positiv bedömning och utsagor om att rapporten varit
mycket användbar. Några respondenter menar att rapporten är användbar men att
den ännu inte kommit till direkt användning, medan andra menar att den kan vara
användbar flera år framåt. I några av svaren sätts samtidigt användbarheten i relation
till det arbete som lagts ned under hela utvärderingsarbetet.
För några av oss, och då i synnerhet studierektorn, innebar det ett omfattande merarbete
– svårt att få in på marginalen. Samtidigt innebär själva processen att vissa saker kommer
upp på ytan och det är värdefullt.

I ytterligare några svar framhålls betydelsen av själva utvärderingsarbetet eller metoden framför värdet av själva rapporten. Respondenterna ger många skilda exempel
på vilket sätt rapporten varit användbar. I många svar tillskrivs rapporten en rent
instrumentell betydelse fångad i en rad målande utsagor, där det hävdas att bedömningen av verksamheten ”gett råg i ryggen”, ”ses som ett ’kvitto’ på verksamhetens
kvaliteter”, ”vi är absolut på rätt väg” och ”inneburit en rejäl vitamininjektion och
gett en stärkande effekt”. Samtliga dessa utsagor återfinns hos respondenter som i
bedömarrapporten fått positiva omdömen om den verksamhet som bedrivs. Påfallande många svar ger också uttryck för vikten av att bli bekräftad, få veta att man
ligger rätt i verksamheten och få ett godkännande, men också betydelsen av konkreta
omdömen om sakernas tillstånd i den egna verksamheten.
Det finns nu mer svart på vitt än tidigare vilka svagheter som finns och vilka möjliga
resurser som krävs för att göra något åt detta.

Flera respondenter framhåller att den aktuella utvärderingen bidragit till att ge perspektiv på ämnet i relation till den verksamhet som bedrivs i samma ämne/program
vid andra lärosäten och såtillvida bidragit till att både tydliggöra den egna verksamheten och forma en disciplin.
Att bli relaterad till annan XX-vetenskap i landet – en process på gott och ont, eftersom
grunden för jämförelse inte varit riktigt genomskinlig. Att vi blivit mer medvetna om
villkoren för vår verksamhet – och också om det som inte står i utvärderingen. Att disciplineringen av vårt ämne är en spännande process som inte är spikrak. Ämnet är spretigt
och kommer för lång tid framöver att ha flera lokala inriktningar.
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Som tidigare framhållits sätts inte sällan utvärderingsprocessen framför själva rapporten som snarare betraktas som en produkt av denna process. Själva utvärderingen
sägs i flera fall ha bidragit till en ökad självkännedom och inneburit värdefulla tillfällen till självreflektion. I ett av de svar som framhåller betydelsen av den process
som utvärderingsarbetet inneburit sägs exempelvis:
Processen är nog det viktigaste. Vi var tvungna att samla oss och tänka till, och framför
allt samla data om våra kurser. Eftersom data ofta är samlat runt programmen fann vi
att det var förvånansvärt svårt att från våra administrativa system få fram de efterfrågade uppgifterna. Där finns mer att göra att finna former för hantering av uppgifter på
institutionsnivå/fakultetsnivå och våra administrativa system.

Om nu processen bedöms som betydelsefull – vad har den då handlat om och lett
till? Förutom att den, som tidigare påpekats, inneburit en bekräftelse och en ökad
ämnesidentitet tyder svaren på att den i många fall gett upphov till en ökad kollektiv medvetenhet om den verksamhet man bedriver och i vissa fall också bidragit
till en ämnespositionering, verksamhetsprofilering, strategiska överväganden vid
verksamhetens planering och kvalitetsarbete. I ett fall tycks det t.o.m. ha inneburit
att ämnet kommit att värderas och prioriteras på ett nytt sätt.
Från att ha fört en anonym tillvaro kom vi att synas bättre och därmed att värderas
annorlunda. Ett tidigare framfört krav på en studierektorstjänst infriades nog mycket
tack vare utvärderingen, en projektanställd studierektor finns fr.o.m. hösten 2002.

En annan respondent sätter in värdet av utvärderingsarbetet i ett betydligt vidare
perspektiv och framhåller att:
Värdet ligger på två plan, dels i själva utvärderingsprocessen – att någon utifrån intresserar
sig för vår verksamhet, dels resultatet som blir startpunkten för en mer självmedveten
utveckling av den lokala och ev. nationella verksamheten.

I ett svar framhålls också att den genomförda utvärderingen ökat studentdeltagandet
och gjort att de studerande fått upp ögonen för studierelaterade frågor.
Många svar ger således uttryck för en rad positiva effekter där den genomförda
utvärderingen sägs ha bidragit till att stärka kvalitetsdiskussionen, sporrat till förbättringar, stöttat strävanden till förändring samt att rapporten varit viktig i både den
egna verksamhetsplaneringen och i dialogen med fakultetsnämnden. Men det finns
också många svar där det framhålls att varken utvärderingsprocessen eller bedömarrapporten betytt särskilt mycket. I sådana fall menar man att rapporten inte tillfört
något som man inte redan visste. Utvärderingen har belyst viktiga problem, men de
flesta av dessa var redan kända och rapporten tillförde därför ingen ny information.
Processen har i något fall också upplevts som både positiv och negativ.
Den har fått oss att samarbeta mer och svetsa oss samman lite bättre, tror jag. Den har
påskyndat vårt arbete med framtidsplaner och med omorganisation. Men den har också
orsakat vissa negativa känslor och upprördhet som kan ha skadat verksamheten.

En respondent pekar på otydligheten i själva utvärderingsuppdraget.
I vissa avseenden har den stört vårt arbete mer än vad den gagnat oss. Oklara och förändrade direktiv under processens gång har belastat oss med onödigt arbete och emellanåt
skapat en olustig stämning, eftersom det var väldigt svårt att förutse hur gruppen skulle
uttrycka sig i rapporten.
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En annan respondent säger sig vara tveksam till vad som faktiskt utvärderas.
Jag uppfattade inte att utvärderingen handlade om själva ämnet i sig utan snarare om
arbetet med att bedriva utbildning inom ämnet. Ämnet i sig diskuterades inte så mycket.
Det hade varit intressant att se en konkret jämförelse av olika utbildningar. Hur är de
sammansatta? Vad lär man sig? Varför har man den här ordningen på kurserna? Varför
läser man inte i det här programmet i delkursen X? Kvalitet i det avseende som nu mätts
är en metaegenskap som säger om arbetet med att bedriva utbildning sköts på ett bra
sätt. Det säger ingenting om innehållet i utbildningarna, vilket ju är den centrala frågan.
Törs eller orkar man inte mäta sånt?

Ytterligare en respondent undrar om vilka intentioner som faktiskt döljer sig i det
budskap som man möter i samband med utvärderingen.
Det finns ett glapp mellan vad jag uppfattar som centralt för ämnet, nämligen att det är
likvärdigt vid alla universitet och högskolor och de signaler om ökad profilering som kom
fram på Högskoleverkets konferens i Stockholm. Vad vill Högskoleverket egentligen?
Ska vi verka mot en ökad enhetlighet eller ska vi profilera oss?

Övriga synpunkter och kommentarer
Denna punkt i frågeformuläret avslutar den enkät som gällt för berörda inom
medie- och kommunikationsvetenskap och datavetenskap/datalogi. Den öppna
frågan ställs för att ge möjligheter för respondenterna att lämna synpunkter som
tidigare frågor inte gett utrymme för. Frågan ger också respondenterna möjlighet att
ytterligare poängtera den information de gett i samband med tidigare enkätfrågor,
dvs. att särskilt framhålla något man finner vara viktigt eller för att understryka en
uppfattning.
De synpunkter som lyfts fram i svaren rör framför allt Högskoleverkets utvärdering
som sådan och genomförandet av utvärderingsprocessen. När det gäller båda dessa
aspekter är det de kritiska synpunkterna som dominerar, och kritiken riktas mot:
1. Utvärderingsmodellen som instrument för kvalitetsgranskning.
2. Tidsanvändningen och tidspressen vid genomförandet.
3. Högskoleverkets möten för introduktion och uppföljning.
Synpunkter på utvärderingsmodellen

När det gäller utvärderingsmodellen är det framför allt otydligheten om syftet,
övergripande intentioner och bedömningskriterier som lyfts fram. En respondent
som är positiv till själva utvärderingen säger exempelvis:
Vi har upplevt det som relativt positivt att bli utvärderade, men att syftet med utvärderingen
varit oklart, olika typer av information och uppgifter har efterfrågats. Utredningens stora
förtjänst ligger inte, enligt vår mening, i beskrivning och bedömning av orter eftersom
vi anser dem vara lite väl tentativa, utan i de inledande avsnitten och avslutande. Det är
dessa avsnitt som haft störst betydelse för våra diskussioner.

En annan respondent, som också i grunden tycks vara positiv, pekar på de otydliga
signaler som kommentarerna till självvärderingen ger.
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Av kommentarerna till självvärderingen kan man få uppfattningen att det handlar om
kontroll och inte utveckling. Lite mer positiva formuleringar skulle inte skada nästa gång.
Utvärderingen ger ju faktiskt tillfälle till och underlag för en intern utveckling.

Flera respondenter menar att Högskoleverket i inledningsskedet varit alltför otydligt
och vagt i sina anvisningar:
Jag instämmer i den kritik mot förfarandet som bl.a. framfördes vid mötet. Dvs. den som
gällde bristande definitioner från Högskoleverkets sida i inledningsskedet av utvärderingen.
Det var mycket svårt att veta vad som efterfrågades ibland, och man blev inte klokare av
att ringa och fråga eftersom man fick till svar att man skulle tolka frågorna på sitt sätt.

Otydlighet vad gäller mer övergripande intentioner ger också signaler som inbjuder
till individuella spekulationer och tolkningar av vad kvalitet kan vara – formaliserade
procedurer eller informella inkännande åtgärder?
Två respondenter angriper själva utvärderingsansatsen och pekar på mer grundläggande brister i Högskoleverkets utvärderingsmodell. Uttrycket mjuk återkommer
i dessa bådas svar. I det ena sägs:
Ett grundproblem med hela utvärderingen är att ramen är alldeles för mjuk. Det hade
varit angeläget att de lokala enheterna i sin självvärdering hade avkrävts precisa data:
vad kostar en student? Hur många timmar får en normalstuderande på grundkursen?
Hur många lärare är fast anställda och hur många är gästlärare? Etc. Nu finns en risk att
tyckande får spela en för stor roll genom att de lokala enheternas eget sätt att presentera
sig kommer att få en stor betydelse. Här finns det anledning att helt förändra ansatsen.

I det andra svaret påtalas det tolkningsutrymme som ansatsen ger och därmed också
utrymme för subjektiva bedömningar.
(1) Vad gäller utförandet av utvärderingen fanns det brister i operationaliseringen av olika
variabler. Oklarheter i centrala begrepp och termer är därför något som Högskoleverket
måste avgöra genom stipulationer.
(2) Jämförbarheten mellan olika typer av lärosäten måste systematiseras och utvecklas.
Eftersom den institutionella delen i utvärderingen är den mest betydelsefulla. En pilotstudie hade kanske kunnat bespara de inblandade parterna både tid och extraarbete samt
ge bättre underlag för jämförelserna mellan lärosäten.
(3) Metadimensionen är underrepresenterad i utvärderingen och det är synd eftersom
en diskussion kring varför detta görs på olika nivåer i samhället ökar transparensen i
kommunikationen, vilket gynnar Högskoleverkets legitimitet. Öppenhet kring vilka
funktioner detta slags instrument har på olika nivåer; regional, nationell, transnationell
(EU vs USA) är angeläget att förhålla sig till. Detta knyter nämligen an till den ’implicita’
tolkning av utvärderingen som uttryck för en mjuk variant av rankningsförfarande. Om
detta bör man vara tydlig på alla sätt.
Tidsanvändning och tidspress

En annan kritik som dominerar bland de synpunkter som lämnats på enkätens
slutfråga rör tidsåtgången, vilken också ingått som enkätfråga i processtudien som
riktas till företrädare för matematik och nordiska språk.
Företrädare för medie- och kommunikationsvetenskap och datavetenskap/datalogi
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påtalar den stress som personalen upplevt i samband med genomförandet av självvärderingen. I flera svar påpekas att tidspressen kan innebära att utvärderingen får en
bristande kvalitet, detta inte minst vad gäller självvärderingen som måste klämmas
in i en redan arbetsbelastad verklighet, där det största problemet framhålls vara den
överbelastning som drabbar personalen. I flera svar återfinns också lösningar för att
komma tillrätta med problemet. En respondent skriver:
Sådana här utvärderingar måste naturligtvis göras, men jag tycker vi har haft lite väl
många i vårt ämne de senaste åren (olika uppdragsgivare). Det är också väsentligt att
man (= Högskoleverket, HSFR och andra) betänker vilken tid detta tar på lokalplanet.
Det är sammantaget många arbetstimmar. Jag tycker att det borde gå att rationalisera
förfarandet på det viset att alla institutioner i landet varje år får redovisa vissa uppgifter
(studenter, examina, lärarstab, disputationer, budget, forskningsprojekt och liknande).
Utvärderingarna kan sedan utgå från en grundläggande statistik som redan finns tillgänglig. På det viset skulle också frågorna kunna ställas på en mer specifik nivå än vad
som sker nu.

Tidspressen innebär att den självvärdering som redovisas upplevs som ett hastverk,
och tiden för densamma, som i detta fall varit två månader, föreslås därför utvidgas
till ett halvår. Men tidspressen präglar inte bara självärderingen utan även andra
steg i utvärderingsarbetet och bidrar i vissa fall till att bedömargruppen gör felaktiga
bedömningar samt till att felaktiga och inaktuella uppgifter redovisas i Högskoleverkets rapport.
För kort tid till självvärdering, för kort tid med platsbesök, dåligt med korrekturläsning.
Låt lärosätena få korrekturläsa den sista versionen! När Högskoleverket beskriver våra
kurser har de ungefär 50 procent rätt. De har plockat kurser från ett av våra utbildningsprogram och blandat med fristående kurser vi har och annat som vi inte alls har.
Samtidigt kritiseras vi för ”teorisvaghet i grundkurserna”. Grundar de det på kurssammanställningen så förstår vi det – om inte är vi nyfikna på grunden för kritiken eftersom
den ingenstans utvecklas. Sådana här osäkerhetsfaktorer skulle kunna undvikas om vi
fick kolla alla uppgifter innan de går i tryck. Varför så bråttom vid publiceringen? Vi fick
rapporten samtidigt som den lades ut på Högskoleverkets hemsida.
Högskoleverkets möten för introduktion och uppföljning

Tidpressen har inte heller medgivit att lärosäten fått möjlighet att korrigera bilden av
sin verksamhet vid det avslutande uppföljningsmötet som Högskoleverket anordnade
efter det att rapporten återförts till berörda lärosäten. En respondent framhåller:
”jag hade önskat att något mera tid funnits till förfogande vid mötet för att kunna
ge en fylligare bild av vår utbildning.”
En annan respondent uttrycker sig än mer drastiskt:
Utvärderingsdagen den 6/2 var en katastrof. Hela tiden poängterades vikten av diskussion och samtal. Samtidigt var dagen så fullspäckad att man nästan hade dåligt samvete
för att ”stjäla tid” till att komma med synpunkter. Högskoleverket hade genom sitt
fullspäckade program också bestämt vilka områden som var viktiga att diskutera. Vi
hade uppfattat att syftet med dagen var att vi skulle ge möjlighet att ta upp för oss viktiga
aspekter på utvärderingen och dess resultat. Jag hade sett fram emot att också få tala
med representanter från några lärosäten som vi av olika anledningar var nyfikna på. De
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flesta konferensdagar brukar i alla fall ha någon bensträckare på för- och eftermiddag
för lite mer ’informella’ kontakter (som ju i ärlighetens namn ofta är det mest givande
på konferensdagar). Våga lita på att deltagarna har saker att diskutera!

Liksom i bedömningen av utvärderingen i sin helhet finns en spännvidd i respondenternas uppfattningar om värdet med den utvärdering som genomförts. I de
svar som återfinns under ”Övriga synpunkter” märks likaså, även om det endast
är ett tiotal som utnyttjat möjligheten att komma med egna synpunkter, en uttalad
polarisering. Där finns svar som är odelat positiva. De respondenter som är positiva
talar om nyttan med den utvärdering som genomförts. Även om arbetet tog tid säger
man sig ha haft goda och nyttiga erfarenheter som man också kommer att bygga
vidare på. Vidare framhålls att man fått idéer till förändring och därtill en höjd
självkänsla på köpet. I något fall sägs också att man haft nytta av utvärderingen
inför en ansökan om en magisterutbildning.
De två respondenter som är direkt negativa avfärdar hela verksamheten och
tycker att det hela är slöseri med skattemedel. Det ena negativa svaret fokuserar på
politiken.
Utvärdering är på modet, och vi utvärderas ständigt och jämt. I längden är detta tröttande,
och det tar mycket tid. Vi vet rätt bra själva vad som är bra och dåligt på institutionen,
och det känns tämligen meningslöst att behöva förklara vårt läge om och om igen, i
synnerhet som detta inte tycks leda till någonting alls. I debatten om universitetens och
högskolornas framtid har lärarna och forskarna uppenbarligen rätt lite att säga till om
– det är politikerna och studenterna som har mest inflytande. Dessa två grupper har
naturligtvis inte någon större kunskap om vad en akademisk utbildning innebär (vi har ju
mycket få akademiskt skolade politiker i vårt land), men ändå gott om åsikter i frågan.

I det andra svaret fokuseras kostnaderna och uttrycks en uttalad värdering av såväl
den genomförda utvärderingen som kvaliteten vid olika lärosäten.
Jag finner hela utvärderingen från Högskoleverket meningslös och ett slöseri med pengar
(som skattebetalare). Hade man satsat alla pengar på att göra en ”riktig” utvärdering av de
små högskolorna/universiteten (som är oskrivna blad) hade jag förstått det. De utvärderingar
som vi gjort internt mellan XX-institutionerna har varit av en helt annan dignitet och rört
sig på ett högre plan. Här har företrädare från andra institutioner följt undervisningen,
deltagit i institutionens liv och därmed fått en helt annan inblick i verksamheten. Man
har kommit med goda råd och tips för att förbättra undervisningen osv.
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Bedömargruppens uppfattningar
Vi skiftar nu perspektivet från dem som har varit utvärderade till bedömargruppen
som har genomfört den externa utvärderingen. En central del i vår metautvärdering
har varit att få en bild av bedömargruppernas arbete och förutsättningarna för detta.
Här har bedömargrupperna i nordiska språk, datalogi, matematik och medie- och
kommunikationsvetenskap ombetts att besvara en elektronisk enkät. Av 39 utskickade
enkäter har vi fått 27 svar.
I framställningen nedan har de olika kategorierna, ordförande, ämnessakkunnig
samt studerande- och doktorandrepresentanter, särskiljts. Svaren redovisas dessutom
inte ”ämnes-/programvis”. För varje fråga ges istället en samlad bild av uppfattningar
hos var och en av de fyra kategorierna i bedömargrupperna.

Rekrytering och introduktion
Samtliga 27 har svarat på frågan om hur de rekryterades som bedömare. På frågan
om motiveringen till att ta på sig uppgiften finns ett bortfall.
Ordförandegruppen anger att de rekryterats till uppgiften genom förfrågan från
Högskoleverket, p.g.a. att deras namn kommit upp vid upptaktsmöten med företrädare för ämnen/program som skulle utvärderas. I vissa fall har rekryteringen skett
på ett oklart sätt då respondenten snarast tror sig ha blivit föreslagen av någon inom
sitt ämne. Motiv för att ta på sig uppgiften har i ett fall varit tidigare kontakter med
ämnet/kollegor i Sverige och ett intresse för att få större överblick inom området.
I ett annat fall har det handlat om ett intresse för kvalitetsfrågor, särskilt inom det
egna ämnet. En annan respondent skriver att ”uppgiften har verkat intressant”.
Studenterna framhåller att de blivit tillfrågade av institutionen, efter att det först
varit lottning mellan högskolorna om vilka som skulle få ha med studeranderepresentanter. Andra skriver att rekryteringen gått via Högskoleverket, universitetet och
studentkåren. Ett lite längre svar ger en närmare beskrivning:
Ledningen på den institution där jag läser vet att jag är mycket intresserad av utbildningsfrågor och jag är/har varit studentrepresentant i flera grupper på institutionen. När
Högskoleverket ville ha tag på studentrepresentanter till sin bedömargrupp så blev jag
tillfrågad av vår studierektor om jag hade något förslag. Helst ville de ha en kvinnlig
student, och det finns inte så många på C- och D-nivå i vårt ämne. Jag var tveksam
först eftersom det skulle innebära mycket jobb, men sen blev jag även uppringd av den
ansvariga på Högskoleverket som undrade om inte jag kunde tänka mig att ställa upp
när det blev känt att jag stämde in på kriterierna.

Som motiv för att ta sig an uppgiften anges; ett intresse för utbildnings- och kvalitetsfrågor, att det kan vara en personlig merit och även en chans att tjäna extra
pengar. Det kan också upplevas som en utmaning och en chans att få insyn eller
insikt i ämnet, om vad som fungerar och inte fungerar. Vidare framhålls möjligheten
att delta i diskussionerna kring den egna utbildningen, att representera och att dela
med sig av sin upplevelse av att vara student. Samma student som i citatet ovan får
förtydliga bilden genom sitt utförliga svar:
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Först och främst berodde det på att jag är mycket intresserad av utbildningsfrågor och
en stor nyfikenhet att se själv hur utbildningen i mitt ämne är vid andra lärosäten. Som
student vill man gärna veta hur ens eget lärosäte står sig i jämförelse med andra för att
veta hur värdefull utbildning man får. En annan anledning var att jag såg utvärderingen
som en möjlighet att lära känna lärare från andra lärosäten, både svenska och utländska,
och därmed kunna knyta användbara kontakter inför framtiden. Ytterligare en sporre
var naturligtvis – det kan jag inte förneka – att det är en god merit att ha deltagit och att
för en gångs skull få betalt för att arbeta med utbildningsfrågor.

Doktoranderna skriver att de blivit tillfrågade och deltagit som de mest involverade
eller i brist på någon annan intresserad. De har blivit tillfrågade av studierektor,
ansvarig för självvärderingen, handledare eller representant från studentkåren då de
visat intresse, varit mest involverade eller insatta i ämnet. Som motiven för att delta
anges intresse för utveckling inom ämnet/forskningen, intresse för att få inblick i hur
utbildningen fungerar på olika orter samt intresse för att kunna påverka utbildningen
i framtiden. Intresse eller nyfikenhet inför bedömningsarbetet, för att se andra miljöer
och en möjlighet till annorlunda arbetsuppgifter vid sidan av forskarutbildningen
är andra motiv som anges. Ett citat får illustrera:
Det verkade vara en intressant uppgift i sig att få en inblick i hur andra universitet och
högskolor organiserar sina utbildningar. Som en bonus fick man också åka runt och
se (några av) ställena på plats, samt arbeta med många intressanta personer i resten av
gruppen.

Övriga bedömare/experter anger att de blivit tillfrågade eller informerats av ansvariga
vid Högskoleverket vid telefonsamtal, meddelanden via e-mail eller brev efter förslag
från ämnesföreträdare eller programansvarig. I några fall har rekryteringen skett
på oklara grunder då de tillfrågade själva inte fått något svar på frågan om varför
de rekryterats för uppgiften.
De motiv som anges för att anta uppdraget skiljer sig. I vissa svar anges att uppdraget ger nyttig insikt och information om förhållandena i Sverige, insikter som
kan användas vid den egna institutionen, och som kan bidra till reflektion om de
egna förhållandena. Vidare nämns pliktkänsla och övertalning, allmänt intresse och
vilja att påverka, nyfikenhet eller ett flertal olika motiv som i citatet nedan:
Dels ville jag hålla mig à jour med det som händer inom högskolevärlden i Sverige, dels
skapa mig en uppfattning om på vilken nivå min egen institution ligger i förhållande till
motsvarande i Sverige. Också känslan av en viss skyldighet att ställa upp, eftersom min
egen institution med jämna mellanrum ber om handräckning från Sverige.
Informationen till bedömarna

Bedömarna får uppdraget att göra en extern utvärdering av den verksamhet som
bedrivs inom ett ämne/program. Detta förutsätter att de får någon form av introduktion. I enkäten ställs dels frågan om vilket sätt de blev insatta i uppgiften som
bedömare, dels hur de värderar den information de fått. Var innehållet tydligt,
tillräckligt omfattande och vilka eventuella behov av komplettering har de upplevt.
Samtliga 27 bedömare har svarat på frågan.
Ordförandegruppen framhåller att den viktigaste informationen givits i ”största
allmänhet” vid det första sammanträdet som var ett endagsmöte, att informationen
72

har rört målen för utvärderingen och de instruktioner som lärosätena fått angående
självvärderingen. Vissa säger sig också ha erfarenheter från tidigare utvärderingar och
bedömaruppdrag. Den information man fått har upplevts som mycket otillräcklig
eller lite knapp. En respondent beskriver det så här:
Det var litet knappt. Problemet kompenserades delvis med att Högskoleverkets erfarna
medarbetarna var med i alla platsbesök och fungerade som sekreterare i rapportskrivningen. I nyare utvärderingar kunde utdelningen av 1-2 rapporter av genomförda äldre
likadana utredningar på andra områden vara till hjälp.

För utländska bedömare hade det också varit önskvärt med en noggrannare redogörelse för det svenska systemets utformning.
Studerandegruppen tycker att informationen har varit både tillräcklig och otillräcklig
– problem som kan ha haft att göra med svårigheten att förutse all information som
skulle komma att behövas.
Informationen gav mig en viss överblick över hur det skulle gå till, men innan arbetet hade
satt igång var det svårt att veta hur platsbesöken skulle gå till, eftersom jag aldrig hade
varit med om något liknande. Samtidigt kan det vara svårt att beskriva. Den preliminära
planeringen av arbetet visade sig vara alltför optimistisk, men det var omöjligt att veta i
början, med tanke på att det var en av de första utvärderingarna som gjordes.

Även studenterna påpekar behovet av extra information för utländska bedömare.
Doktorandgruppen skriver att information givits vid det första mötet med Högskoleverket samt genom diverse utskick – en kontaktväg som man tycker har fungerat
bra med snabba svar på frågor. Informationen har uppfattats som tydlig, bra och i
det närmaste komplett, med vissa otydligheter vad gäller ämnesområdets begränsningar. Vissa tycker att informationen kunde ha varit mer omfattande i det initiala
skedet. Så framgick således inte arbetets omfattning förrän ett halvår senare. De som
haft tidigare erfarenheter av liknande arbete har haft fördelar i dessa nya situationer.
Även doktoranderna påpekar dock svårigheten att förutse all information som skulle
komma att behövas. Så uppfattades således informationen inledningsvis som:
Tillräckligt omfattande, men jag hade ändå en något oklar bild av hur platsbesök, bedömningsarbete och skrivarbete skulle fungera i praktiken. Det tror jag är gemensamt med
övriga bedömare; det är sånt som klarnar först efterhand.

Övriga bedömare/experter anger att informationen givits skriftligt och på första
mötet, där bl.a. syfte och organisering av utvärderingen samt information om det
svenska högskolesystemet togs upp, med goda möjligheter att ställa frågor. Tidigare
erfarenheter har också spelat roll. Bedömarnas svar ger en genomgående positiv bild
av tillgången på information och kommunikationen med Högskoleverket, med vissa
undantag. Även inom denna kategori lyfts nödvändigheten med information till
utländska bedömare fram liksom problemet med att inledningsvis förutse eller förstå
hela utvärderingsprocessen. Informationen måste både smältas och givetvis också
finnas tillgänglig. En respondent beskriver förhållandet på följande sätt:
Diffust. Inga anvisningar fanns ännu utarbetade vid detta tillfälle. Oklart om vad som
skulle utvärderas – det gällde både objekt (XX-program eller XX-ämnet) och egenskaper
hos objektet. Otydlighet vad gällde Högskoleverkets uppfattning om vad som är kvalitet.
Otillfredsställande information.

73

Bedömargruppens förberedelsearbete

De frågor som ställdes angående förberedelsearbetet gällde vilka principer för
granskningsarbetets/uppdragets genomförande som bedömargruppen enades om
samt vilka gemensamma bedömningskriterier som gruppen formulerade. 27 bedömare
har svarat på den första frågan. På den andra frågan finns ett bortfall.
Ordförandegruppen ger exempel på att gruppen efter långa diskussioner enades om
en s.k. ”kontextuell modell”. Med ledning av självvärderingsmodellen har bedömarna
enats om att ta upp ett antal centrala frågor vid varje platsbesök. Följande citat ger
ytterligare ett exempel på hur bedömargruppen hanterat uppgiften:
Inledningsvis beslutade vi att hålla oss nära Högskoleverkets modell/mall men fann efter
hand att vi borde själva konkretisera ”normen”. Följden blev att vi för varje granskningsgrund explicit har angivit vår egen ”värderingsgrund”.

I vissa fall har gruppen utgått från gemensamma kriterier som exempelvis konsekvens
i uppläggningen av undervisningsprogrammet, klart formulerade målsättningar,
handledningskapacitet etc. I andra fall tycks kriterier ha varit ett mer vagt begrepp,
vilket också gör det svårt att besvara den ställda enkätfrågan. En respondent uttrycker
det på följande sätt:
De mesta kriterier har vi fått av Högskoleverkets sida. Gruppen hade några egna idéer
också. Jämförelser med andra institutioner – verkade våra åsikter. (Jag finner denna fråga
svår att besvara. Vi formulerade egentligen inga klara kriterier, men granskade olika
sidor av verksamheten under gemensamma rubriker utvecklade mest av Högskoleverkets
ämbetsmän som fungerade som våra sekreterare).

Studerandegruppen framhåller vikten av att inte jämföra lärosäten med varandra
utan att skapa kategorier av lärosäten utifrån förutsättningar och kvalitetsnivå.
Vidare framhålls att det varit angeläget att ena gruppen i alla ”tyngre” skrivningar,
att betona öppenhet inom gruppen samt neutralitet när det gällt information om det
egna lärosätet. Följande citat får belysa några av de principer som förekommit:
Först och främst handlade det om platsbesöken och vilka som skulle besöka de olika
institutionerna. Det var naturliga principer, såsom att ingen skulle besöka det lärosäte
där man själv studerade/arbetade, att de lärare som representerade de olika delämnena
skulle besöka de institutioner där dessa ämnen finns och att doktorander skulle vara med
endast på lärosäten med forskarutbildning i ämnet.

När det gäller gemensamma bedömningskriterier framhåller man inom studerandegruppen t.ex. studentpåverkan, internationellt utbyte, utvärderingsarbete, nivå på
pedagogik och formell utbildning hos personalen. Vidare framhålls att bedömningsarbetet utgått från ett tjugotal punkter som sammanfallit med självvärderingen, vilken
man förhållit sig ”dynamiskt” till. En respondent i studerandegruppen beskriver
gruppens strategi på följande sätt:
Vi bestämde inga konkreta kriterier utan kom fram till ett tiotal olika områden som var
viktiga att diskutera vid platsbesöken, till exempel kursvärderingar, jämställdhet bland
lärare och studenter, rekrytering av studenter och studenternas förkunskaper.

Doktorandgruppen anger principer som haft med arbetsfördelning att göra. Här sägs
att man ”tagit hand om det som legat en närmast”. Synpunkter som lyfts fram rör
exempelvis att alltför mycket känts fastlagt redan från början. Att använda fasta
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kriterier är något som ifrågasätts. Den arbetsordning som beskrivs är läsande av
självvärderingsrapporterna, diskussion av desamma och av frågor kring platsbesöken.
En annan viktig princip har varit att bara bedöma det man ser vid platsbesöken
respektive läser i självvärderingarna. Även inom kategorin doktorander finns en
oklarhet vad gäller frågan om vilka gemensamma bedömningskriterier bedömarna
anammat. En respondent säger så här:
Jag är osäker på vad ni syftar på med denna fråga. Vi hade ett antal möten före platsbesöken, ett antal platsbesök, och ett antal möten efter platsbesöken där vi diskuterade oss
fram till de slutliga formuleringar som vi alla står bakom. Jag är inte övertygad om att
gemensamma bedömningskriterier enbart är av godo, då det likriktar deltagarnas tyckande
före besöken. Alla var dock inställda på att bedöma huruvida institutionen fungerade
organisatoriskt (ifall den stödde utbildningen), vilken kvalitet det var på grundutbildning
och forskarutbildning, samt hur studenternas situation såg ut i stort.

Somliga framhåller att bedömarna tillåtits fundera ganska fritt utan specifika kriterier
och att man, förutom de gemensamma frågorna, inte upplevt något direkt behov av
kriterier förrän under själva skrivarbetet. I något fall är det ordföranden som har satt
samman kriterier utifrån självvärderingarna, vilka sedan har diskuteras i gruppen.
Här hänvisas också till de redovisade rapporterna.
Övriga bedömare/experter beskriver arbetet som ordinära akademiska utvärderingar.
Somliga förhåller sig kritiska framför allt till mallen för självvärderingen, vilken
inte bedöms vara färdigutvecklad. Bedömargruppen borde också haft möjligheter
att påverka frågorna, menar kritikerna. Hur arbetsprocessen utformats beskriver en
av respondenterna inom expertkategorin i följande citat:
Vi hade 12 institutioner att granska. Ordförande besökte alla dessa, gruppmedlemmar
cirka 6-8. Sekreterarna gjorde det mesta av skrivandet, men alla texter var flitigt kommenterade och diskuterade genom email. I allmänna delen av vår rapport, några kapitel
(1-3 sidor) delegerades till gruppmedlemmar att skriva efter mötesdiskussion. Efteråt
förbättrades dessa texter gemensamt med email eller i möten.

Som principer för arbetet framhålls: ”Att hjälpa, inte stjälpa det interna kvalitetsarbetet på institutionerna och ge konstruktiv kritik.” Andra principer som nämns
är ”att försöka vara nyttig för uppdragsgivaren” och att koncentrera sig på ”struktur
och miljö, inte på individuella prestationer.”
På frågan om gemensamma kriterier hänvisas till slutrapporterna, där kriterier
listas på olika sätt. Följande två citat från expertkategorin i bedömargruppen ger
exempel på olika ingångar i arbetet med att precisera kriterier:
Vi ämnessakkunniga kom till en början att själva sätta ramar som sedan tillsammans
med Högskoleverket utvecklades till bedömningskriterier som dock fastställdes relativt
sent i processen. Vi lade också på eget initiativ in reflektioner om vad XX-ämnet är och
hur det har växt fram. Kunskap som vi ansåg som nödvändig för att bedöma kvalitet i
utbildningen.
Huvudfrågan, dvs. relationen mål – verklighet granskades med kriterier som personalens
kvalifikationer, antalet disputerade lärare, de övriga lärares kompetens och kompetensutveckling; kursplan, litteraturens och kursernas relevans; infrastruktur, antal och relevans;
studentinflytande: - möjligheter och utnyttjande; kritiskt tänkande: forskningsanknytning, undervisnings- och tentamensformer och genomströmning; uttryck för nytänkande
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som t.ex. XX:s ställning som YY. Samverkan med andra ämnen och samverkan i form av
strukturerade kontakter inom och utom landet samt inom och utom akademin.
Högskoleverkets insatser

När det gäller att organisera och hålla samman arbetet inom bedömargruppen ligger
ansvaret på Högskoleverkets tjänstemän. Frågor har ställts till bedömargruppen om
vilken roll representanter för myndigheten haft i gruppen, hur de bedömer deras
insatser och hur de upplevt de praktiska arrangemangen vid besöken på berörda
lärosäten. 27 bedömare har svarat på båda delfrågorna.
Ordförandegruppen beskriver Högskoleverkets tjänstemans uppgifter som att föra
anteckningar vid platsbesöket, ställa samman de skriftliga redovisningar bedömargruppen gjort efter varje platsbesök, ställa samman tabellmaterial samt sammanställa
rapporten efter de diskussioner som förts i bedömargruppen. Tjänstemannens arbete
har i huvudsak upplevts som tillfredställande och exemplifieras med omdömen
som: bra och sammanhållande, snabba anteckningar och råmanus. Högskoleverkets
tjänsteman sägs också vara en garant för att arbetet får ett nationellt riktmärke.
Positiva omdömen lyfter fram tjänstemannens betydelse när det gällt att introducera
bedömargruppen i arbetet:
Vi var imponerade av deras kunnande. Utan sådan insats från deras sida skulle det ha
varit svårt att få sådant utförligt arbete genomfört.

Mer blandade synpunkter kommer till uttryck i följande uttalande:
Insatsen var stor och betydande. Tidvis var det en uppseglad oenighet om utvärderingsprincipen. Skrivandet var mycket aktivt från Högskoleverket, men mycket måste skrivas
om. Gruppen led av en ständig ’information overflow’ och vid några få tillfällen av
informationsbrist. Tillsänt material kunde ha varit bättre prioriterat, men det var också
gruppens eget fel att inte prioritera bättre.

De praktiska arrangemangen har huvudsakligen upplevts som bra. Det som saknades var en period före resandet med gemensamma diskussioner och planering av
platsbesöken. Några av platsbesöken upplevdes förvirrade, och det var för många
platsbesök på för kort tid. Vidare framhålls att det i vissa fall varit för mycket tid
eller för svårt att finna meningsfulla frågor till studenterna, medan bedömarna gärna
hade velat prata längre med lärare och institutionsledning.
Studenterna beskriver Högskoleverkets tjänstemäns roll som sekreterare med
ett övergripande ansvar. Av enkätsvaren framgår att de också har uppfattats som
projektledare delaktiga i intervjuer, samtal och diskussioner och som organisatörer/
administratörer. De sägs också ha bidragit med andra synpunkter, som förbättrat
utvärderingen. Som exempel nämns att man kunde fråga tjänstemännen om lagar
och förordningar samt få hjälp med statistik. Deras insatser bedöms som bra, men
den omfattande och stressiga processen kan ha försämrat deras arbete.
Liksom ordförandena så anser även studentgruppen att de praktiska arrangemangen
vanligen har fungerat bra, ibland sämre på grund av att lärosätena inte har följt de
instruktioner som Högskoleverket utformat. Platsbesöken har upplevts som bra,
men beskrivs samtidigt som ”hetsiga” med två platsbesök/dag och med för lite förberedelsetid. Det saknades också tid för att diskutera mellan mötena. En respondent
uttrycker att det som var sämst var att man var tvungen att sammanfatta sina intryck
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på kvällen för att senare på kvällen kunna diskutera morgondagens platsbesök. Som
positivt nämns att bedömargruppen haft möjlighet att själv styra schemat.
Doktoranderna beskriver Högskoleverkets tjänstemäns uppgifter som administrativa
och organisatoriska samt att ge stöd till gruppen. Här nämns att tjänstemännen
förde anteckningar vid platsbesöken, skötte alla utskick, stod som värdar vid möten
och platsbesök och var behjälpliga på alla sätt och vis. De stod också som samordnare, påminnare, referens, vägledare och understödjare. Allt i nära samarbete med
ordföranden. Tjänstemännens arbete har fungerat bra, även om förtroendet varit
större för vissa av dem. Samtliga tjänstemän bedöms ha gjort en bra insats, och de
praktiska arrangemangen har fungerat bra, varit mycket professionellt. Ibland hade
det dock ha behövts mer tid för samordning, menar respondenter inom doktorandkategorin.
Övriga bedömare/experter beskriver Högskoleverkets tjänstemäns uppgift som
sekreterare, tillrättaläggare och ledare, men de ställde ibland också egna frågor.
De fungerade även som officiella kontaktpersoner och ordnade allt det praktiska.
De har också upplevts som jämställda diskussionspartner, vilket i synnerhet varit
värdefullt i diskussioner med lärosätenas administrativa personal. Likaså har de tagit
ansvar för det administrativa arbetet i gruppen, fört referat och kommit med utkast.
Tjänstemännen har genomgående uppfattats som mycket professionella, kompetenta
och välorganiserade. De beskrivs också som personer som skapade god stämning,
kom med bra synpunkter och fungerade på ett förstklassigt sätt.
När det gäller de praktiska arrangemangen tycker expertkategorin att det har
fungerat bra och varit fullt tillräckligt. Ibland har det dock varit för lite tid för
samordning och brist på ledning. Arrangemangen på lärosätena har däremot inte
alltid fungerat lika bra.

Underlag för bedömargruppens utvärdering
Bedömargruppens uppgift att utvärdera grundar sig i första hand på institutionernas
självvärderingsrapporter, men också på samtalen och iakttagelserna vid platsbesöken.
I följande avsnitt redovisar vi vad bedömargrupperna anser om sitt underlag.
Självvärderingsrapporterna

Den självvärderingsrapport som utformats lokalt och inlämnats till Högskoleverket
ska utgöra underlag för bedömargruppens utvärderingsarbete. I vår metautvärdering
har medlemmarna i bedömargrupperna ombetts att göra en bedömning av självvärderingsrapportens kvalitet som underlag för sitt arbete. De har också ombetts att
besvara frågan om vad i rapporterna gruppen främst tog fasta på inför platsbesöket
på respektive lärosäte. 27 bedömare har svarat på frågan, ett delsvar saknas.
Ordförandegruppen svarar att de flesta självvärderingsrapporterna har varit välskrivna. Några sägs ha varit mer självkritiska än andra, vilket bedöms vara mer
lönsamt i längden, förutsatt givetvis att resurser inte försämras på grund av den lite
hårdare självkritiken.
Självvärderingen beskrivs som själva ryggraden i utvärderingsarbetet, men rapporterna uppvisar stora variationer i kvalitet och också sättet de tillkommit på. En
mer enhetlig framställning hade underlättat läsandet för bedömarna. Samtidigt kan
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för mycket styrning ge alltför utslätade självvärderingar. De självvärderingar som
redovisats har haft högst skiftande kvalitet, från mycket dåliga till genomtänkta
och välformulerade.
Platsbesöken har uppfattats som mycket viktiga för arbetet. Som exempel nämns
att gruppen har utvecklat frågor för att se om studenter är eniga med självvärderingen. Vid platsbesöken framkom också att en del lärare var mer självkritiska än
vad som framkommit i självvärderingen. Fokus har varierat och inriktats på att
ta del av allt eller ta fasta på ett antal gemensamma frågor, men också inriktats på
specifika frågor. I vissa fall har man fokuserat på sådant som verkade underligt,
oklart eller felaktigt.
Studerandegruppen påpekar också att självvärderingsrapporterna har haft mycket
skiftande kvalitet, men att bedömarna ändå har kunnat förutse vad som skulle komma
upp vid platsbesöken. Självvärderingarna har varierat när det gällt studenternas
inblandning i arbetet. Det kan vara så att uppgiften uppfattats på olika sätt, vilket
kan förklara att vissa rapporter var intetsägande, andra genomarbetade. Ibland har
självvärderingarna rent av varit otillräckliga, vilket i sin tur försvårat förberedelserna
för platsbesöken och begränsat de beskrivande delarna av bedömarrapporten.
Den av Högskoleverket angivna strukturen gjorde självvärderingarna jämförbara
men väckte både frågor och motstridiga alternativt mer nyanserade svar vid platsbesöket. Olika bedömare sägs ha tagit fasta på olika saker. Som exempel anges att
studenterna skulle fokusera på studentinflytande och liknande frågor.
Doktorandernas bedömning är också att självvärderingarna har haft högst
skiftande kvalitet, alltifrån en total avsaknad av självvärdering till en mycket bra
genomförd och rapporterad självvärdering. Självvärderingsmallen har varit bra men
gett skiftande resultat. Från vissa lärosäten har en fyllig information lämnats, medan
informationen från andra lärosäten beskrivs som sporadisk. Rapporterna bedöms
också ha en högst skiftande kvalitet, tillrättalagda eller självutlämnande, välskrivna
eller ostrukturerade, strikt följandes Högskoleverkets mall eller mera fritt skrivna.
Bland doktoranderna ställs frågan om kanske Högskoleverkets direktiv varit för
vaga, eftersom självvärderingarna alltför mycket skiljer sig åt. Som exempel nämns
att det i vissa rapporter helt saknas självreflektion eller att de bara visar upp de goda
sidorna i verksamheten. Högskoleverkets mall är, enligt de tillfrågade doktoranderna,
en bra utgångspunkt, men kanske borde den mer explicit ge anvisningar om vad
som ska ingå och inte, menar de.
Det denna kategori bedömare säger sig ha haft nytta av är den bakgrund som
självvärderingarna gett. Det sägs att bedömarna tagit fasta på särskilda problemområden eller den beskrivande delen, som visar på både styrkor och svagheter, och
på försök till helhetsbedömning. Platsbesöken sägs ha fungerat som ”uträtande av
frågetecken”, som kontroll av det lärosätena uppgivit och som komplettering för
att göra en bättre helhetsbedömning. Fokus har riktats på det som ansetts som bra
eller dåligt. Vidare har sådana frågor fokuserats som rör jämställdhet, rekrytering,
påverkansmöjligheter för anställda och studenter samt mer specifika frågor som lyfts
fram i självvärderingsrapporten.
Övriga bedömare/experter gör bedömningen att självvärderingarna har varit rätt
så bra då de försökt ge en ärlig bild av den lokala verksamheten. Vissa sägs dock ha
varit mer självkritiska än andra, och det har därigenom varit möjligt att i förväg
identifiera vilka institutioner som haft problem. Vissa av bedömarna menar att
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självvärderingsmallen inte varit ”självutvecklad” och att institutionerna därför har
haft svårt att förstå vad de förväntats svara på. Detta gäller särskilt de kvantitativa
uppgifterna, där Högskoleverket har fått gå in och förtydliga många gånger, vilket
skapade irritation både bland bedömarna och ute på institutionerna.
Det finns, framhåller experterna inom bedömargruppen, en ovana bland institutionerna att ta fram kvantitativa uppgifter. De pekar också på den oklarhet som
rått om det är ämne eller program som ska utvärderas. Förhållanden av detta slag
resulterar i svagheter i självvärderingsrapporterna menar experterna.
De självvärderingsrapporter som bedömts vara bäst är de som genomsyrades av
kritisk analys och öppenhet och som har tagits fram i en seriös process med institutionsledning, lärare och studenter. Om än behäftad med brister ger en rapport
ändock en ganska bra inblick i livet vid institutionen, och bedömarna har kunnat
lära sig mycket av att läsa och jämföra dem. Även inom kategorin bedömare/experter
framhålls att självvärderingarna visat på stora variationer i angreppssätt, alltifrån
valhänta till överdrivet positiva och balanserade.
Vissa har skrivit med konstruktiv kritik i sikte, andra har ägnat sig åt skönmålerier, vilket är svårt att komma åt. Kanske har Högskoleverkets anvisningar varit
alltför vaga. Att vissa institutioner inte tagit chansen att värdera sin egen verksamhet
framhålls också vara olyckligt. Självvärderingar är nämligen ett viktigt instrument,
också de dåliga, och erfarenheten säger att de svaga miljöerna också är de med sämst
självinsikt och självvärdering.
Det bedömarna tagit fasta på har varit frågor om atmosfär och känslan av olösta
problem. Självvärderingen gav en utgångspunkt och vid platsbesöket fylldes luckor
ut. Det har också varit viktigt att fånga mer dynamiska variabler som ämnets
innehåll, vetenskaplighet, studiesociala förhållanden, kritiskt tänkande, bildning,
engagemang, förnyelse och samspel med företrädare för andra ämnen. Platsbesöken
sägs ha präglats av situationen och problemen vid det specifika lärosätet. Vidare
fokuserades oklarheter och överdrivna eller diskutabla aspekter liksom överensstämmelser mellan rapport och verklighet.
Bedömargruppens platsbesök

Mötet mellan utvärderade och utvärderare sker vid det platsbesök som bedömargruppen genomför under ett endagsbesök vid vart och ett av de berörda lärosätena.
Hur utvärderarna, dvs. de som ingår i bedömargruppen, har upplevt mötet med de
utvärderade är den ena frågan som ställts. Den andra rör tiden för mötet med olika
grupper vid platsbesöket. 27 bedömare har svarat på frågan. Två delsvar saknas.
Ordförandegruppen svarar att flertalet möten varit givande och relativt avspända,
med vissa undantag. Som exempel anges att man på vissa platser varit nervösa och
inte velat ge den information som efterfrågades. Studenterna sägs vidare ha varit
alltför ”väl” utvalda. Diskussionerna med lärarna var det mest intressanta och mest
upplysande utöver självvärderingsrapporterna. Platsbesöken uppges ha fungerat bra,
men sägs samtidigt ha gett högst varierande intryck, alltifrån sådana som upplevts
som ”aktivt säljarbete” till sådana som uppfattats som en ärlig och uttömmande
belysning även av egen otillräcklighet. Studerandegrupperna var inte minst varierande
med grupperingar alltifrån sådana som var tillfälligt sammansatta till sådana som
haft formellt sammansatt representation.
Tiden för platsbesöket har varit alltför kort, vilket inneburit att det varit möjligt
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att hinna granska förutsättningarna för kvalitet men inte process och resultat. Den
tid som avsatts för att tala med studenterna bedöms riklig, medan det däremot
skulle ha behövts mer tid för att tala med lärare och institutionsledning. Detta har
framför allt gällt besöken vid de större enheterna där tiden behöver utökas, men
även generellt gäller att det behövs mer tid på varje plats, menar bedömarna inom
denna kategori.
Studentgruppen betonar vikten av en bra sammansättning av representanter,
vilket har varit svårare att åstadkomma vid större lärosäten. Problem kunde också
uppstå, när man träffade representanterna från alla grupper samtidigt, och tydliga
motsättningar fanns mellan de olika grupperna. Andra platsbesök uppfattades som
positiva, med en kollegial stämning och ömsesidigt utbyte mellan bedömargruppen
och berörda vid aktuella institutioner.
Som exempel nämns att bedömargruppen önskat få möta var och en av de olika
grupperna åtskilda. Trots detta hade ändock någon ur institutionsledningen deltagit
i mötet med lärarna, vilket upplevts negativt. Vidare nämns att det också varit svårt
att hitta representativa studenter. Trots detta sägs det ändock ha varit nyttigt att höra
andra studenter, även om dessa uppfattades som en homogen grupp.
Liksom andra kategorier i bedömargruppen framhåller de studerande att det skulle
ha behövts mer tid för samtal med respektive grupp ute på lärosätena, vilket dock
inte varit rimligt med tanke på det redan pressade tidsschemat. Vid de större institutionerna hade det varit särskilt nödvändigt. De framhåller också att det generellt
varit för lite tid i de avslutande diskussionerna och mellan de olika grupperna.
Doktoranderna framhåller att det vid platsbesöken oftast varit en bra blandning av
olika aktörer. På vissa platser hade det dock varit svårt att hindra ledningspersoner
att påverka samtalen med olika grupper. Ibland hade det också behövts mer tid för
samordning mellan grupperna. Representativitet och urval var bäst tillgodosett i
ledningsgrupper, varierande bland lärare och doktorander och sämst hos studenterna.
Det framhålls som bra att kunna styra vilka som ska delta i platsbesöket, men svårt
att veta i förväg vilka som är lämpliga. Studenterna och doktoranderna sägs i regel
ha varit frispråkiga, medan lärare och handledare kunde verka vara nervösa.
Tiden uppfattades av doktoranderna i bedömargruppen som ganska lagom, men
även inom denna kategori bedöms tiden vara otillräcklig för de stora institutionerna.
Mer tid hade generellt behövts för samtal med studenter, lärare och doktorander.
Att få tid eller ha ork för förlängningar av mötena hade dock varit svårt då dagarna
vid platsbesöken både blivit långa och upplevts som tunga.
Övriga bedömare/experter framhåller en känsla av att vissa grupper som t.ex. studenterna valts ut för att visa institutionens bästa sida, även om grupperna oftast varit
representativa. Platsbesöket upplevdes av dessa bedömare som upplysande, positivt
och spännande. Det beskrivs också som representativt då det både framkommit
många och varierade synpunkter och därtill olika synpunkter vid olika lärosäten.
Deltagarna i de grupper man mött sägs samtidigt ha varit ensidigt och ojämnt
rekryterade när det gällt kön och etnisk bakgrund.
I vissa fall hade samtalet dominerats av en enda person, medan andra i gruppen
därigenom blev tysta eller ritade gubbar. Andra olägenheter som nämns är att
monologer verkat komma till för att minska utrymmet för frågor, att vissa personer
tagit över ordförandens roll och att de utvärderade på vissa ställen intagit en försvarsställning.
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Liksom övriga kategorier i bedömargruppen påtalar experterna att det varit för
lite tid för platsbesöken. Särskilt vid de större lärosätena hade det varit bra om det
funnits mer tid för samtal. Samtidigt ställs frågan om det är realistiskt att bedömarna
skulle kunna lägga mer tid på platsbesöken.
Innehållet i samtalen

Vad samtalet eller dialogen mellan utvärderarna och de utvärderade handlat om har
varit en av de frågor som ställts till bedömarna. Här gäller det dels vilka frågor som
behandlats, dels vilka förbättringar och/eller förslag till utveckling som bedömarna
lyft fram. 26 bedömare har svarat på frågan. Här finns ett bortfall och ett delsvar
saknas.
Ordförandegruppen svarar att de med studenterna talat om bl.a. studieförhållanden, kravnivå och undervisningens kvalitet samt om studenternas möjligheter
till inflytande. Med lärarna hade bedömarna bl.a. talat om arbetsbelastning och
möjligheterna att bedriva egen forskning. Och när det gällt institutionsledningen
hade samtal förts om resurser, rum, utvecklingsplaner, personalproblem etc. En strävan hade varit att ställa liknande frågor till samtliga berörda, men även att anpassa
samtalsfrågorna till de olika grupperna. Även bedömarna hade arbetat gruppvis
och därvid tagit hand om olika kompetensområden. I regel hade de ställt samma
frågor för att kunna jämföra, men i praktiken hade diskussionerna också kommit
att beröra andra områden.
De rekommendationer som getts hade legat på en ganska allmän nivå, oberoende
av det specifika ämnet/programmet, såsom förbättrad organisation, kursutvärderingar, lärarnas möjligheter att forska etc. Rekommendationerna gavs inte vid själva
platsbesöket utan först i rapporten.
Studerandegruppen svarar att ledningsgruppen frågades om ekonomi och framtid,
lärargruppen om tid, personlig utveckling och forskning, medan studentgruppen
tillfrågats om bl.a. inflytande och uppfattning av ämnet. De frågor som tagits upp
hade i första hand varit sådana som bedömts vara centrala för den specifika gruppen,
men gick i andra hand på tvärs genom grupperna. Med ledningsgruppen diskuterades de flesta frågor, medan frågorna i studerande- och doktorandgruppen varit
mer begränsade.
De rekommendationer som gavs hade handlat om att se över studentpåverkan,
om pedagogik och ekonomi men också rört varierande områden. Vid platsbesöket
gavs endast vaga eller inga rekommendationer alls, medan konstruktiva och konkreta
åtgärder, på skiftande nivåer, senare redovisas i rapporten. Som vanligt förekommande rekommendationer nämns ”att förbättra rekryteringen” och ”att profilera
sig tydligare”. Som exempel nämns också rekommendationer som ”förstärkning av
muntlig och skriftlig färdighet” samt ”användning av datorer”.
Doktorandgruppen svarar att de flesta frågorna behandlades i alla grupper, allt
ifrån rent utbildningsrelaterade frågor till rekrytering, ledning och allmän trivsel.
Tyngdpunkten låg olika i olika grupper och inte sällan på det som de olika grupperna
kunde förväntas ha ”koll” på. Vad samtalen handlat om varierade också från plats till
plats, beroende på vad som framkommit i självvärderingen och under platsbesöket.
Samtalen varierade dessutom beroende på vilka bedömarna var för dagen.
Enligt bedömarna inom doktorandkategorin var de rekommendationer som gavs
oftast ganska konkreta, som t.ex. ”att satsa mer på någon viss typ av utbildning” eller
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”att arbeta mer för att förstärka lärar-/forskarsidan” inom ett visst ämne. Här nämns
även rekommendationer för ”att inte satsa på forskarutbildning”. Under platsbesöken
har det bara varit möjligt att komma med spontana tankar och idéer.
Övriga bedömare/experter svarar likaså att olika grupper fick olika frågor. Andra
frågor rörde kompletteringar av oklarheter i självvärderingsrapporten och andra
förberedda frågor. Även här framhålls att frågorna har varierat och att allt redovisats
i slutrapporten.
Det sägs vidare att de rekommendationer som gavs återspeglade ett utvecklingsoch framåtblickande perspektiv. Huvudsakligen hade det varit rekommendationer om
en ”bättre organisation” och ”tydligare ansvarsfördelning”. Det hade också handlat
om att till ledningen föra vidare synpunkter från t.ex. studenter eller doktorander.
Fokus var att inspirera till fortsatt förbättring och en positiv utveckling.

Rapportskrivningen
Resultaten av bedömargruppens arbete redovisas i en slutrapport som publiceras av
Högskoleverket. De frågor vi ställt rör vilka anvisningar som funnits för rapportskrivningen och hur framtagningen av rapporten gått till, vilka som varit delaktiga
i skrivandet och hur texten förankrats i gruppen. 25 bedömare har svarat på frågan.
Här finns två bortfall, och ett delsvar saknas.
Ordförandegruppen svarar att det allmänna formatet och de viktigaste rubrikerna
kom från Högskoleverket men att det också fanns utrymme för bedömargruppens
egna idéer. Gruppen hade fått ett förslag på disposition och innehåll och fann rätt
snabbt ut en egen modell. Högskoleverkets representanter stod för huvuddelen av
skrivarbetet, medan vissa specifika delar skrevs av ämnesspecialisterna.
Som tidigare påpekats genomfördes det egentliga textarbetet av Högskoleverkets
tjänsteman. Om bedömargruppen skrev ca tjugo procent av texten, skrev ordföranden mest och därefter utvalda gruppmedlemmar. Nästan all text baserades dock
på gruppens diskussioner och synpunkter. Första utkastet kunde således skrivas av
Högskoleverkets tjänsteman för att därefter finslipas av ordföranden och i samråd
med gruppen, med något enstaka uppdrag till någon gruppmedlem. I följande citat
ges ett exempel på hur skrivprocessen förlöpt.
Efter varje besök levererade gruppens ledamöter sina synpunkter skriftligt. Dessa sammanställdes sedan av projektledningen och diskuterades ingående på gruppens sammanträden samt via e-mail. Strukturen av den allmänna delen gjordes upp vid sammanträde
med gruppen och ett förslag utformades av projektledningen och gruppens ordförande.
Det förslaget diskuterades och modifierades vid ett senare möte och via en diskussion
per e-post.

Studerandegruppen säger sig ha fått kortfattade instruktioner och förstod i början
inte riktigt vad de skulle bidra med. De fick sedan några skrivuppgifter, men innan
dess var det bara att korrekturläsa sekreterarens skrifter. I vissa fall kan det ha gällt
att skriva förslag till delar man som studerande haft att bevaka. Instruktionerna
bestod i sådana fall av datum för färdigställande och förslag på upplägg. Upplägget
uppfattades som relativt fritt.
Bland studenterna finns det en upplevelse av snedfördelning i skrivarbetet, p.g.a.
att ett fåtal personer haft stor erfarenhet och att andra endast fick delta med mindre
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textavsnitt. Som exempel nämns också att man kan ha skickat in stora mängder
av kortare och längre kommentarer som Högskoleverket sammanställt. Dessa har
sedan bearbetats i diskussioner och enskilt under ett par månader.
I andra exempel sägs att alla har skrivit, men de som deltagit i ett visst platsbesök
har haft huvudansvar för den delen av rapporten. Högskoleverket har sammanställt
texten inför vidare diskussioner. Det framhålls att det varit viktigt med fullständig
förankring i gruppen, förutom i skrivningar om det egna lärosätet, där man inte
kommit med synpunkter på texter som sammanställdes delvis utifrån självvärderingarna.
Doktoranderna svarar att det först skrevs en inledande text. Därefter kom instruktioner om upplägg och arbetsfördelning. Instruktionerna var inte så många, utan
formerna för skrivandet löstes efter hand. Det viktiga har varit att inte bli alltför
långrandig. Det fanns dessutom en ram för forskarutbildningen, vilket kunde vara
den enda del man som doktorand egentligen var involverad i. Kritiska synpunkter
framkommer när det gäller Högskoleverkets sätt att klippa och klistra formuleringar
från bedömarna, vilket denna kategori bedömare menar försvårade skrivarbetet och
försämrade resultatet.
De som varit på platsbesök vid ett lärosäte skrev utkast som ansvariga vid Högskoleverket klippte ihop och fyllde ut till en preliminär rapport. Denna gick sedan
ut för justering och komplettering. Därefter jämfördes olika rapporter för att få ett
gemensamt språk. Samtliga bedömningar sägs ha cirkulerat i gruppen på ett bra
sätt. När det gäller den slutliga versionen är upplevelsen att doktoranderna kanske
inte hade det inflytande som de hade velat ha. Resultatet sägs dock i stort vara gott.
Möjligen hade det behövts mer tid för de avslutande diskussionerna.
Övriga bedömare/experter skriver att de ämnessakkunniga i huvudsak stod för
rapportens upplägg. Ansvariga vid Högskoleverket sammanställde enskilda utkast på
ett professionellt och lyhört sätt. De bästa anvisningarna bestod av tidigare rapporter
av god kvalitet. Ansvaret delades upp mellan olika grupper, men med något mindre
ansvar för studenterna. Alla skulle dock läsa och kommentera. Högskoleverksansvarig och bedömare formulerade tillsammans utkast. Skrivandet var relativt fritt.
Följande citat från en av respondenterna inom denna kategori ger sin beskrivning
av hur skrivprocessen kunde gå till.
Sekreterarna från Högskoleverket gjorde på basis av protokoll från de skilda platserna
upp en ”rapportstomme” till vilken bedömargruppen ombads skriftligt ta ställning och
komma med egna förslag. Var och en hade också möjlighet att ta ställning till de förslag
som kom in från de andra medlemmarna i bedömningsgruppen. För egen del producerade
jag text som det vid behov skulle vara möjligt att använda som sådan.

Inom denna kategori sägs att allt utom institutionsbeskrivningarna skrivits av de
ämnessakkunniga efter diskussioner inom gruppen och förankringen sägs ha varit
mycket god. Arbetet har letts av Högskoleverksansvarig på ett bra sätt, med tid för
gruppen att läsa, kommentera och förbättra utkast. Här framhålls samtidigt att man i
vissa frågor borde lyssnat mer på studenterna. De flesta frågor var dock gruppmedlemmarna överens om efter diskussion. Principen var att om någon i gruppen inte stod
bakom något så skulle detta inte vara med i rapporten. Uppfattningarna varierar. I
vissa utsagor sägs alla har deltagit i hela processen, i andra skrivs att rapporten är en
kompromiss, som ingen är riktigt nöjd med. Kritiken sägs också ha blivit försiktig
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på grund av att man var många i bedömargruppen och av olika skäl hade svårt att
föra riktiga diskussioner. Mer ingående diskussioner hade dock inte varit realistiskt,
då tidsramen på 28 arbetsdagar inte ens räckte till det som gjordes.

Bedömningsarbetet
I utvärderingsuppdraget ingår att göra en bedömning av den verksamhet som granskas. De frågor som här ställts gäller dels vilka problem eller frågor som bedömarna
fokuserat i första hand, dels om man inom gruppen diskuterat vilken relevans dess
bedömning har inom det aktuella ämnet/programmet. 26 bedömare har svarat på
frågan. Här finns ett bortfall, och ett delsvar saknas.
Ordförandegruppen svarar att bedömargruppen fokuserat på frågor som undervisningens kvalitet, kursutvärderingar, möjligheter till studentinflytande, genomströmning, kravnivå, specialproblem med kvinnliga studenter, lärarnas kompetens
och arbetsbelastning, kursutbud, använd terminologi, organisationsfrågor, lärarnas
möjlighet att forska, resursfrågor etc. Vidare har fokus legat på ämnets varierande
innehåll och vad som borde vara med i kurser samt ekonomiska ramar för högskolor
och universitet etc. Under platsbesöken kom ytterligare frågor att fokuseras, exempelvis spridning av forskarutbildning och lärarnas arbetsbörda.
Mest tid har ägnats förutsättningarna, och en respondent skriver också att: ”tyvärr
har alltför mycket tid ägnats åt att få fram korrekta siffror, vilket verkar underligt i
ett land som har både årsredovisningar, NU-databas, LADOK och SCB”.
När det gäller frågan om relevansen i gruppens bedömning framhålls att man
under uppföljningskonferensen på Högskoleverket fått höra om institutionernas
mottagande av slutrapporten och gruppens rekommendationer. Mottagandet sägs
här ”inte vara dåligt”. Vidare framhålls att frågor som rör bedömningen har diskuterats mycket inom gruppen. Det har funnits en önskan att arbetet skulle provocera
till diskussion och debatt. Upplevelsen är att bedömarna ger en god bild av ämnets
status vid granskningstillfället, både generellt och vid enskilda lärosäten. Diskussion
kring detta förväntas komma upp vid uppföljningsmötet.
Studerandegruppen svarar att fokus legat på studentinflytande, definitionen av
ämnet och på arbetsmiljön för lärare, studenter och forskare. I första hand har det
gällt frågor som har varit anmärkningsvärda, alltifrån strukturer till lokaler. Vidare
har det handlat om vikande förkunskaper hos nya studenter, forskarutbildningarnas
kvalitet och berättigande, lektorernas möjligheter till forskning och arbetsbelastningen
för lärare. Generella frågor som aktualiserats har rört rekrytering, förkunskaper,
arbetssituationen, problem vid små institutioner och ämnets status.
Studerandegruppen svarar också att frågan om relevans har diskuterats, men
resultaten av utvärderingen har mottagits på olika sätt. De flesta lärosäten har
reagerat defensivt. Här sägs också att man diskuterat vilka effekter uttalanden kan
få lokalt och för Högskoleverkets beslut. Dessa frågor har diskuterats på ett mer
informellt plan.
Doktorandgruppen svarar att man, i förhållande till ämnet, har fokuserat resursfrågorna, könsfördelning och uppdelningen av ämnet. Mycket tid har ägnats åt
curriculum-diskussionen och frågor som; vad är ämnet, vad betyder ämnet för
institutionen och vilka områden räknas in i ämnet? Olika lärosäten sägs ha odlat
olika kulturer och det är svårt att nå konsensus, vilket i sin tur har påverkat bedö84

margruppens arbete. Återkommande frågor har varit kursutvärderingar och uppföljningar av desamma, studenternas förkunskaper, vilka anses vara på tillbakagång,
och lärarnas arbetssituation i det expanderande högskolesystemet. Frågan om små
och stora utbildningsmiljöer i förhållande till kravnivå sägs också ha stått i fokus.
Inom doktorandgruppen framhålls att relevansfrågan diskuterats i vissa fall. Principen har varit att inte rangordna eller peka ut dåliga utbildningar, utan istället lyfta
fram sådant som kan hjälpa institutionerna att förbättra sin kvalitet. Dessa frågor
har diskuterats i förhållande till lärosäten som inte uppfyllt kvalitetskraven.
Övriga bedömare/experter svarar att gruppen fokuserat strukturer, resurser och
administration. Studenternas bakgrund och erfarenhet samt hur väl relationen
mellan lärare och studenter fungerade har också stått i förgrunden. Vidare har
resursspridningen som konsekvens av utvecklandet av ämnet, lektorernas brist på
tid för forskning, studenternas sviktande förkunskaper samt finansiella problem
orsakade av den nuvarande modellen för resurstilldelning lyfts fram. Olika aspekter av kvalitet vad gäller lärarkompetens, kurser, studentinflytande, forskning och
resurser har likaså aktualiserats.
Bedömarna inom denna kategori svarar att frågan om relevans har diskuterats i viss
mån. Eftersom man visste att rapporten skulle läsas i detalj var man försiktig med
formuleringarna. Det var en självklar fråga under arbetets gång. Förhoppningarna
att rapporten ska påverka och leda till förändringar är uttalad. En av respondenterna
inom denna kategori skriver som svar på frågan om relevans:
Javisst! Vi hoppas innerligt att vår rapport kommer att läsas noggrant av utbildningsministern och hans tjänstemän. De måste förstå att det finns stora problem inom svensk XX
- utbildning, som måste åtgärdas så snabbt som möjligt. Det finns viktiga, strukturella
problem inom det svenska högskolesystemet som måste lösas innan det är för sent. Vi
ser vårt arbete som ett försök att hjälpa våra kollegor och de svenska studenterna, genom
att påpeka tydligt och offentligt det som behövs förbättras.

Högskoleverkets kvalitetsgranskningsmodell
I likhet med den enkät som riktats till företrädare för de ämnen/program som utvärderats ombads bedömarna avslutningsvis att göra en sammanfattande värdering av
Högskoleverkets kvalitetsgranskningsmodell. De frågor som ställts är vilka som är
modellens starka och svaga sidor och vilka möjligheter och svårigheter man ser med
modellen? 25 bedömare har svarat på frågan. Två svar saknas helt.
Ordförandegruppen anser modellen i sig vara ändamålsenlig. Ett problem bedöms
dock vara självvärderingens starka ställning eftersom den premierar skönmålningar
och straffar självkritik. Samtidigt framhålls att det är omöjligt att utvärdera utan
stöd av de genomförda självvärderingarna men detta förutsätter att man införskaffar
mer kompletterande information.
Som förtjänster vad gäller modellen framhålls att institutionerna ”tvingas” reflektera
över sin egen verksamhet, att det ges en nationell genomlysning av ämnet/programmet
samt att det finns möjligheter för varje lärosäte att få en extern bedömning. Som
svaga sidor framhålls att det för hårt ansträngda institutioner kan bli betungande
att arbeta med självvärderingen och engagemanget hos personalen därmed minskar.
Kritik framförs mot att det, inom den begränsade tiden, är alltför mycket material
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som ska samlas in. Det är ju ändå bara förutsättningarna som går att belysa, skriver en av bedömarna inom denna kategori. Frågorna i manualen borde göras mer
explicita, framhåller en annan. I stort bedöms dock modellen fungera bra eftersom
den bygger på ett peer-review förfarande.
Studerandegruppen menar att modellen att jämföra mot en kvalitetsnivå istället för
mellan lärosäten är det enda vettiga. Modellens svaghet är att den inte tar hänsyn
till lärosätets tid inom ämnet och att det är svårt att få insyn i verksamheten lokalt
under så kort tid. Styrkan i modellen är självvärderingarna, som förhoppningsvis
sätter igång processer på lärosätena. Andra styrkor som framhålls är att modellen
inrymmer expertgrupper, att den ger en genomlysning av systemet och att den är
värdefull för institutionerna som får en ökad medvetenhet om ämnet/programmet.
Vidare framhålls att genomförandet ger stort utbyte av information mellan institutionerna och att goda exempel får möjlighet att få genomslag nationellt. Svagheten
ligger i att återkopplingen inte är given och inte heller uppföljningen. Följande citat
sammanfattar hur en av bedömarna inom denna kategori uppfattar den genomförda
utvärderingen:
Jag blev förvånad över hur pass bra bild man som bedömare får av en institution efter både
självvärdering och platsbesök. Dock är det olyckligt att granskningen blir så beroende
av vilka lärare och studenter som träffar bedömargruppen och hur självvärderingen är
skriven. Tyvärr såg flera institutioner inga fördelar med att skriva en självvärdering och
att bli utvärderade, utan tyckte bara att det var ett tidskrävande jobb. Det är viktigt att
institutionerna utnyttjar både det som de själva kommer fram till under skrivandet av
självvärderingen och det som framgår av rapporten, men även diskussionerna under
platsbesöket kan vara till stor nytta när representanter från så många olika lärosäten
med skilda erfarenheter ingår i bedömargruppen.

Doktorandgruppen tycker att modellen med självvärdering verkar bra och beklagar
att en del lärosäten inte tyckte det var värt att ta fram en bra självvärdering. Här
sägs att självvärderingen på så sätt blir både modellens starka och svaga sida. Som
modellens starka sidor framhålls en bra sammansättning, organisation och dialog
om eventuella förbättringar. Som svagheter häri framhålls att självvärderingen
ger utrymme för försköningar och att det är svårt att ge en likartad bedömning,
då man i början av processen är oerfaren. En av bedömarna inom denna kategori
kommenterar modellen på följande sätt:
Det är svårt att få en fullständigt ärlig genomlysning av institutionernas verksamhet.
Detta då vissa självvärderingar är betydligt mindre självkritiska än andra. Även om
bedömargruppen till viss del genomskådar detta, så är det en faktor som förmodligen
avspeglas ganska väl i den slutliga rapporten. Å andra sidan så ger denna modell utrymme
för en rejäl kritisk och konstruktiv granskning för de som så önskar och som då snarare
betraktar gruppen som konsulter, än som domare. Kanske ska man, från Högskoleverkets
sida sett, arbeta ännu mer med lärosätenas inställning till dessa granskningar för att på
så vis få en jämn och hög kvalitet på de självutvärderingar som lämnas in och på den
slutliga rapporten som grundar sig på dessa.

Andra problem som påtalas är svårigheten att tränga in på djupet i alltför omfattande
utvärderingar samt att för många lärosäten uppdelade på för många bedömare gör
det svårt att göra bra bedömningar.
Övriga bedömare/experter menar att processen är solid, omfattande och vittnar
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om stor erfarenhet. Modellen bedöms fungera bra och ger en detaljerad bild av
utbildningarna i ämnet. Den kräver dock mycket arbete av bedömarna, men är i
allmänhet givande. Som en styrka framhålls att ansvariga vid Högskoleverket är så
professionella. En av bedömarna i denna kategori sammanfattar sina synpunkter
på följande sätt:
Vi i bedömargruppen uppfattade att två modeller var styrande för Högskoleverkets kvalitetsutvärdering: s.k. benchmarking och operationalisering av delar i utbildningen som
går att kvantifiera. Ett sådant förhållningssätt omöjliggör viktiga dimensioner i institutionernas kvalitetsmål som undervisningens innehåll, kritiskt tänkande, ämnesmässig
och studiesocial miljö. Inslag som vi som externa bedömare värderade högt. Med en
väl utvecklad självvärderingsmodell kan man dock komma långt och man har fått de
enskilda institutionerna att begrunda sin verksamhet på ett systematiskt sätt – det är ett
stort framsteg i den svenska högskolan. Men den självvärderingsmall vi hade att arbeta
med var inte färdigutvecklad. Jag hoppas att det har förändrats.

Några kommentarer
Liksom i enkäterna till de utvärderade ges i enkäten till bedömarna en möjlighet
för respondenterna att göra egna kommentarer utöver de frågeområden som angetts.
17 bedömare har här lämnat synpunkter. Tio har avstått från att göra egna kommentarer.
Ordförandegruppen framhåller att uppdraget varit hårt men givande. Det sägs
också ha varit intressant och trevligt men att det samtidigt tog mycket tid. Och i en
kommentar uppmärksammas att:
Man måste vara mycket varsam när man gör beslut som baseras på utvärderingar. De
lokala omständigheterna och problemen varierar så enormt. Troligen det viktigaste är själva
utvärderingsprocessen, som ger impulser åt lokala lärare och institutionsledningen.

Studenterna skriver att det har varit värt att arbeta med uppdraget, trots att det gått
ut över studierna. Utvärderingen har givit nya idéer och tankar från andra lärosäten
samt inblick och kunskap om andra utbildningar. Samarbetet har fungerat bra och
de övriga i bedömargruppen har varit både kunniga och trevliga. I en av kommentarerna framhålls att:
Det har varit oerhört givande, men också betungande att genomföra utvärderingen.
Jag anser att idén med dessa utvärderingar är god och det känns viktigt att kvalitetsutvärderingar görs, men jag tror att en utvärdering vart 10 år kanske är rimligare än 6,
uppföljningarna efter 3 år kan dock kvarstå.

Doktoranderna tycker också att arbetet med utvärderingen har varit intressant och
givande. Det har varit möjligt att knyta kontakter och därtill vidgat vyerna både
geografiskt och ämnesmässigt.
Övriga bedömare/experter menar att det har varit ett spännande arbete som
resulterat i en rapport man säger sig kunna stå för och ha nytta av. I en av kommentarerna konstateras att:
Jag är glad att ha deltagit i utvärderingen, även om det var ett mycket krävande arbete.
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Jag har till och med börjat tillämpa några pedagogiska idéer som jag fick reda på under
platsbesöken i min egen undervisning.
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Analys och bedömning
Som vi angav inledningsvis är syftet med metautvärderingen att bedöma meriter och
värde hos Högskoleverkets modell för kvalitetsgranskning av högre utbildning. Med
utgångspunkt från syftet har vi formulerat följande analysteman för att strukturera
den följande framställningen.
1. Utvärderingens objekt och syfte.
2. Introduktion och genomförande.
3. Bedömargruppens roll och kriterier för bedömning.
4. Spridning och användning av utvärderingsrapporten.
5. Synpunkter från de utvärderade och från bedömargruppen.
6. Metautvärderingens slutsatser.
Efter varje punkt gör vi en bedömning av vilka problem som bör uppmärksammas
i det fortsatta arbetet med modellen.

Utvärderingens objekt och syfte
Resultaten från metautvärderingen visar på brister när det gällt att tydliggöra vad
som ska utvärderas. Att utvärderingsobjektet framstått som oklart för de berörda
ute på olika lärosäten kan hänföras till olika förhållanden. Bristen kan ligga hos den
ursprungliga skriftliga informationen och anvisningarna. Inte minst har det varit
svårt att bestämma i vilka programkontexter som ämnet ska tas med i den aktuella
utvärderingsomgången.
Av våra enkätsvar framgår att de berörda ämnesföreträdare som har försökt
bringa klarhet i frågan om vad som ska avgränsas som utvärderingsobjekt har fått
skilda besked från Högskoleverkets tjänstemän. När samma fråga kommit upp vid
upptaktsmöten har det i vissa fall inte heller varit lätt för tjänstemännen att ge ett
klart besked. Det framgår av våra resultat att man inte heller inom bedömargruppen har varit helt överens om vad som ska vara föremål för utvärdering och vad
som ska lämnas därhän, vilket givetvis skapat misstro hos de berörda vid olika
lärosäten. Troligtvis är det så att en entydig avgränsning är svår att göra. Att ge ett
entydigt svar på direkt fråga blir därför också svårt, och de tjänstemän som fått
frågan framstår därför som vaga – ja till och med okunniga om förhållanden ute
på olika lärosäten.
Det tycks som om den ”kartbild” som Högskoleverket har av berörda ämnen och
program till vissa delar är en annan än den som de berörda ämnes- och programföreträdarna har. Man kan säga att problemet handlar om att ”kartan inte stämmer
med den lokala terrängen”. Något som tycks vara nödvändigt i det fortsatta utvärderingsarbetet är därför att de utvärderingsansvariga tjänstemännen inledningsvis
skaffar sig en aktuell bild över såväl den administrativa organisationen som den
ämnes/programorganisation som gäller på respektive lärosäte. Utifrån en sådan
bild torde det vara lättare att i samråd med de berörda institutionerna avgränsa
vad som ska vara föremål för utvärdering och vad som inte ska tas med. En sådan
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”karta” kan samtidigt ge en uppfattning om den mångfald som kännetecknar den
svenska högre utbildningen, vilket i sin tur hänger samman med när och hur ett
ämne/program etablerats och tagit gestalt vid respektive lärosäte.
Syftet – kontroll, utveckling och information

Vad har utvärderingen för syften? När vi som metautvärderare har deltagit i upptaktsmötena med företrädare för olika ämnen/program som ska utvärderas, har vi
uppfattat att Högskoleverket söker uppmuntra lärosätena att lyfta fram det som
är unikt eller specifikt för just deras verksamhet. Samtidigt ska de i sin självvärdering belysa vissa centralt bestämda aspekter och besvara vissa centralt formulerade
frågor. Hur dessa båda ansatser ska balanseras är avhängigt hur syftet med den
aktuella utvärderingen uppfattas och tolkas. I anvisningarna för självvärderingen
anger Högskoleverket tre uttalade syften med den aktuella kvalitetsgranskningen
(Högskoleverket 2001-10-29, s. 3):
• Att bidra till institutionens/ motsvarande egen kvalitetsutveckling.
• Att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högskolelagen
och högskoleförordningen.
• Att ge information till bl.a. studenter inför valet av utbildning.
Enligt Högskoleverket är syftet således trefaldigt och inrymmer så tillvida också tre
olika svar på frågan: För vem genomförs utvärderingen?
Våra enkätresultat visar att det framför allt är de två första syftena som uppfattas
som centrala vid lärosätena. Utvärderingen uppfattas främst som en fråga för beslutsfattare och professionella, dvs. en fråga om politisk, alternativt professionell styrning.
Utvärderingen ska svara på om verksamheten lever upp till de krav som politikerna
formulerat i de nationella styrdokumenten, vilket uppfattas som ett kontrollsyfte.
Den ska också svara på hur verksamheten uppfyller de krav som professionella
grupper inom akademin ställer, vilket främst uppfattas som ett utvecklingssyfte.
Den tredje frågan som Högskoleverket lyfter fram är om verksamheten uppfyller
de informationsbehov som brukarna har.
Omkring hälften av respondenterna anser att utvärderingen främst syftar till
utveckling, även om det alltid finns ett kontrollmotiv i ”bakgrunden”. En del ser
däremot kontrollsyftet som det primära. Det som framgår av respondenternas svar är
att frågan om utveckling och/eller kontroll är starkt beroende av perspektiv. Lärosätena, som utsätts för utvärderingen, kan uppleva den som kontroll. Högskoleverket,
som utför utvärderingen, vill i första hand betona att syftet är att främja utveckling.
Den del av utvärderingen som utförs på lärosätena i form av självvärderingen uppfattas i många fall som utvecklande. Däremot uppfattas Högskoleverkets medverkan
främst som kontrollerande.
Vår bedömning

Vår bild av informations- och upptaktsmötena är att de fyller en mycket viktig
funktion för att ge klarhet i vad som förväntas av lärosätena och vilka insatser
som ska genomföras från Högskoleverkets sida. Vid mötena förs också diskussioner
(förhandlingar) kring bedömargruppens sammansättning och om tidsplanen för
utvärderingen. Här menar vi att det finns skäl att fundera över om representanterna
från lärosätena har haft möjligheter att förbereda sig för dessa diskussioner och kan
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göra sig gällande i förhandlingen. Det kan också diskuteras om frågan om bedömargruppens sammansättning är en fråga som ska beslutas på detta sätt.
När det gäller utvärderingens olika syften är vår bedömning att det råder oklarheter kring vilken prioritering som ska göras i olika situationer. Kombinationen av
kontroll och utveckling uppfattas av en del som ett försök att dölja kontrollmotivet
bakom det mer positiva och neutrala syftet att främja utveckling, vilket väcker misstänksamhet. Vi uppfattar också att det ligger en inbyggd konflikt i konstruktionen
av Högskoleverkets modell som vi återkommer till under avsnittet om bedömarnas
roll och kriterier för utvärdering.

Implementeringen av utvärderingen
Det första steget vid implementeringen, dvs. genomförandet av utvärderingen är att
Högskoleverket informerar berörda lärosäten och genomför ett upptaktsmöte för
att introducera utvärderingsmodellen.
Enkätsvaren visar att den skriftliga information som Högskoleverket skickat
ut inför introduktionen varit den primära informationskällan. I vissa fall har det
också varit den källa man huvudsakligen utnyttjat sig av. Den skriftliga informationen har sedan på olika sätt och i olika grad bearbetats i olika grupperingar vid
de enskilda lärosätena. Erfarenheter från tidigare utvärderingar har här haft viss
betydelse. Bland högskoleingenjörerna framhåller man också betydelsen av den
samverkansgrupp som bildats för högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige. De
som ingår i denna grupp har haft möjligheter att tillsammans bearbeta manualen
för självvärdering redan före Högskoleverkets upptaktsmöte och även möjlighet
att bearbeta densamma efter detta möte.
Det upptaktsmöte som Högskoleverket arrangerar för varje ämne/program avser
att vara ett tillfälle för en gemensam avstämning och ett tillfälle för berörda ämnes/programföreträdare att påverka den slutliga utformningen av såväl självvärderingsmanualen som sammansättningen av bedömargruppen. Merparten av mötena har
därför kommit att ägnas åt en genomgång av manualerna och diskussion kring de
experter som föreslagits ingå i respektive bedömargrupp. De företrädare som utsetts
att delta i upptaktsmötet har i de flesta fall varit någon inom ledningen för den lokala
administrationen eller organisationen.
I vilken utsträckning dessa företrädare vid upptaktsmötet aktivt sökt påverka
den slutliga utformningen av den planerade kvalitetsgranskningen har varierat. I
vissa fall har det rått stor samstämmighet mellan företrädarna och Högskoleverkets
tjänstemän, och tiden för genomgång av föreliggande förslag har kunnat begränsas.
I andra fall har en uttalad kritik av förslagen framförts, och det har då tagit tid att
komma fram till en revidering som kunnat accepteras. Hur förloppet gestaltats berör
i hög grad det tidigare berörda problemet med avgränsningen av utvärderingsobjektet. Råder det oklarhet om vad som ska utvärderas uppkommer givetvis också
svårigheter med att tolka och besvara de frågor som anges i självvärderingsmanualen
samt att bestämma vilka ämnessakkunniga som ska ingå i bedömargruppen. Om
Högskoleverkets tjänstemän dessutom inte är orienterade om organisationen vid
enskilda lärosäten tar det också mycket tid att reda ut oklarheterna vid pågående
upptaktsmöte. Sammankomster av detta slag upplevs av deltagarna som ett tillfälle
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att byta erfarenheter med varandra, och det är därför viktigt att avsätta tid även
för detta.
Vår bedömning

Vår bedömning är att frågan om hur introduktion, information och inflytande ska
utformas måste lösas utifrån information om och en reflektion kring de förhållanden
som råder både vad gäller det ämne/program som är aktuellt och till den verklighet
som gäller lokalt. En anpassning till lokala förhållanden kan samtidigt inte göras
specifikt för varje enskilt lärosäte. En samordning är nödvändig inte minst därför att
självvärderingen ska ligga som underlag för dialogen med bedömargruppen. Exemplet
med högskoleingenjörernas samverkansgrupp visar att det underlättar om det finns
forum där en bearbetning kan ske av den information som Högskoleverket skickar
ut i samband med kvalitetsgranskningen. De frågor som är oklara kan utifrån detta
forum ställas till Högskoleverkets tjänstemän i god tid före upptaktsmötet så att
dessa har en beredskap att reda ut desamma och också kan möta olika synpunkter
med argument som har förankring inom Högskoleverket.

Självvärderingens genomförande
Det andra steget i utvärderingsprocessen är genomförandet av självvärderingen
vilket innebär att man inom utbildningen eller institutionen gör en kritisk granskning och bedömning av den egna verksamheten. Självvärderingen görs utifrån ett
professionellt och kollektivt perspektiv, och den kritiska reflexionen förutsätts spegla
verksamhetens styrkor och svagheter. Avsikten är att såväl problem som positiva
särdrag ska lyftas fram, beskrivas och analyseras. Detta inledande steg i kvalitetsgranskningen förutsätter en medveten organisation som involverar olika kategorier
utbildningsansvariga i självvärderingsprocessen, dvs. såväl ledningsansvariga som
undervisningsansvariga. I uppgiften ingår att utifrån en kontinuerlig dokumentation
ta fram ett underlag för en intern bedömning. Denna dokumentation förutsätts även
inrymma avnämarnas, framför allt studenternas, värdering av den verksamhet som
bedrivs. Utifrån detta underlag sker en intern bedömning och därefter formuleras en
handlingsplan som syftar till att lösa identifierade problem och definiera strategier
för en fortsatt utveckling.
Framtagningen av självvärderingsrapporten är avhängig hur självvärderingsarbetet
organiserats. Enkätsvaren visar att det sker på olika sätt. En del har valt att lägga ut
ett kollektivt ansvar för uppgiften på alla berörda, även om arbetsfördelningen kan
variera och uppgiften vara mer eller mindre delegerad till olika individer och grupper med skilda sammansättningar. Det finns också exempel på lösningar med en
särskild kvalitetshandläggare som tilldelats uppgiften att stödja och ta fram underlag
för självvärderingen. I en kollektiv organisation tycks däremot hela institutionen
varit engagerad i hela processen och även i arbetet med slutrapporten. Processen
kan i sådana fall ha byggt på att ge arbetslaget största möjliga insyn i arbetet men
samtidigt varit nödvändig då kursansvaret i stor utsträckning varit fördelat på många
olika lärare. Ansvaret för skrivningen av olika avsnitt av rapporten har därvid också
fördelats inom arbetslaget. I flera fall har externa personer, ofta före detta studenter,
engagerats för uppgiften att hjälpa till med självvärderingsarbetet.
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Det finns också institutioner som inte lyckats få till stånd vare sig en kollektiv eller
arbetsfördelad organisation. Här har vanligen prefekten som ansvarig arbetsledare
åtagit sig uppgiften att skriva självvärderingsrapporten. Uppdraget att leda och
genomföra självvärderingen kan också lämnas till en arbetsgrupp som i sin tur har
att rapportera till berörda styrelser. Det kan noteras att enkätsvaren visar få exempel
på att studenterna i grundutbildningen engagerats i rapportskrivningen. Innan självvärderingsrapporten skickats till Högskoleverket har den dock vanligen varit föremål
för remissbehandling och slutligen fastställts av institutionsstyrelsen.
Graden av inflytande för olika kategorier berörda är till viss del avhängigt hur
arbetet organiserats. I den kollektiva organisationen är det framför allt personalen som varit involverade, medan studenterna varit mer indirekt indragna genom
informationsutbyte vid olika typer av möten. I den arbetsfördelade organisationen,
där arbetsuppgifter delegerats till olika grupper och individer i organisationen, blir
visserligen fler engagerade i själva genomförandet, men samtidigt kan den kollektiva
kritiska reflektionen bli svårare att få till stånd. Enkätsvaren tyder på att inflytande
och delaktighet i vissa fall närmast betraktas som en fråga om valfrihet. Alla berörda
är tillfrågade, men man väljer själv i vilken omfattning man vill vara med i självvärderingsarbetet.
Vår bedömning

Organisationens storlek och ämnets förekomst i olika programkontext sätter vissa
ramar för i vilken utsträckning berörda kategorier kan involveras i och ha inflytande
på olika delar av självvärderingsarbetet. Tidsfaktorn spelar också en avgörande roll.
En upplevd tidspress leder inte sällan till en arbetsfördelning där var och en gör sin
arbetsuppgift, utan att engagera sig i helheten. Det pedagogiska samtalet och den
gemensamma kritiska reflektionen får i sådana fall stå tillbaka för effektivitet och
arbetsbesparing. Förankring och inflytande reduceras till att övriga berörda, dvs. de
som inte fått något uppdrag eller blivit indragna i någon arbetsgrupp, får tycka till
om redan färdigställda arbeten och rapporter. Den utmaning och de möjligheter
till kritisk reflektion, omprövning av den verksamhet som bedrivs och en gemensam
strategi för utveckling av den pedagogiska praktiken som ligger i självvärderingsinslaget tenderar därvid att gå förlorade.

Manualens funktion
Hur självvärderingsrapporten har kommit till och vilka som har medverkat i arbetet har givetvis betydelse för innehållet. En kanske ännu större betydelse för vilka
kvalitetsaspekter som fokuseras har Högskoleverkets manual som även anger vilka
frågor som ska belysas och besvaras i självvärderingsrapporten. Manualen innehåller
ett urval av centrala kvalitetsaspekter och prioriterade frågeställningar.
I Högskoleverkets anvisningar (2001-10-29) sägs att:
Kvalitetsaspekterna, som är framtagna i samarbete med lärosätena, är en tolkning av
målen i högskolelagen och högskoleförordningen. Vilka dessa är framgår av de rubriker
och frågor som formulerats för självvärdering. (s. 4)

Vidare förutsätts självvärderingen ta sin utgångspunkt i angivna kvalitetsaspekter
som omfattar såväl förutsättningar som process och resultat.
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Självvärderingen ska utmynna i ett sammanhållet dokument som utgör bedömargruppens
underlag inför den dialog som förs med dem som är berörda av utvärderingen. (s. 4)

Som tidigare redovisats inbjuds berörda ämnesföreträdare vid introduktionen av
kvalitetsgranskningen att bearbeta föreliggande anvisningar och i samarbete med
Högskoleverkets tjänstemän anpassa dem till aktuella lokala förhållanden.
Av enkätsvaren i metautvärderingen framgår att respondenterna från olika lärosäten
anser att Högskoleverkets anvisningar (manualen) har både styrkor och svagheter.
Som styrkor nämns att manualen pekar ut relevanta aspekter och ger tydliga rubriker
som ger struktur åt självvärderingsarbetet. Indelningen i förutsättningar, process och
resultat gör det lättare att fokusera på rätt sorts faktorer i de olika faserna av arbetet
och tvingar till eftertanke och reflektion. Som helhet uppskattas anvisningarna för
sin bredd och systematik men också för sina ganska vida ramar som ger utrymme
för en anpassning till den lokalt specifika verksamheten.
Enkätsvaren tyder på att det endast är ett fåtal som frångått Högskoleverkets
anvisningar. Avvikelserna verkar i dessa fall inte vara betydande utan närmast att
betrakta som bearbetningar och egna lokala anpassningar av Högskoleverkets utvärderingar. I något fall säger man sig ha velat följa en annan indelning eftersom man
samarbetar i ett internationellt projekt.
Det finns också en kritisk synpunkt från en respondent som menar att bruket
av en färdig manual rimmar illa med den kunskapssyn som personalen har. Man
förordar istället en fortgående och mycket medveten självvärdering som utgår från
olika perspektiv, bygger på olika intressenters upplevelser och uttalade behov.
Anvisningar eller manualer som inte har både styrkor och svagheter torde knappast
finnas. Åtminstone inte när det gäller en så komplex verksamhet som utbildning. Det
har alltid funnits skilda meningar om vad som är viktigt att fokusera vid utvärdering
av utbildning. Högskoleverket har sökt hantera detta problem genom att i samarbete
med företrädare för berörda lärosäten ta fram den aktuella manualen. Inför varje
granskningsomgång får företrädarna för respektive ämne eller program också möjlighet att bearbeta och anpassa anvisningarna i manualen till lokala förhållanden.
Så som manualen har utformats upplevs den både ge ökade möjligheter att jämföra
från institution till institution och möjlighet att framhålla det unika som särskiljer en
institution från andra. Denna dubbla funktion kan ses som det specifika med Högskoleverkets kvalitetsgranskningsmodell. Den fokuserar på vissa bestämda kvalitetsaspekter
och frågeställningar som ska belysas och besvaras av företrädare för utvalda ämnen
och program vid samtliga de lärosäten som ingår i utvärderingen. Detta förutsätts
möjliggöra jämförbarhet mellan ämnen och program vid olika lärosäten. Samtidigt
framhåller Högskoleverket vikten av att lyfta fram det som är lokalt specifikt och
unikt. Denna dubbelhet vad gäller självvärderingen gör att det kan uppstå oklarheter
om vilket syfte som är över- och underordnat vid en prioritering. Vad är viktigt att
lyfta fram: det som gör en institution jämförbar med andra institutioner/lärosäten
eller det som är unikt med den enskilda institutionen/lärosätet?
Användningen av manualen

I vår metautvärdering har vi inte haft möjlighet att följa processen när det gäller
hur anvisningarna i manualen omsätts i handling och resulterar i en färdigställd
självvärderingsrapport. Via våra enkätstudier har vi fått en bild av respondenternas
uppfattningar om självvärderingsarbetet, den manual som utformats som vägledning
94

för detta arbete och den rapport arbetet resulterat i. Självvärderingen uppfattas av
flertalet som ett ytterst viktigt steg i kvalitetsgranskningsmodellen och rapporten
uppfattas som något av en ryggrad i det efterföljande bedömningsarbetet. Därför blir
det viktigt att fråga de berörda vad självvärderingsrapporterna håller för kvalitet.
Av den enkät som vi riktade till bedömargrupperna framgår att man anser att det
är en stor variationsvidd vad gäller kvaliteten på de självvärderingar som producerats
av institutionerna.
Bedömargruppen efterlyser framför allt mer av självreflektion och kritisk analys
– just det som självvärderingsarbetet förutsätts vara inriktat på. En förklaring till det
förhållandevis lilla utrymme som ägnas dessa frågor är att manualen inte utvecklats
utifrån lokala förhållanden. Den utgår med andra ord inte från aspekter och frågeställningar som man lokalt funnit vara av intresse att belysa och besvara. Företrädarna
ute på institutionerna har därför också haft svårt att förstå den aktuella manualen,
menar man inom bedömargruppen. Detta gäller särskilt de kvantitativa uppgifterna
där Högskoleverket, enligt bedömarna, fått gå in och förtydliga många gånger. Alltför
mycket tid har också ägnats åt att ta fram korrekta statistiska uppgifter.
Som vi ser det kan detta problem i hög grad föras tillbaka på det inledningsvis
berörda problemet med att avgränsa utvärderingsobjektet och därmed också att tolka
och anpassa Högskoleverkets manual till lokala förhållanden. Inte heller tycks det
vara helt klart varför denna typ av uppgifter ska tas med i detta sammanhang.
Utifrån de intentioner som kommer till uttryck i Högskoleverkets anvisningar
för självvärdering är ambitionsnivån högt ställd. Det innebär också att utvärderingsmodellen upplevs som tidskrävande, vilket bedöms vara en svaghet med själva
manualen. Vid en liten institution kräver den stora arbetsinsatser vid exempelvis
framtagningen av statistiska uppgifter. Struktureringen i ”Förutsättningar - Process
– Resultat” kan leda till upprepningar i snarlika punkter som återkommer genom
självvärderingsarbetet. Mängden frågor i manualen kan leda till detaljerade genomgångar av verksamheten, där man fastnar i detaljer. Men samtidigt som många
således finner manualen vara alltför omfattande, finns det också de som anser att
den förbiser sådana viktiga frågor som rör själva undervisningen. Andra svagheter
är att den saknar utrymme för utvärdering och resonemang om kunskapssynen,
inte tillräckligt lyfter fram de begränsningar som ekonomin sätter och att den
inte bättre tillvaratar den samlade erfarenheten bland lärarna. Vår slutsats blir att
Högskoleverkets modell för självvärdering balanserar mellan å ena sidan att söka
fånga det entydiga och jämförbara, å andra sidan att söka spegla det unika som
mångfalden erbjuder.
Vår bedömning

De brister som påtalas när det gäller självvärderingen får man söka i såväl processen som i förutsättningarna för Högskoleverkets utvärdering av examensämnen
och yrkesprogram. Vi har tidigare pekat på hur Högskoleverket kan förebygga
problem genom en ökad tydlighet redan i introduktionsfasen. Vår bedömning är
dock att det inte räcker med att förbättra Högskoleverkets insatser för att stärka
självvärderingsrapporternas kvalitet. För att självvärdering ska bli ett instrument
för kvalitetsutveckling måste också en viss kompetenshöjning ske lokalt. Självvärderingen bygger på förutsättningen att det lokalt sker en kontinuerlig dokumentation
av såväl kvantitativa som kvalitativa data om den verksamhet som bedrivs och en
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utvärdering av resultatet av densamma. Som vi sett finns uppenbart brister inom
den lokala administrationen som gör det svårt att få tillgång till vissa av de statistiska
uppgifter som anges i manualen. Modellen förutsätter också, som påpekats, att man
lokalt och kollektivt samlas för självreflektion och kritisk analys av den dokumentation som insamlats. Vilka faktorer har bidragit till det utfall som uppnåtts? Vilka
förutsättningar behöver åtgärdas och hur kan processen förbättras? Reflektion av
detta slag förutsätter i sin tur att tid avsätts för gemensamma möten.

Bedömargruppens roll
I den ursprungliga modellen (peer-review) görs valet av externa bedömare (kollegor)
av den lokala institution/utbildning som utvärderas. Kollega har en vid innebörd
och behöver inte nödvändigtvis vara en ämneskollega. Det viktiga är att valet gäller
någon som man känner förtroende för, någon som också har en legitimitet att göra
en bedömning (Franke-Wikberg, 1992, s. 6).
I den modell som Högskoleverket brukat vid den aktuella utvärderingen får
företrädare för berörda ämnen och program lägga förslag på vilka som ska ingå
i bedömargruppen eller komma med synpunkter på de namnförslag som Högskoleverket tagit fram. Detta gäller endast förslagen på ämnesföreträdare, vilka
här närmast är att betrakta som experter. När det gäller studentrepresentationen i
bedömargruppen uppfattas Högskoleverket som initiativtagare, medan urvalet av
studerande på grund- och forskarutbildningsnivå vanligen gjorts via institutionen
som i sin tur prioriterats via en lottning mellan högskolorna om vilka som skulle få
ha med studeranderepresentanter. Studentkåren lokalt sägs också ha haft ett inflytande på urvalet. De studenter som kommit att ingå i bedömargruppen säger sig ha
ett intresse för utbildning och kvalitetsfrågor. Chansen till extrainkomst har också
lockat. Bland doktoranderna har det varit sådana som varit särskilt involverade i
utbildningen lokalt eller ställt upp i brist på andra.
Enkätsvaren visar på skilda uppfattningar om dem som är föremål för utvärderingen verkligen haft inflytande över sammansättningen av bedömargruppen eller ej.
I detta sammanhang hänvisas till bristande information om de förslag som lagts, att
tillsättningen gjorts alltför sent och att information om sammansättningen därför
också blivit bristfällig. I ett av de utvalda ämnena/programmen är missnöjet mer
uttalat när det gäller valet av ämnesexperter. Även här faller missnöjet tillbaka på
att Högskoleverkets ”karta” inte stämmer överens med den faktiska inriktningen
av verksamheten i praktiken. Sammansättningen av bedömargruppen anses därför
inte vara relevant, vilket givetvis gör det svårare att lokalt känna förtroende för de
ämnesföreträdare som utsetts. Genomgående tycks det också vara så att studenterna
inte haft något nämnvärt inflytande på valet av ämnesexperter.
Mötet mellan utvärderade och utvärderare/bedömare ska präglas av dialog i
betydelsen av ett kommunikativt samtal mellan bedömarna och de som är berörda
av utvärderingen. Hur mötet upplevs beror i hög grad på vilka föreställningar de
berörda har av bedömningssituationer i allmänhet och hur själva mötet mellan
utvärderade och utvärderare i praktiken tar form och genomförs. De faktorer som
tycks vara av betydelse är: bedömarnas förhållningssätt till de utvärderade, den tid
som står till förfogande för ett genuint möte mellan de båda parterna vid platsbesöket
samt vad som fokuseras, dvs. innehållet i samtalet.
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I dessa avseenden ger enkätmaterialet exempel på skilda upplevelser hos de utvärderade. Som positiva upplevelser nämns att samtalet känts avslappnat och inte som
ett förhör, att det varit trivsamt och upplevts som konstruktivt, att bedömarna
uppfattats vara pålästa, kompetenta och genuint intresserade av att få veta mer
om verksamheten. Vad som däremot genomgående upplevts som negativt är den
begränsade tid som avsatts för bedömargruppens platsbesök. Som negativa upplevelser nämns också enskilda bedömares insinuanta attityder, tendenser till ”felsökeri”
och konventionella syn på ämnet och utbildningen. Vidare framhålls att man inom
bedömargruppen inte verkade sammanpratade, tycktes ha olika uppfattningar om
vad som skulle utvärderas och inte heller hade samma synsätt på utbildning och
undervisning.
Beroende på hur platsbesöket upplevts ges också skilda svar på frågan om mötet
inneburit en dialog mellan likvärdiga parter. Tiden sätter här sina påtagliga gränser
men också de villkor under vilka samtalet förs. Avgörande är här uppenbart både
upplevelsen av över- och underordning, otydligheten vad gäller syftet med utvärderingen och vilka frågor som kommit att stå i förgrunden i samtalet. Tiden framhålls
dock framför allt vara den faktor som förhindrat en djupare dialog om den lokala
verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter.
Samtliga kategorier i bedömargruppen anger också den begränsade tiden för
platsbesöket som det stora problemet, särskilt när gällt de större institutionerna.
Även inom denna grupp har man upplevt skillnader i mötet med de utvärderade.
De flesta möten beskrivs som givande och relativt avspända, men i några fall har
stämningen varit nervös, de utvärderade återhållsamma i sin information och snarare
intagit en försvarsställning än inbjudit till en fördjupad dialog mellan utvärderade
och utvärderare. De studenter som bedömargruppen fått möta upplevs i vissa fall
som alltför selektivt utvalda, och likaså har den lokala ledningen i vissa fall alltför
mycket gripit in i och dominerat samtalet, vilket bedömarna upplevt som att tiden
för de frågor man planerat att ställa ytterligare begränsades.
Vår bedömning

Någon entydig utvärderarroll kan inte urskiljas i detta sammanhang där granskningen
och bedömningen av berörda ämnen och program genomförs av en grupp bestående av såväl kollegor i form av ämnessakkunniga och brukare i form av studenter
och forskarstuderande. Till varje bedömargrupp knyts en eller flera tjänstemän vid
Högskoleverket. Dessa har främst haft en övergripande och administrativ uppgift
men har samtidigt fungerat mer eller mindre aktivt i utvärderingsarbetet och i
framtagningen av bedömargruppens utvärderingsrapport.
Med representanter för såväl ämnesföreträdare, brukare och den centrala myndigheten kan bedömargruppen ses som en sammansättning av företrädare för olika
intressenter som betraktar utvärderingsobjektet utifrån skilda perspektiv. Tillsammantagna kan de förutsättas kunna ge en bred och allsidig bedömning av kvaliteten
i den verksamhet som bedrivs och de resultat som uppnås i berörda ämnen och
program. De kan också ses som en tillfälligt sammansatt grupp med ett gemensamt uppdrag att göra en kvalitetsbedömning av berörda ämnen och program och
uttala sig om resultaten av den utbildning som bedrivs vid svenska universitet och
högskolor. Gruppens olika roller riskerar att det blir otydligt på vems mandat som
gruppen arbetar och vad den representerar för slag av expertkunskap.
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Kriterier för bedömning
Scriven (1991) gör följande definition av utvärdering: ”The key sense of the term
‘evaluation’ refers to the process of determining the merit, worth, or value of something,
or the product of that process.” I Högskoleverkets anvisningar för självvärdering
fastslås också att det i varje utvärdering görs någon form av kvalitetsbedömning.
Här framhålls vidare att det i ett sådant sammanhang är ”viktigt att det klargörs vad
som menas med kvalitet och efter vilka kriterier bedömningen görs,” Detta betyder
enligt samma anvisningar ”att kvalitetsaspekterna ska vara kända och accepterade
av dem som blir föremål för utvärdering.” (Högskoleverket 2001-10-29, s. 3)
När det gäller den utvärderingsmodell som här är föremål för en metautvärdering
finner vi det vara nödvändigt att särskilja de olika stegen i utvärderingsprocessen;
dels den självvärdering som genomförs lokalt och som ska resultera i en rapport som
inlämnas till Högskoleverket, dels den utvärdering som bedömargruppen genomför
och som presenteras i en rapport från Högskoleverket. Den förra skall, som tidigare
påpekats, utgöra underlag för den dialog som förs med dem som är berörda av utvärderingen. Den senare utgör bedömargruppens redovisning som ska utgöra underlag
för Högskoleverkets överväganden och beslut. Högskoleverkets yttrande redovisas
inledningsvis i den slutgiltiga utvärderingsrapporten som tillställs rektorerna vid de
berörda lärosätena och utgör en offentlig handling.
Vi har tidigare diskuterat framtagningen av kvalitetsaspekter och frågeställningar
så som de anges i Högskoleverkets anvisningar. Enligt dessa anvisningar ska självvärderingen utmynna i en bedömning av i vilken utsträckning institutionen eller
motsvarande uppnår sina mål. Mer precist förutsätts måluppfyllelsen sättas i relation
till såväl de nationella målen som de egna lokala målen och till kursplanerna. Enligt
anvisningarna ska självvärderingen också redovisa hur man lokalt försäkrar sig om
att de färdiga studenterna har den kvalitet som uttrycks i målen. I självvärderingen
ska också ingå en sammanfattande värdering av grund- och forskarutbildningen.
De frågeställningar som här lyfts fram för en kritisk analys och värdering kan
jämföras med de aspekter som fokuseras i en s.k. SWOT-analys, dvs. en analys av
grund- respektive forskarutbildningens såväl starka som svaga sidor, möjligheter
och hot eller problem. Ytterligare en frågeställning inriktas på en reflektion över
vilka förändringar som är viktigast att genomföra i framtiden som en följd av självvärderingen (Högskoleverket 2001-10-29, s. 12 och 17).
Som vi tidigare framhållit efterlyser bedömargruppen mer av självreflektion och
kritisk analys. I sin slutrapport konstaterar också bedömargruppen för datalogi/
datavetenskap att ”Avsaknad av väldefinierade, operationella mål försvårar institutionernas möjligheter att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen för hela verksamheten” (Högskoleverket 2001:13 R, s. 11). Även bedömargruppen för medie- och
kommunikationsvetenskap påpekar brister i detta avseende och i sina sammanfattande överväganden och slutsatser konstaterar Högskoleverket i samma rapport att:
”Bedömarna finner det viktigt att varje institution formulerar väldefinierade mål för
sin verksamhet och utarbetar fungerande och effektiva system för kurs-, seminarie-,
och handledningsutvärderingar, med uppföljningar för såväl grundutbildningen
som forskarutbildningen” (Högskoleverket 2001:25 R).
Förutom denna målrelaterade egenutvärdering ska bedömargruppen göra sin utvärdering av kvaliteten i den verksamhet som utvärderas. Hur denna grupp uppfattar
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sitt uppdrag och sin roll som utvärderare, hur den betraktar sitt utvärderingsobjekt,
vilka aspekter den säger sig fokusera och vilka bedömningskriterier som preciseras är
därvid avgörande för vilken bedömning som kommer att redovisas. Här förutsätts
med andra ord en uttalad referensram, och frågan är om en sådan finns redovisad?
Än mer problematiskt är begreppet ”kvalitet” Vilken innebörd lägger bedömargruppen i detta begrepp?
Den slutrapport som lämnats av bedömargruppen för medie- och kommunikationsvetenskap kan här tjäna som förebildligt exempel. I slutrapporten redovisar
bedömargruppen sin referensram och beskriver därvid ”kvalitet” på följande sätt:
Begreppet kan definieras på olika sätt beroende på vem som anlägger perspektiven, vad
som ska värderas, när bedömningen sker, var bedömningen äger rum, för vem bedömningen görs och till sist vilka aspekter på kvalitet som lyfts fram. I det följande presenteras
bedömargruppens referensram i form av ett antal aspekter och bedömningskriterier. Kriterierna ska ses som de minimikrav bedömargruppen ställer för att en tillfredsställande
nivå i MKV-utbildningarna ska kunna uppnås. (Högskoleverket 2001:25 R, s. 13)

I sin redovisning lyfter bedömargruppen fram nio olika huvudaspekter, och i
anslutning till ”utbildning” även tre underaspekter. Under respektive aspekt anges
i sin tur ett flertal bedömningskriterier. Som exempel kan nämnas aspekten ”Kvalitetssäkring” för vilken anges sex olika bedömningskriterier. Två av dessa – kursutvärdering och demokratisk beslutsordning/studentinflytande – gäller som krav,
medan resterande fyra – självvärdering, uppföljning av utexaminerade studenter,
extern utvärdering och egen studievägledare (på institutionsnivå) – anges som
önskvärda (ibid s. 14).
Vad som ska gälla som minimikrav är dock tämligen vagt preciserat. Bedömningskriterierna kan snarare sägas vara formulerade i beskrivningstermer eller som
tämligen ”tänjbara” mått som: ”sakligt”, ”klart”, ”tydlig”, ”godtagbart”, ”tillfredsställande” och ”förmåga att”.
I enkäten till bedömarna har vi ställt frågan om vad som i första hand fokuserats vid bedömningen av ämnet eller programmet. Enkätmaterialet tillåter inga
bestämda uttalanden men tyder på att de olika kategorierna i bedömargruppen
har haft skilda områden att bevaka och att man tagit hand om det som legat en
närmast. De exempel på kriterier som dessa olika kategorier anger i sina svar tyder
på att studerande och ämnesexperter haft en viss ansvarsfördelning på olika frågeområden. En sådan fördelning kan i sin tur ha inneburit en fokusering på just den
intressentgrupp man själv representerar.
De kommentarer vi fått i anslutning till frågan om bedömningskriterier tyder på
att begreppet ”kvalitet” är tämligen diffust uppfattat, och bland enkätsvaren finns
det också uttryck för att bedömarna upplevt en otydlighet vad gäller Högskoleverkets
uppfattning om vad som är kvalitet. I det exempel vi pekat på som förebildligt finns
en klar distinktion mellan ”aspekter” och ”bedömningskriterier.” Utifrån enkätmaterialet är det svårare att se att det bland bedömarna görs en sådan distinktion.
Hur kriterierna vuxit fram är också svårt att urskilja. Här finns svar som framhåller
att gruppen utifrån självvärderingen arbetat sig fram till en egen värderingsgrund
inför varje platsbesök. Denna strategi beskrivs som en ”kontextuell modell”. I andra
svar framhålls att bedömargruppen arbetat fritt utan några specifika kriterier. Det
finns också svar där det sägs att det inte funnits något behov av kategoriseringar
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förrän under rapportskrivandet då gruppens ordförande satt samman kriterierna.
Andra framhåller att Högskoleverket bidragit med det mesta vad gäller kriterierna
men att gruppen också har haft några egna kriterier.
Någon enhetlig strategi för att hantera bedömningsuppdraget har uppenbart inte
funnits och vi kan inte se att bedömarna har haft någon enhetlig uppfattning om
de preciserade kriteriernas vara eller icke vara. Vi kan heller inte se om man upplevt
sig vara upplåst av Högskoleverkets självvärderingsmanual eller om man har gått
sin egen väg. Däremot tycks vissa principer varit vägledande för gruppens arbete. Så
framhålls exempelvis vikten av att hjälpa, inte stjälpa, det interna kvalitetsarbetet.
Att ge konstruktiv kritik, inte lyfta upp individuella insatser samt att vara nyttig för
uppdragsgivaren är också principer som nämns i enkätmaterialet.
Vår bedömning

Att värdera och uttala sig om resultatet av ett program eller en verksamhet inriktad
på utbildning och undervisning är en komplex uppgift som inrymmer en rad beslut
och ställningstaganden, vilka inte bara bör vara medvetandegjorda bland dem som
utvärderar, utan även explicit klargjorda för dem som utvärderas. Högskoleverkets
modell med både en självvärdering och en bedömarvärdering kan i sig också sägas
ha en slags dubbel komplexitet då den innefattar såväl en målrelaterad utvärdering
som en kriterierelaterad utvärdering. Den förstnämnda typen av utvärdering återfinns i det första utvärderingssteget – självvärderingen – och den senare i det andra
utvärderingssteget – bedömarutvärderingen.
Som vi sett uttalar båda de bedömargrupper som slutrapporterat sig kritiskt när
det gäller avsaknaden av väldefinierade mål och fungerande kurs-, seminarie- och
handledningssystem som gör det möjligt för institutionerna att kontinuerligt och
effektivt följa upp måluppfyllelsen för grundutbildningen respektive forskarutbildningen. Den mål- och resultatstyrning som idag gäller i Sverige förutsätter en sådan
kontinuerlig kvalitetsredovisning. De brister som påtalats av bedömargrupperna är
av det slaget att de i första hand torde kunna åtgärdas genom en lokal kompetensutveckling. Det är inte säkert att särskilda kvalitetshandläggare här är den bästa
lösningen.
När det gäller det andra steget – bedömarutvärderingen – kan problemet vara
svårare att hantera. Som vi ser det handlar det om en balansgång mellan att formulera
bedömningskriterier som är mer öppna och beskrivande och att fastlägga mer preciserade bedömnings- eller standardmått. De förra inbjuder till kvalitativa jämförelser
över tid, dvs. en bedömning av kvalitetsutvecklingen från ett granskningstillfälle
till ett annat, medan de senare inbjuder till jämförelser av ”standards” förenklat
sammanfattade i till synes objektivt statistiska mått. Nackdelarna med att söka
rangordna verksamheter och lärosäten är väl kända. Här erbjuder Högskoleverkets
utvärderingsmodell ett alternativ även om modellen inte är fullt utvecklad ännu.

Utvärderingsrapporten
Att redovisa en utvärdering innebär att producera en text. För den aktuella utvärderingen gäller en text som publiceras i Högskoleverkets rapportserie. Som tidigare
nämnts skickas rapporten till rektorerna vid berörda lärosäten och till berörda institutioner, samtidigt som den offentliggörs och släpps för kommentarer i massmedia.
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Ute på de olika lärosätena får rapporten sedan en vidare spridning och läsning, varvid
texten kommer att tolkas, bearbetas och diskuteras i olika sammanhang och av olika
intressenter. Hur texten processats och hur den sedan tolkats av olika intressenter är
av betydelse för att bedöma värdet av den rapportering som hittills finns. Vi börjar
därvid med framtagningsprocessen.
Av enkätsvaren från bedömargruppen framgår att de olika kategorierna i denna
grupp på olika sätt varit involverade i framtagningen av den slutliga rapporten. Materialet tyder på att framtagningsprocessen tar olika gestalt i olika bedömargrupper.
Till vissa delar kan dock ett mönster urskiljas. Utifrån respondenternas utsagor tycks
således huvuddelen av skrivarbetet ha utförts av Högskoleverkets tjänstemän. I de
mer ämnesspecifika delarna har ämnesexperterna hållit i pennan och merparten av
texten har skrivits av gruppens ordförande. All eller nästan all text sägs vara baserad
på gruppens synpunkter och diskussioner. Olika uppfattningar om i vilken utsträckning man varit delaktig i framtagningen av slutrapporten går dock att urskilja.
Utöver vad som ovan sagts om fördelningen av skrivarbetet säger sig de ämnessakkunniga i huvudsak ha stått för uppläggningen av rapporten. Underlaget har
utgjorts av de protokoll som skrivits i samband med platsbesöken. Högskoleverket
har sammanställt rapportstommen och allt eftersom texten vuxit fram har den lästs
och bearbetats av samtliga i bedömargruppen. De avsnitt som man inte har varit
överens om innehållsligt har inte tagits med i rapporten.
Studenterna i bedömargruppen säger sig inledningsvis inte ha förstått vad de
skulle göra men fick senare skrivuppgifter på de delar som de haft att bevaka. Av
enkätmaterialet framgår att de samtidigt upplevt en snedfördelning i skrivarbetet,
och att detta i huvudsak varit en uppgift för ett fåtal som haft stor erfarenhet.
Doktoranderna säger också att deras skrivuppgifter i huvudsak bestått av att efter
platsbesöket skriva ett utkast som Högskoleverkets tjänstemän sedan klippte ihop
och fyllde ut i en första rapport som de sedan justerat och kompletterat.
Mot detta förfarande riktas kritik då Högskoleverkets sätt att klippa och klistra
formuleringar från bedömarna upplevts försvåra skrivarbetet och lett till ett sämre
resultat. I vissa fall har det varit svårt att få bort formuleringar som man inte instämt
i. Den begränsade uppdragstiden (totalt ca 28 arbetsdagar) sägs också ha begränsat
möjligheterna att föra en mer djupgående diskussion inom bedömargruppen. Resultatet har därför blivit något av en kompromiss som ingen sägs vara helt nöjd med
och därtill en försiktig kritik av den verksamhet som utvärderats.
Innehållet i utvärderingsrapporten

Utsagor som återfinns i vårt enkätmaterial tyder på att de som utvärderats uppenbart
med spänning och även med viss bävan har väntat på resultaten från Högskoleverkets utvärdering. Denna oro kanske inte är helt obefogad då bedömningen så
påtagligt kopplas till examensrätten och Högskoleverkets beslut i denna fråga också
ges redan på första sidan i slutrapporten. Av enkätmaterialet framgår samtidigt att
de som utvärderats har mycket höga förväntningar på vad Högskoleverkets utvärderingsrapport ska ge.
Som mottagare förväntar sig framför allt personal och ledning vid de berörda
institutionerna att rapporten ska belysa villkoren och beröra frågor av strategisk
betydelse för det specifika ämnet, samtidigt som den ska visa på brister och möjligheter i utbildningen och ge underlag för såväl jämförelser mellan olika lärosäten
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som för studenternas värderingar och för interna diskussioner kring verksamhetens
utveckling. Rapporten förutsätts, genom bedömarnas saklighet, objektivitet och
systematik, garantera och beskriva kvaliteten i de lokala utbildningarna så att de
kan jämföras. Bedömarna förväntas också komma med både positiva och negativa
synpunkter, komma med förslag till och tips på förändring, peka på alternativa
metoder nationellt och internationellt, se möjligheterna i den verksamhet som bedrivs
och lyfta fram goda lösningar.
Den faktiska utvärderingsrapporten motsvarar knappast de ideala förväntningar
som kommer till uttryck i enkätmaterialet. Kritik riktas exempelvis mot att det
finns felaktiga uppgifter i den slutrapport som offentliggjorts och att densamma
därför bör uppdateras så att det blir möjligt att följa upp vad som har hänt i och
med utvärderingen. En annan brist som påpekas är att utvärderingsrapporten inte
tar upp innehållet i undervisningen i tillräcklig grad. Uppgifterna om t.ex. genomströmning påpekas också vara otillräckliga som mått på kvalitet.
Som helhet bedöms att det förväntade syftet med utvärderingsrapporten var långt
ifrån uppfyllt och att den faktiska rapporten är ganska otydlig. Somliga bedömer
rapporten som en sammanfattning av självvärderingen och balansgången mellan att
ge för hård och för mild kritik tycks vara vansklig för bedömargruppens del. Problemet att balansera delar och helhet är också genomgående. Inramningen framhålls
som bra, medan de direkta direktiven till lärosätena uppfattats som otydliga. Andra
ger texten en djupare tolkning och tycker sig i bedömningen se uttryck för inkonsekvens och favorisering. Några utsagor pekar dessutom på att urvalet av vad som
ska utvärderas betraktats godtyckligt och att man i utvärderingen inte säkert fått
med alla berörda och de mest relevanta utbildningarna. Det sistnämnda omdömet
faller tillbaka på problemet med avgränsningen av utvärderingsobjektet och den
”kartbild” som vi tidigare berört.
Spridning av resultat

Ett viktigt steg i en utvärdering är att återföra resultaten till den/dem som lagt ut
utvärderingsuppdraget, dvs. för den/dem som utvärderingen genomförs. Högskoleverket är här att betrakta som uppdragsgivare och syftet med utvärderingen är,
som vi tidigare framhållit, trefaldigt; att kontrollera, utveckla och informera. Med
det trefaldiga syftet blir svaret på frågan för vem utvärderingens genomförs härigenom också trefaldig. För beslutsfattarnas kontroll, för de professionellas utveckling
av akademisk kvalitet, för brukarnas behov av information, insyn och möjligheter
att påverka?
En förutsättning för att en utvärdering ska komma till användning är givetvis att
resultaten av densamma får spridning. Som vi sett delges resultaten huvudsakligen i
skriftlig form, och i samband med att rapporten läggs fram skrivs också nationella och
lokala pressmeddelanden. Spridning är ett begrepp som inte har en entydig innebörd.
I första hand gäller givetvis att göra det bekant att Högskoleverket genomfört en
kvalitetsgranskning och att resultaten nu föreligger. Bekantgörandet kan rikta sig till
många olika intressenter både inom och utanför de institutioner och lärosäten som
berörs. En särskilt viktig målgrupp för informationsspridning är studenterna som
brukare av den utbildning som bjuds i ännet/programmet vid respektive lärosäte,
och den fråga som ställts i enkäten har därför gällt på vilket sätt man informerat
om slutrapporten på olika nivåer i organisationen och hur den använts lokalt.
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Användning

När det gäller frågan om spridning tycks det inte finnas några som helst problem.
Samtliga berörda på den lokala nivån tycks således ha haft möjlighet att läsa och ta
del av Högskoleverkets utvärderingsrapport. Så som frågan ställs i vår enkät är det
naturligt att i svaren dels fokusera på vilka informationskanaler som brukats, dels
på vilka målgrupper som berörts. Av enkätsvaren framgår att studenterna betraktats
som en särskilt viktig målgrupp, och den information som delgetts dessa har förts
ut via en rad olika informationskanaler.
När det gäller resultatet av utvärderingen förväntas vissa intressenter inte bara
ta del av rapporten utan också ta till sig de bedömningar och rekommendationer
som ges. Användning innebär handling (action) och har en nära koppling till en
viss arena och vissa aktörer. Här gäller i första hand ansvarig personal och ledning
på institutionsnivå, för vilka den redovisade utvärderingsrapporten förutsätts tjäna
som underlag för åtgärder som syftar till att undanröja påtalade brister, förbättra
verksamhetens förutsättningar och genomförande samt fastlägga strategier för en
fortsatt lokal utveckling av det aktuella ämnet/programmet.
På frågan om hur utvärderingsrapporten använts fokuserar majoriteten av svaren
på institutionsnivån. Av utsagorna framgår också att utvärderingsrapporten använts
för olika syften. Tre huvudsyften kan därvid urskiljas; (1) omedelbara konkreta
förbättringar, (2) lokal verksamhetsutveckling, (3) argumentation och påtryckning
(jfr Karlsson 1999, s. 75–82).
I flera fall har utvärderingsrapporten pekat ut vissa konkreta brister, vilket lett till
omedelbara åtgärder eller inneburit en justering av mindre detaljer som uppmärksammats av bedömargruppen. Det ojämförligt största antalet utsagor kan hänföras
till ”lokal verksamhetsutveckling.” Rapporten sägs här framför allt tjäna som diskussionsunderlag som i sin tur kan leda till en sökprocess i samverkan med olika
inblandade aktörer och i vissa fall leda till såväl en uttalad policy som en konkret
handlingsplan. Många utsagor faller också under ”argumentation och påtryckning.”
Här handlar det om utvärderingsrapportens betydelse för ämnets expansion och
möjligheter till utökade resurser.
Utsagor av detta slag tyder på att en återföring faktiskt skett och att utvärderingen
bidragit till förbättringar och en strategi för lokal utveckling. Men det finns också
utsagor som motsäger denna positiva bild, även om dessa är färre till antalet. Här sägs
bl.a. att institutionen varit utvecklingsinriktad redan före den aktuella utvärderingen.
I några fall förhåller man sig också skeptisk till just denna utvärderings specifika
betydelse då det samtidigt föreligger en rad andra utvärderingsrapporter. Möjligen
kan det faktum att Högskoleverket står bakom utvärderingen tjäna som underlag
för att kräva mer resurser. Viss tveksamhet till att rapporten kommer att få en sådan
användning kommer samtidigt till uttryck. Som argument anförs att innehållet i
rapporten varit så vagt underbyggt att den inte tillfört något nytt och att Högskoleverket gravt underskattar universitetens egen förmåga till självdiagnostik.
Vår bedömning

I detta avsnitt har vi lyft fram flera olika aspekter på utvärderingsrapporten. När
det gäller själva framtagningen av rapporten finner vi det angeläget att Högskoleverket tillsammans med samtliga i bedömargruppen diskuterar arbetsfördelningen
vid själva skrivprocessen och hur slutrapporten ska utformas. Viktigt är också att
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inom gruppen tillsammans diskutera begrepp som kvalitet, kvalitetsaspekter och
bedömningskriterier. Likaså kan det vara viktigt att inom gruppen klargöra vad
man lägger för innebörd i termer som självvärdering och referensram.
Den tid bedömarna har till förfogande för att genomföra uppdraget sätter vissa
ramar, och det är inte säkert att gruppen kan enas om en gemensam mening. Det
är dock viktigt att anslå tid för att klargöra syftet med de olika stegen i utvärderingsmodellen och de begrepp som är centrala. Det är också viktigt att ge utrymme
för reflektion kring de iakttagelser som olika bedömare gör vid platsbesöken. För
att hålla kvalitet är det givetvis också viktigt att tiden för framtagningen av slutrapporten inte är alltför pressad.
Som vi tidigare framhållit leder tidspress inte sällan till en arbetsfördelning som
begränsar de olika intressenternas delaktighet i framtagningen av självvärderingsrapporten. På samma sätt kan en tidspress vid framtagningen av utvärderingsrapporten
begränsa medbedömarnas möjligheter att vara delaktiga. Tidspressen kan också bidra
till att felaktiga uppgifter inte korrigerats innan slutrapporten lämnas till tryck.
Som nu sker så låter Högskoleverket institutionerna granska vissa delar av rapporten (faktadelar) för att förhindra fel medan bedömningsdelen hålls inne och
sammanfogas med beskrivningsdelen först när rapporten ska tryckas. Det finns
dock olika tolkningar mellan Högskoleverket och lärosätena om vilka uppgifter
som är ”rena fakta” och bedömningar och en del lärosäten anser att även bedömningsdelen har inslag som uttrycker sakförhållanden om vilka man inte är eniga
med Högskoleverket.
Ytterligare en fråga som vi finner angelägen att lyfta fram är: För vem skrivs
utvärderingsrapporten? Vi har tidigare pekat på att Högskoleverkets utvärdering
har ett flerfaldigt syfte. Rapporten kan härigenom också sägas rikta sig till flera
olika målgrupper; till lärosäten för att främja utveckling, till myndigheten för att
kontrollera måluppfyllelsen, till brukarna för att ge information om utbildningen.
Att samma rapport riktar sig till flera olika målgrupper kan vara ett dilemma
och kan ha bidragit till att rapporten bedöms vara ganska otydlig, att de direkta
direktiven eller rekommendationerna uppfattas som vaga och att rapporten inte
upplevs ha tillfört något nytt. Ett annat dilemma är mängden av utvärderingar
som pågår samtidigt, och som också producerar rapporter, vilka tillför ytterligare
information. Vad som är mer eller mindre viktigt att beakta blir därvid svårt att
avgöra. Att examinationsrätten så påtagligt sätts i förgrunden i rapporten kan här
uppfattas som en tydlig signal.

Synpunkter på Högskoleverkets utvärdering
Som avslutande fråga i våra enkäter till företrädare för ämnen/program och bedömare
har vi bett dem göra en sammanfattande bedömning av Högskoleverkets utvärdering.
I detta avsnitt särskiljer vi de utvärderade och utvärderarna.
Synpunkter utifrån de utvärderades perspektiv

Enkätfrågorna ställdes så att respondenterna först ombads göra en bedömning av
själva rapporten och dess användbarhet för utvecklingsarbetet vid institutionen.
Därefter ombads de göra en bedömning av vad utvärderingsprocessen i sin helhet
betytt för institutionen.
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I många enkätsvar tillskrivs rapporten en instrumentell betydelse fångad i en rad
målande utsagor, där det sägs att Högskoleverkets utvärdering ”gett råg i ryggen”,
”ses som ett kvitto på verksamhetens kvaliteter”, bekräftat att ”vi är absolut på rätt
väg” och inneburit ”en rejäl vitamininjektion som gett en stärkande effekt.” Samtliga dessa utsagor återfinns hos respondenter som av bedömargruppen fått positiva
omdömen om den verksamhet som bedrivs. Påfallande många svar ger således
uttryck för vikten av att bli bekräftad, få veta att man ligger rätt i verksamhet och
få ett godkännande, men visar också på betydelsen av att få konkreta omdömen om
sakernas tillstånd i den egna praktiken.
Påfallande många sätter också utvärderingsprocessen framför utvärderingsrapporten, som därvid närmast kan betraktas som en produkt. Själva utvärderingen
sägs i flera fall ha bidragit till en ökad självkännedom och inneburit värdefulla
tillfällen till självreflektion. Det kan uttryckas så att utvärderingen lett till en ökad
kollektiv medvetenhet om den egna praktiken och i vissa fall också bidragit till en
positionering av ämnet, en profilering av den lokala verksamheten och till strategiska
överväganden för planering och för det fortsatta kvalitetsarbetet.
Många svar ger således uttryck för en rad positiva effekter, där den genomförda
utvärderingen sägs ha bidragit till att stärka kvalitetsdiskussionen, sporrat till förbättringar, stöttat strävanden till förändringar och att rapporten varit viktig i både
den egna verksamhetsplaneringen och i dialogen med fakultetsnämnden. Den
kollektiva reflektionen över den egna verksamheten lyfts fram som det centrala i
utvärderingsprocessen, en process som dock måste fortgå en längre tid för att några
tydliga effekter ska kunna utläsas. Men det finns också många svar där det hävdas
att varken utvärderingsprocessen eller utvärderingsrapporten betytt särskilt mycket.
Utvärderingen sägs ha belyst viktiga problem, men de flesta av dessa var redan kända
och rapporten tillförde heller ingen ny information. Utvärderingsprocessen har i
vissa fall upplevts som både positiv och negativ.
De kritiska synpunkter som dominerar gäller utvärderingsmodellen som instrument för kvalitetsgranskning. Här är det framför allt otydligheten vad gäller syftet,
övergripande intentioner och bedömningskriterier som lyfts fram. Anvisningarna för
självvärderingen sägs ge otydliga signaler om vad som gäller; kontroll eller utveckling.
Otydligheten vad gäller de mer övergripande intentionerna ger också signaler som
inbjuder till individuella spekulationer och tolkningar av vad kvalitet kan vara.
Brister utpekas också i själva utvärderingsansatsen som sägs vara för mjuk
då den ger ett stort tolkningsutrymme för subjektiva bedömningar. Vidare sägs
metadimensionen vara underrepresenterad. Öppenhet kring vilka funktioner detta
slags instrument har på olika nivåer – regional, nationell och transnationell – är det
angeläget att kunna förhålla sig till, då detta knyter an till den implicita tolkningen
av utvärderingen som uttryck för en mjuk variant av rankingförfarande.
En kritik som dominerar bland de synpunkter som lämnats på enkätens slutfråga
rör tidsanvändningen och den stress som personalen upplevt i samband med genomförandet av självvärderingen. I flera svar påpekas att tidspressen kan innebära att
utvärderingen får en bristande kvalitet, inte minst när självvärdering måste klämmas
in i en redan överbelastad verklighet och drabbar personalen. Tidspressen innebär
att den självvärdering som redovisas upplevs som ett hastverk.
Tidspressen sägs inte bara ha präglat självvärderingen utan även andra steg i utvärderingsarbetet, vilket bidragit till att bedömargruppen gjort felaktiga bedömningar
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och till att felaktiga och inaktuella uppgifter redovisats i bedömargruppens slutrapport.
Tidspressen har inte heller medgivit att lärosätena fått möjlighet att korrigera felaktigheter och ge en fylligare bild av sin verksamhet vid det avslutande uppföljningsmötet
som Högskoleverket inbjöd till efter det att slutrapporten publicerats.
Synpunkter utifrån utvärderarnas perspektiv

Utvärderarna eller bedömargruppen är som vi redan påpekat ingen enhetlig
grupp utan sammansatt av såväl experter som representanter för studerande
i grund- och forskarutbildningen samt tjänstemän vid Högskoleverket. I den
följande redovisningen särskiljer vi synpunkter som lyfts fram av experterna och
synpunkter som ges av studerande.
Experterna, inklusive gruppens ordförande, framhåller rent allmänt att utvärderingsmodellen är ändamålsenlig och att man får en detaljerad bild av utbildningarna
i ämnet men att den kräver mycket arbete av bedömarna. Fördelar med modellen
är att institutionerna tvingas reflektera över sin egen verksamhet, att det sker en
nationell genomlysning av ämnet och att det finns möjligheter för lärosätena att få
en extern bedömning.
Modellens svaga sidor är att arbetet med självvärderingen kan bli betungande för
hårt ansträngda institutioner och därmed minska engagemanget hos personalen.
Självvärderingens starka ställning i modellen sägs innebära ett problem då den både
kan inbjuda till en skönmålning av den verksamhet som bedrivs och till en bestraffning av den självkritik som framförs. För bedömargruppens del framhålls dock att
det har varit omöjligt att utvärdera utan stöd av självvärderingen. Samtidigt menar
de att det är ett för stort material som samlas in om olika sidor av verksamheten, när
man betänker att det enbart är verksamhetens förutsättningar som går att belysa
utifrån den begränsade tid som stått till förfogande. Frågorna borde därför göras mer
explicita. Huvudintrycket är likväl att modellen i stort fungerar eftersom den bygger
på ett peer-review förfarande, menar experterna. Liksom de utvärderade framhåller
de ämnessakkunniga själva utvärderingsprocessen som troligen den viktigaste då
den ger impulser åt lärarna och institutionsledningen lokalt.
De studerande framhåller också att styrkan ligger i självvärderingen som de också
tror sätter igång processer på de berörda lärosätena. De beklagar därför att en del
lärosäten haft inställningen att det inte var värt att ta fram en bra självvärdering.
På så sätt blir självvärderingen samtidigt modellens svaga sida. Liksom de ämnessakkunniga framhåller de studerande att en svag sida av självvärderingen är att den
ger utrymme för skönmålningar.
Som styrkor framhåller de studerande att utvärderingen ger en genomlysning
av systemet, stort utbyte av information mellan institutionerna och därigenom
möjlighet för goda exempel att få genomslag nationellt. De menar att principen att
jämföra mot en kvalitetsnivå i stället för att jämföra mellan lärosäten är den enda
vettiga. Det kan dock vara en svårighet att tränga på djupet i alltför omfattande
utvärderingar. Likaså att uppgifterna på många lärosäten varit uppdelade på för
många bedömare och att det kan vara svårt att ge en likartad bedömning då man i
början av processen är oerfaren.
En svaghet som studenterna framhåller är att modellen inte tar hänsyn till hur
länge man vid lärosätet bedrivit utbildning i ämnet. Andra svagheter som nämns
är att återkopplingen inte är given och inte heller uppföljningen, samt att utvär106

deringen inrymmer olika detaljnivåer för olika stora institutioner. Att genomföra
utvärderingar vart sjätte år och uppföljningar däremellan innebär dessutom stora
kostnader i framför allt mantimmar, framhåller de studerande.
Metautvärderingens bedömning

I detta kapitel har vi analyserat det enkätmaterial vi samlat in och som utgörs av utsagor
om hur Högskoleverkets utvärderingsmodell uppfattats och upplevts av dem som
brukat modellen i praktiken. Vi har därvid stegvis, i avsnitt efter avsnitt, redovisat vår
bedömning av den utvärderingsmodell som utgjort objektet för vår metautvärdering
och därvid lyft fram de problem som kommit till uttryck i enkätsvaren. Dessa ska
inte upprepas här. I kapitlets avslutande avsnitt har vi redovisat brukarnas synpunkter
utifrån två olika perspektiv, de utvärderades och utvärderarnas. Det senare inrymmer i sin tur dels de studerandes, dels de ämnessakkunnigas uppfattningar. Med
utgångspunkt härifrån följer vår sammanfattande bedömning.
Högskoleverkets utvärderingsmodell för nationella ämnes- och programutvärderingar kan beskrivas som en process i flera steg; introduktion, självvärdering, kvalitetsgranskning och uppföljning. Självvärderingen är otvivelaktigt en av modellens
starka sidor även om detta steg har sina brister och ännu inte implementerats som en
allmän kompetensutveckling för högskolans personal. I en decentraliserad organisation med mål- och resultatstyrning är självvärdering ett nödvändigt instrument för
de återkommande kvalitetsredovisningar som denna form av styrning förutsätter.
Självvärdering är också ett viktigt verktyg för en mer systematisk och kontinuerlig
utveckling av kvaliteten i den lokala verksamheten.
En centralt organiserad kvalitetsgranskning är likaså nödvändig i en decentraliserad organisation. Detta steg i utvärderingsmodellen ser vi som mer problematiskt.
Svagheten ligger här dels i bedömargruppens sammansättning, dels i de svårigheter
som det innebär att fastlägga kvalitetskriterier. En nationell granskning är som
vi förstår det en myndighetsutövning, medan en kollegiebedömning, som tar sin
utgångspunkt i en självvärdering, mer har en rådgivande funktion och syftar till
att ge stöd och stimulans till lokal verksamhetsutveckling.
De två övriga stegen – introduktion och uppföljning – har inte lika stort utrymme
i utvärderingsmodellen, vilket samtidigt kan innebära ett hot mot de båda andra
stegen, självvärderingen och kvalitetsgranskningen. Om modellen ska lyckas förutsätts att ämnes- och programföreträdare får en ordentlig introduktion om avsikten
med de olika stegen i utvärderingsmodellen och de underliggande antaganden
och synsätt som de vilar på. Även för bedömargruppen är en sådan introduktion
nödvändig, men de som ingår i denna grupp behöver också tid för att klargöra sitt
uppdrag och kriterieproblematiken. Ska de tillsammans göra en bedömning av det
ämne eller program som är föremål för kvalitetsgranskningen och tillsammans ta
fram en utvärderingsrapport behöver de också tid för denna process. Likaså behöver en återföring göras till lärosätena innan rapporten publiceras så att den inte är
behäftad med faktafel. Vid Högskoleverkets uppföljning bör också betydligt mer
tid anslås för en diskussion om vilka lärdomar som kan dras av den ämnes- eller
programutvärdering som genomförts.
Allt detta tar tid, och tid tycks just vara det riktigt stora hotet i detta sammanhang.
Tid är en avgörande faktor för vad som är möjligt att göra och därmed också för
kvaliteten i den utvärdering som genomförs. Samtidigt kan tid sägas vara något vi
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konstruerar, och vad vi avsätter tid för är till en del avhängigt hur vi värderar den
eller de aktiviteter som vi förväntas eller föreskrivs att delta i.
Självvärderingen är ett viktigt instrument för ett lokalt utvecklingsarbete. Den kan
också utgöra ett viktigt instrument för en dokumenterad pedagogisk meritering. Att
ingå i en bedömargrupp är, som både ämnessakkunniga och studerande framhållit
i vårt enkätmaterial, också lärorikt och stimulerande. Kanske kan det också vara
meriterande. Sammanfattningsvis vill vi alltså framhålla att utvärderingsmodellen
har stora möjligheter att bli en framkomlig väg för utvärdering och utveckling av
kvalitet i högskolan. Inte minst kan det vara ett alternativ till den typ av utvärderingar
som fokuserar på standardmått och statistiska jämförelsetal. Men som vi tidigare
påpekat; modellen bör förbättras på ett antal punkter och de som ska bruka den
måste få en mer ingående introduktion till densamma.

Slutsatser och rekommendationer
Nedan sammanfattas några slutsatser och ”råd” som kan formuleras med utgångspunkt från metautvärderingens resultat. Självklart är det inte någon uttömmande
lista som redovisas utan ett urval av punkter ur analysen och bedömningen.
1. Precisera utvärderingens syfte och objekt

Det finns behov av att utveckla och förtydliga prioriteringen mellan olika syften i
Högskoleverkets utvärderingsmodell, samt att fördjupa bilden av vad som ska utvärderas genom större uppmärksamhet på lokala variationer i ämnet/programmet vid
olika lärosäten. En sådan fördjupning kan försvåra jämförelser mellan lärosäten,
samtidigt som en fördjupning kan ge en tydligare bild av de olika lärosätenas profilering. Det senare kan vara en väl så viktig fråga för studenternas val som att göra
en rangordning på osäker grund.
2. Klargör bedömargruppens roll och sammansättning

För att förtydliga bedömargruppens utvärderarroll bör det klargöras på vems uppdrag
utvärderingen sker och vad som utgör gruppens främsta legitimitet. Ska gruppen i
första hand ses som ämnesexperter eller som representanter för olika intressegrupper?
I det första fallet blir legitimiteten inom ämnesområdet det centrala och i det andra
fallet har man främst sin legitimitet som representant för en relevant intressegrupp.
Det bör också ske en klarare rollfördelning vid skrivandet av rapporten och ett
förtydligande av på vilka mandat parterna utformar sina bidrag. Det finns också
ett behov av att förtydliga begreppsanvändningen vid rapporteringen. Lärosätena
önskar att få kontrollera faktauppgifterna i rapporten. Det som bör övervägas är
att Högskoleverket tydliggör skillnaden mellan bedömningsdelen och faktadelen i
rapporten och låter lärosätena yttra sig över den senare.
3. Tydliggör bedömargruppens referensram och kriterier

Bedömargruppen bör tydliggöra vilken referensram man utgår ifrån vid sin granskning och bedömning. Det bör också ges mer tid för diskussion och prövning av vilka
kriterier för urval och bedömning som ska eftersträvas. Det finns en koppling mellan
detta val och syftet med utvärderingen; om den ska ha tyngdpunkt på reflektion
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och självkritik eller på kontroll och jämförelser. En tydligare prioritering bör göras
mellan syftet att nå jämförbarhet enligt standardiserade uppgifter och att få kunskap
om vad som är unikt med en viss utbildning. Användningen av Högskoleverkets
manual ger inte tillräckligt utrymme och inspiration för självreflektion och samlad
analys. Intrycket är att för stor kraft ägnas åt att producera statistikuppgifter som
dessutom riskerar att snabbt bli inaktuella.
4. Stöd institutionernas förberedelsearbete och det lokala
inflytandet

Mer tid och arbete bör läggas ned på förberedelser inför lärosätenas genomförande
av självvärderingen. Här kan arbetet med Högskoleingenjörernas samverkansgrupp
utgöra ett konkret exempel på hur man kan förbereda självvärderingsarbetet. Det är
viktigt att uppmärksamma goda exempel som finns på hur inflytandet och medverkan från personal och studenter kan organiseras. Här bör man exempelvis diskutera
hur arbetet kan organiseras så att flera blir involverade samt hur man undviker att
självvärderingen blir ”one man show”. En bred medverkan från berörda på lokal nivå
torde också vara en förutsättning för att nå syftet med lokal utveckling.
5. Utveckla självutvärderingens manual

Högskoleverkets manual för institutionernas arbete med självvärderingsrapporten
bör uppmärksammas och problemet med den höga detaljeringsgraden på frågor
bör ses över. Uppgifter om förutsättningar, genomströmning och resultatmått bör
vägas mot frågor av mer principiell natur, exempelvis bedömning och reflektion
kring jämställdhetsarbete, studentinflytande och kring utbildningens kvalitet och
utvecklingsbehov.
6. Analysera modellens svagheter

En del respondenter som har erfarenheter av Högskoleverkets modell önskar mer
av metautvärdering som kan sätta in verksamheten i ett bredare sammanhang och
som kan ge andra jämförelser än genom kvantitativa nyckeltal. Man pekar också på
att det negativa med modellen är att den kräver stora arbetsinsatser, samtidigt som
den utgör ett osäkert instrument som ger utrymme för skönmålning. Lärosätena
är också självkritiska och reflekterar över att utvärderingen inte tas tillvara av alla
på det sätt som den skulle kunna. Studenterna pekar också på att modellen inte tar
hänsyn till ämnenas olika traditioner.
7. Tillvarata modellens styrkor

Det finns också styrkor med utvärderingsmodellen som bör framhållas och tas tillvara.
Spridningen av rapporten visar sig god och rapporten når ut till målgrupperna via
olika media och informationskanaler. Det finns också ett stort intresse av att ta del
av rapporteringen. När det gäller användningen av resultatet så finns uttalanden om
att rapporten bidrar till lokal verksamhetsutveckling samt som argument i debatten
om resurser. Bedömargruppen nämner att modellen är ändamålsenlig och ger en
detaljerad bild av utbildningen och ämnet. Utvärderingen ger en nationell genomlysning av ämnet. Lärosätena anser att utvärderingsarbetet och rapporteringen har
givit bekräftelse på det egna arbetet och inspirerat till utvecklingsarbete, självreflek-
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tion och dialog med ledningen. Studenternas representanter ser det som positivt att
utvärderingen sätter igång lokala utvecklingsprocesser.
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Problematisering och diskussion
I detta avslutande kapitel ska vi vidga analysen och samtidigt peka på några problemområden eller svagheter med Högskoleverkets utvärderingsmodell som kan vara
viktiga att fokusera i en fortsatt metautvärdering. När vi gör det så vill vi samtidigt
påpeka att modellen har en rad positiva sidor som inte ska glömmas bort i denna
problematisering. Modellen är ett lovvärt försök att förena behovet av insyn och
central kontroll av offentliga verksamheter som krävs i ett demokratiskt samhälle,
med behovet av lokal utveckling och inflytande över den egna verksamheten. En
sådan kombination av strävanden kan kritiseras, och kritikerna kan hävda att man
bör renodla kontroll och utveckling. Vi menar dock att detta inte är någon självklar
lösning och att vår metautvärdering av Högskoleverkets modell snarare visar att det
finns klara fördelar med att inte skilja perspektiven åt. Som många av respondenterna
i våra enkäter påpekar så är kontroll och utveckling två sidor av samma mynt och
att kontrollen ger incitament för utveckling.

Internationell utblick
För att vidga diskussionen kan man fråga om den utvärderingsmodell som Högskoleverket använder i sin kvalitetsgranskning är unik eller om den liknar modeller
för kvalitetsgranskning av högre utbildning i andra länder. Karlsson och Kuivanen
(2000) har jämfört system för kvalitetsgranskning av högre utbildning i några länder
(Australien, England, USA, Nederländerna och Kanada). Jämförelsen visar att Högskoleverkets modell har stora likheter med modeller som används internationellt. De
flesta länder har också en betoning på såväl förutsättningar och genomförande som
resultat för respektive granskningsområde. Gemensam argumentation för utvärderingarna är att dessa sker med utgångspunkt från officiella målangivelser. Utvärderingar
planeras också vara återkommande. På detta sätt kan resultaten och effekterna från
den ena utvärderingen till den andra följas upp. Cyklernas längd varierar emellertid.
I exempelvis Sverige och England planeras återkommande utvärderingar till samma
lärosäte efter sex år. I Nederländerna har en tredje granskningsomgång påbörjats
efter två tidigare sexårsperioder.
Formerna för utvärderingar har också likheter även om skillnader finns beroende
på olika utbildningstraditioner i de granskade länderna. Huvudpunkterna är likväl
följande: (1) För det lärosäte, program eller ämne som utvärderas redovisar lärosätet en självvärdering som omfattar relevanta data om verksamheten. (2) En grupp
sakkunniga granskar detta material och besöker berörda lärosäten. (3) Gruppen
bedömer och skriver en värderande rapport som vanligtvis offentliggörs. Unikt för
Nederländerna och Sverige förefaller vara att studenter ingått i grupperna. Syftet
med utvärderingen anges ofta som informerande, kontrollerande och utvecklande
(främjande). Informationssyftet kopplas till studenters och andra intresserades behov
medan kontrollsyftet primärt är till för att en huvudman ska kunna bedöma hur
en underordnad sköter sig och använder allmänna medel. Utvärderingen ska också
vara främjande och bidra till kunskapsutveckling och förbättring av lärosätets över111

gripande arbete eller det ämne eller utbildningsprogram som granskas. Av dessa tre
syften är det sistnämna minst betonat, även om inslag i Sverige och Nederländerna
kan klassificeras som utvärderingar med kunskapsutvecklande syften.
Den internationella utblicken visar att det finns en allmän trend under det senaste
decenniet mot ökad nationell och internationell jämförbarhet inom högre utbildning.
(Det gäller f.ö. även inom andra sektorer i offentlig verksamhet). Ett dominerande
inslag är att likhet får företräde framför lokal variation. Det aktualiserar frågan
hur man kan balansera mellan standardiserade och situationsbaserade system för
kvalitetsbedömning. Det finns också skäl att kritiskt granska effekterna av ökad
central utvärdering med förfinade mätsystem för bedömning och kontroll av kvalitet, eftersom administrativa system av detta slag tenderar att institutionalisera en
rad rutiner som senare kan visa sig svåra att förändra.

Kombination av olika utvärderingsmodeller
Som vi har sett ovan så har utvärderingar av mer omfattande verksamhet inte sällan
inslag av flera typer av utvärderingsansatser eller modeller. Expertmodell med extern
utvärderare, kollegieutvärdering, självvärdering och intressentutvärdering är några av
inslagen. Expertmodellen kan antingen grunda sig på att utvärderaren representerar
en oberoende part med kompetens inom utvärderingsmetodik när det gäller att
samla data om verksamheten och göra en bedömning mot överenskomna kriterier,
och/eller på att utvärderaren har legitimiteten som expert inom det verksamhetsområde som utvärderas och uttalar sig som sakkunnig. Expertmodellen har vanligtvis
ett perspektiv från en överordnad nivå som utvärderar en underordnad. Detta kan
jämföras med självvärdering och kollegieutvärdering som utmärks av en horisontell
relation mellan utvärderare och verksamhet. Franke-Wikberg (1992) beskriver att
den bärande tanken vid horisontell utvärdering är ”att eliminera inslag av yttre,
central kontroll och att renodla det utvärderingssyfte som innebär att ge en bas
för att utveckla och förbättra verksamheten i fråga” (s. 28). En viktig princip som
brukar anges vid kollegieutvärdering är att det är den verksamhet som granskas
som ”äger” utvärderingen och beslutar över hur den ska användas, dvs. har makten
över utvärderingen.
Intressentutvärdering innebär att olika berörda; brukare och presumtiva användare ges en central roll. Syftet är att förankra utvärderingen i frågor från berörda
för att öka utvärderingens relevans och användning. Vid en traditionell variant av
modellen är det den överordnade nivån som initierar utvärderingen (Bryk, 1983). I
senare varianter betonas att intressenterna själva bör ges en mer aktiv roll som initiativtagare, samt även som aktiva vid datainsamling, bedömning och i fråga om hur
resultatet används (Cousins & Withmore, 1998). Utvärderaren kan ha rollen som
handledare i utvärderingsarbetet och/eller ansvara för en självständig bedömning
vid sidan av intressenternas utvärdering. Vid intressentutvärdering strävar man efter
att få olika perspektiv på det som utvärderas representerade. Uppgiften blir därför
att finna former för hur intressenterna kan komma samman och föra ett samtal
kring vad som ska utvärderas och med vilka metoder, samt hur resultat ska tolkas
och användas. Samtalet kan ha karaktären av dialog, diskussion eller förhandling
beroende på frågornas art och sammanhanget där utvärderingen sker (Karlsson,
2001; Ryan & Johnson, 2000).
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Man kan säga att Högskoleverkets modell, liksom även de varianter av modellen
som används internationellt inom kvalitetsgranskning av högre utbildning, är en mix
eller kombination av olika utvärderingsansatser. Modellen består av självvärdering
på lokal nivå utifrån anvisningar eller en ”manual” som anges av Högskoleverket.
Självvärderingsrapporten ska ge underlag för en extern bedömargrupp som utses av
Högskoleverket, med möjligheter för berörda lärosäten/institutioner att påverka sammansättningen. Bedömargruppen gör platsbesök för att bedöma ämnet/programmet
och lämnar en samlad utvärderingsrapport. Användningen av en extern bedömargrupp känns igen från expertmodellen. Genom att låta representanter från lärosätena
vara med och påverka bedömargruppens sammansättning finns också ett inslag från
kollegieutvärdering där den utvärderade själv väljer utvärderare. Det finns även
ett inslag av intressentutvärdering i modellen genom att utöka bedömargruppen
med representanter för studenter och avnämarrepresentanter. Sist men inte minst
så är självvärderingen en viktig del i Högskoleverkets modell och ska borga för att
representanter från den lokala nivån får redovisa sin syn på verksamheten och blir
motiverade att använda resultatet av ”sin egen” utvärdering.
I balansen mellan dessa olika ansatser så ligger tyngdpunkten i Högskoleverkets
modell på extern expertmodell som genomförs parallellt eller i kombination med
en form av självvärdering. Med ”en form av” menas här att det inte är en självvärdering där den som utvärderas har full kontroll över utvärderingens användning
och spridning, eftersom resultatet ska redovisas till en extern bedömargrupp som
använder det i sin utvärdering. Självvärderingen blir på det sättet mer vertikal än
horisontell till sin karaktär. Det finns också ett inslag av intressentutvärdering i
modellen genom representation av olika intressegrupper.

Kritiska forskningsperspektiv
Worthen, Sanders och Fitzpatrick (1997, s. 119) diskuterar olika problem med den
typ av expertutvärdering som Högskoleverkets modell är exempel på (s.k. ”BlueRibbon Panels”). Modellen används både för att granska institutioner (institutional
accreditation) och program, och bygger på att den granskade verksamheten producerar ett underlag för gruppens bedömning (t.ex. i form av en självvärdering). En
av de frågor som blir avgörande för hur gruppens omdömen och rekommendationer
uppfattas är att gruppen har legitimitet inom fältet. Styrkan som författarna ser i
modellen är främst arbetet med självvärderingen som kan ge viktiga upptäckter
och underlag för lokalt förbättringsarbete. Författarna anser att kombinationen med
extern granskning och självvärdering är en lyckad kombination som kan ge underlag
för både extern och intern kontroll samt bidra till förbättringar.
Det finns också problem med modellen. Ett sådant är risken för förenkling genom
reducering av komplexiteten hos de fenomen eller verksamheter som studeras. Här
refererar författarna till Scriven (1984) som har granskat utvärdering med bedömargrupper och självvärdering. Scriven kommer fram till att utvärdering av det slaget
riskerar att innehålla (1) en blandning av anvisningar för vad som ska utvärderas från
det triviala till det viktiga, och en ensidig fixering på officiella mål som riskerar att
sidoeffekter negligeras, (2) en toppstyrning från beställaren vid urvalet av medlemmar i bedömargruppen (vem som utvärderar och som deltar i bedömargruppen),
samt slutligen (3) en utvärderingsprocess som riskerar att utesluta verksamhetens
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mest uttalade kritiker (Worthen, m.fl., s. 132). Ett problem som också påtalas är att
expertgrupper ofta ges för kort tid för att fullgöra sin uppgift, med påföljden att man
riskerar att göra sina bedömningar på ett alltför magert och osäkert underlag. En
nackdel är också att expertgrupper från det område som granskas kan misstänkas för
att vara partiska eftersom man identifierar sig med verksamheten och vill ”ge den en
hjälpande hand” som kollegor. Det är också svårt att veta om en annan expertgrupp
skulle ha gjort samma bedömning och rekommendationer.
När det gäller självvärdering så pekar House (1980) på ett problem när det
råder osäkerhet om hur resultatet ska användas. Det finns en risk att det kommer
att produceras två typer av rapporter: En inofficiell insidesrapport (kanske mest i
form av muntliga berättelser om vad man egentligen tycker) och en officiell rapport
som är anpassad eftersom professionella grupper inte vill ”hänga ut” sig själva som
bristfälliga yrkesutövare. Kårandan gör att man håller problemen inom gruppen
och skenet utåt av en väl fungerande verksamhet.
Som framgår så väcker forskarnas diskussion en rad frågor. (1) Vad ges för anvisningar när en viss utvärderingsmodell ska användas? (2) Vem ska utvärdera och
(3) hur hanteras kritiska synpunkter i utvärderingen? Högskoleverkets modell kan
problematiseras utifrån dessa frågor. Vi börjar med att granska vilka anvisningar
som ges genom Högskoleverkets mall för självvärderingsrapporterna.
Anvisningar i Högskoleverkets modell

Det vi kan konstatera är att Högskoleverkets anvisningar eller manual för självvärderingsrapporterna (Högskoleverket, 2001-10-29) innehåller en imponerande mängd
av frågor som ska besvaras i självvärderingsrapporten. För att ge en uppfattning om
manualens omfattning ges här en relativt ingående sammanfattning av innehållet. Institutionerna ska bedöma och reflektera kring frågor om utbildningens mål,
innehåll och organisation, lärarnas och studenternas arbetssituation, lärarkompetens
och möjligheter till kompetensutveckling. Vidare ska man bedöma om det finns en
kritisk och kreativ miljö för utbildningen, samt hur man främjar jämställdhet och
hur genusperspektivet uppmärksammas i utbildningen. Ytterligare uppgifter som
ska beskrivas och bedömas är hur studenternas förkunskaper ser ut och hur dessa
påverkar utbildningens uppläggning, vilka möjligheter som finns för studenterna
att specialisera sig inom olika områden, samt hur de ekonomiska förutsättningarna
för att bedriva grundutbildning i ämnet ser ut och förändrats över tid. Även den
vetenskapliga grunden i undervisningen ska beskrivas: hur studenterna ges möjlighet
att utveckla förmågan till kritiskt och självständigt tänkande, samt hur studenternas
forskningsintresse i utbildningen ska stimuleras.
Beträffande undervisningsformer ska självvärderingarna redovisa vilken pedagogisk
grundsyn som finns i utbildningen, vilka exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete
som förekommer vid institutionen, om och hur man använder IT i undervisningen
samt hur examinationsformer fungerar som instrument för att mäta utbildningens
måluppfyllelse. Manualen för självvärderingen innehåller även frågor om hur beslutsstrukturen inom institutionen/motsvarande ser ut, hur beslut förankras och förmedlas,
vilka möjligheter som finns för personal och studenter att påverka besluten och på
vilket sätt studenter är representerade i beredande och beslutande organ.
Internationalisering och samverkan lyfts fram som viktiga områden. Här ställs
frågor om vilken relation utbildningen har till omvärlden och den s.k. tredje uppgiften,
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vilka internationella inslag och vilka möjligheter till internationella kontakter som
finns för studenterna och de olika personalgrupperna. Frågor ställs om hur utländska
studenter integreras i utbildningen och om det görs jämförelser med andra liknande
utbildningar nationellt och internationellt.
När det gäller resultat ska institutionerna bl.a. ange antalet helårsstudenter och
helårsprestationer inom grundutbildningen, hur man arbetar för att studenterna ska
slutföra sina C- och D-uppsatser samt hur stor andel av C-studenterna som genomför
sina uppsatser inom stipulerade tidsramar. Högskoleverket vill också veta om det
görs någon uppföljning av de studenter som studerat vid institutionen och vad som
ingår i den uppföljningen. För att utvärdera kvalitet uppmanas institutionerna att
reflektera över institutionens (motsvarande) kvalitetsarbete ur lärares, studenters
och övrig personals perspektiv, exempelvis kring vilken betydelse institutionens eget
kvalitetsarbete har haft och vilka exempel som finns på utvecklingsinsatser.
Utvärderingen ska också innehålla en bedömning av måluppfyllelse där institutionerna redovisar i vilken utsträckning man uppnår sina lokala mål och hur
måluppfyllelsen ser ut i relation till de nationella målen. Slutligen ska man göra en
sammanfattande värdering av grundutbildningen genom att beskriva sina starka
och svaga sidor samt bedöma sina möjligheter och problem inför framtiden. Man
ska också ange vilka förändringar som ska genomföras i framtiden som en följd av
självvärderingen.
Anvisningarna för modellen har också förändrats efter den första utvärderingsomgången och blivit mer detaljerade, bl.a. med fler frågor av uppföljningskaraktär
som handlar om att redovisa lärarkapaciteten genom uppgifter om antal lärare,
kön, akademisk titel och inriktning, anställningsform och omfattning samt uppskattning av hur många klocktimmar lärarledd undervisning som varje student får
i genomsnitt varje vecka. Lärosätena ska också redovisa hur många studenter som
är registrerade på grundutbildningen i ämnet på olika nivåer (A-D), genomströmning samt antal C- och D-uppsatser och doktorander som handleds. Syftet med
att samla in uppgifter av detta slag är att få fram information som beskriver den
aktuella situationen. Det är samtidigt uppgifter som snabbt kan bli inaktuella och
därför krävs återkommande (årliga?) uppföljningar.
Uppföljning och/eller utvärdering?

Låt oss stanna upp ett slag inför denna utförliga manual och fråga om det är möjligt
att genomföra en utvärdering som innebär att kritiskt och djupgående reflektera och
bedöma sin verksamhet på alla de uppräknade områdena, eller om omfattningen
av frågor gör att man stannar vid en ytlig och deskriptiv nivå av rapporteringen.
De frågor som ställs kan antingen uppfattas som (1) analytiska, dvs. frågor att
utgå ifrån för reflektion, eller som (2) uppgiftsrelaterade, dvs. som frågor som ska
besvaras. Analytiska frågor kan behandla mer övergripande och principiella aspekter
med aktualitet över en längre tid, t.ex. bedömning av insatser kring jämlikhetsfrågor, studentinflytande, etc., och användas med urval beroende på hur användaren
bedömer frågornas heuristiska värde. Uppgiftsredovisande frågor däremot ställer
krav på fullständig rapportering av aktuella uppgifter om verksamheten för att ge
en bild av förutsättningar och förändringar inom verksamheten. Vid utvärdering
brukar analytiska frågor stå i centrum, medan uppgiftslämnande frågor är mer
förknippade med uppföljning.
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Högskoleverkets manual innehåller således både analytiska och uppgiftsredovisande frågor. En sådan kombination kan vara svår att få att fungera utan att den
ena eller den andra funktionen blir otydlig. Av praktiska skäl blir det ofta den mer
konkreta uppgiften att presentera statistik om verksamheten som prioriteras. Det
gör att diskussionerna kring de mer principiella frågorna, som både kräver mer tid
och är svårare att genomföra, inte får samma utrymme. Vid uppföljning kortas
också tidsperspektivet till att ge information om den aktuella situationen för att ge
underlag för kontroll. En ökad betoning av uppföljning minskar, enligt vår bedömning, modellens utvecklande och främjande sida.
Att Högskoleverkets utvärderingsmodell i huvudsak bygger på ett uppifrånperspektiv på verksamheten är knappast förvånande eftersom Högskoleverket är den
instans som har initiativrätten att starta utvärdering, formulera frågor och utse
vilka som gör bedömningen. Genom ”mallen”, och de frågor som ska besvaras i
självvärderingen, finns även ett styrande inslag i modellen. Frågorna i manualen ger
signaler om vad som är viktigt i verksamheten och kan tjäna som riktningsgivare. Den
externa bedömargruppen gör också att modellen blir en form av inspektörsmodell
vilket förstärker intrycket av kontroll som det primära syftet.
Med tanke på omfattningen – ett sexårsprogram för utvärdering av alla ämnen/
program – så finns en risk att utvärderingen blir rituell, ett ”måste” som inte uppfattas
som genuint förankrad i ett kunskapsbehov som kan tillgodoses med utvärdering.
Allt eftersom fler utvärderingar genomförs i sexårsprogrammet kommer det också att
finnas rapporter tillgängliga för andra att ta del av och anpassa sina självvärderingar
efter, utan att det behöver betyda att man därmed genomför någon genuin granskning av verkliga problem i sin verksamhet. Utvärderingen blir ett skyltfönster där
man ställer ut det som brukar visas upp och som bekräftar att man är en verksamhet
som har det som kan förväntas (”window dressing”).
Vem ska utvärdera?

Den andra frågan som formulerades utifrån forskarnas kritik av olika utvärderingsmodeller gällde vem som ska utvärdera. I Högskoleverkets modell är det en bedömargrupp som har den uppgiften. Som har framgått av vår tidigare redovisning så ingår
representanter för såväl Högskoleverket som ämnesexperter, studentrepresentanter
och i vissa fall avnämare för utbildningsprogrammet i bedömargruppen. Hur sker
bedömningen i en sådan grupp? Blir det fråga om en expertbedömning där var
och en av experterna uttalar sitt omdöme, eller blir bedömargruppen ett forum för
förhandling mellan olika intressenter om bedömningsresultatet?
Vid expertmodellen sker bedömningen av experter som lämnar sina omdömen
enskilt eller som grupp. Det är endast de som kvalificerat sig som experter som deltar
i bedömningen. En jämförelse kan göras med när sakkunniga anlitas för bedömning
av sökande vid tjänstetillsättning och befordran inom högskolor och universitet.
Den sakkunnige gör en oberoende bedömning och rangordning. Uppdraget kan
även innefatta att avge ett gemensamt omdöme och rangordning vilket sker i samråd
med andra sakkunniga mot kriterier som förankras i en gemensam referensram för
vilka vetenskapliga och pedagogiska meriter som ska gälla inom ämnet. En annan
variant för bedömning är att bilda en partssammansatt grupp med representanter
för olika intressegrupper. Även i en sådan grupp kan uppdraget vara att göra en
samlad bedömning. Till skillnad från expertgruppen finns det dock ingen självklar
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utgångspunkt för den gemensamma bedömningen i form av vedertagna professionella och/eller vetenskapliga kriterier eftersom intressegrupperna kan ha olika
huvudkriterier som man vill värna om.
Vad är Högskoleverkets bedömargrupp i förhållande till dessa två idealtyper?
Tyngdpunkten ligger på ett urval av ämnesexperter (sakkunniga), men gruppen
innehåller också studentrepresentanter och i vissa fall även representanter för avnämarna. De två senare representerar snarast intressentperspektivet i sammanhanget.
Bedömargruppen blir på det sättet en form av utökad ”sakkunniggrupp” och frågan
blir om deltagaren i första hand representerar ett visst intresse eller en viss expertis?
Frågan visar att det kan finnas oklarheter om deltagarnas mandat i bedömargruppen. Det kan i sin tur orsaka problem om vilka kriterier som ska prioriteras vid
bedömningen: kriterier utifrån akademins och de professionellas perspektiv eller
kriterier som olika intressegrupper vill bevaka.
Begreppet ”expert” kan samtidigt tolkas i termer av att ha en genuin erfarenhet
från det område som bedöms. Man kan argumentera för att studenterna betraktas
som en form av experter som ska tillföra utvärderingen specifika kunskaper om hur
det är att vara student, medan andra experter tillför kunskaper som grundar sig på
professionella erfarenheter från undervisning och forskning. Utan att rangordna
mellan de två perspektiven kan en skillnad göras mellan intressentens ”expertis”
som främst grundad på personliga erfarenheter från området, och expertkunskapen
som förutsätts vara grundad på systematisk kunskap med förankring i en vidare
professionell och vetenskaplig kontext. Hur dessa former ska vägas samman vid en
bedömningssituation är en fråga som kräver en ingående diskussion. Innebär det
exempelvis att utvärderingen bör vara explicit med skilda mandat som deltagarna
representerar? Hur ska expertbedömningen vägas mot intressentbedömningen och
de olika (legitima) särintressen som parterna vill tillgodose?
Frågor av detta slag visar att det kan uppstå en förhandlingssituation inom bedömargruppen om vad som ska utvärderas och vilka frågor som ska prioriteras. Finns
det samtidigt ett krav på konsensus för att kunna presentera en gemensam rapport
så kan resultatet bli att parterna väljer att hålla sig till det som brukar accepteras som
framgångskriterier inom ämnet och akademin, och sorterar bort det som man är
oense om. Det finns enkätsvar som menar att det finns en tendens att verksamheten
bedöms utifrån en etablerad, traditionell bild av högre utbildning som riskerar att bli
”blind” för nya konstellationer i ämnen och program. En fokusering på vedertagna
kvalitetskriterier riskerar därmed att bidra till ett konserverande inslag.
Kritikens utrymme i modellen

Därmed är vi inne på den tredje kritiska frågan som forskarna pekade på: Risken
för att de mest uttalade kritikerna inte får plats i denna typ av utvärdering där
man sätter samman olika bedömare med uppgift att producera en utvärdering
(Scriven, 1984). Även House (1980) varnade för att ett starkt krav på konsensus
vid bedömningen kan göra att man undviker de mest kritiska rösterna. Om detta
också är ett problem som finns i Högskoleverkets modell är inte enkelt att ge svar på.
En del av enkätsvaren från bedömargrupperna ger dock signaler om att kritik kan
komma att ”slipas ned” i processen, inte minst i samband med rapportskrivningen.
Följande exempel bygger på enkätsvaren från olika deltagare i bedömargrupperna.
Vi frågade om vem som har svarat för att utforma texten i utvärderingsrapporterna
117

och vad som avgjorde vad som kom med och vad som inte kom med. Ordförandena
i bedömargrupperna säger att Högskoleverket angav det allmänna formatet och de
viktigaste rubrikerna för rapporten, men att det också fanns utrymme för egna idéer.
När det gäller skrivarbetet så stod Högskoleverkets representanter för huvuddelen,
medan vissa specifika delar skrevs av ämnesspecialisterna. Texten baserade sig på
gruppens diskussioner och synpunkter. Studeranderepresentanterna fick också några
skrivuppgifter. En respondent beskriver att gruppen producerade text som sedan
ordförande och Högskoleverket komprimerade. Några säger att man skrev utkast
som Högskoleverket klippte ihop och fyllde ut till en preliminär rapport som gick
ut för justering och komplettering i bedömargruppen. Exemplet visar att det finns
kritiska synpunkter bland bedömargrupperna om Högskoleverkets sätt att klippa
och klistra formuleringar från bedömarna, vilket en del anser försämrade resultatet.
Det blev också svårt att få bort eller korrigera en formulering man inte instämde i,
säger en respondent.
Det som kan diskuteras mot bakgrund av bedömargruppernas synpunkter är om
det finns anledning att titta närmare på hur kritiska synpunkter från olika deltagare
och intressenter lyckas göra sig gällande i utvärderingen. Den starka tidspressen
tillsammans med kravet på att producera en slutrapport kan bidra till att bedömargruppen prioriterar konsensus på bekostnad av kritiska och konfliktladdade resultat
som riskerar att splittra bilden av det ämne/program som granskas, och som gör det
svårt att ge några klara rekommendationer i slutrapporten.

Konklusioner och fortsatta studier
Sammanfattningsvis vill vi peka på att Högskoleverkets modell är mycket sammansatt och därför också komplicerad. Detta beror bl.a. på att den ska fungera både
som modell för granskning, för utveckling och för uppföljning. Några problem med
dessa tre användningar är:
• Oklarheter med en granskning som inte är explicit med sitt syfte utan försöker
att ”mildra” kontrollen genom att tala om att den också ger utvecklingsmöjligheter.
• Skönmålning vid självvärdering som ska brukas för något annat än granskning
eftersom de som utvärderar sin verksamhet inte vill utelämna sig och hamna i
dålig dager.
• Problem med uppföljning som sker intermittent och som gör det svårt att veta
hur jämförbara uppgifterna som samlas in är, och hur man kan jämföra med
tidigare undersökningar.
Problemen kan delvis bestå i att ingen av de tre ansatserna blir tillräckligt väl genomförda eller att endast någon blir det på de andras bekostnad. Det kan innebära att
exempelvis uppföljningen blir ”ad hoc-betonad” med osäkerhet om vad de insamlade
uppgifterna blir värda efter en tid.
Att samla in statistik av det slag som anvisningarna anger kan göras med flera
syften. Ett kan vara att bidra till utvärderingens referensram. Om detta är syftet vid
självvärderingen så behöver detta förklaras tydligt annars är risken stor att insamlingen sker utan någon djupare reflektion och kritisk granskning av verksamheten.
Ett annat syfte med att samla in statistik av olika slag kan vara att staten vill bygga
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upp en kunskap om högre utbildning för att kunna följa upp hur verksamheten
förändras. Om man utgår från vad flera enkätsvar ger uttryck för så är det syftet
som uppfattats i verksamheterna. Kontentan blir att Högskoleverkets modell ger mer
underlag för uppföljning än för utvärdering, om man med det senare avser djupare
och kritiskt reflekterande granskning av en verksamhet, snarare än beskrivande.
Till sist har vi pekat på att inte heller självvärderingen blir en ”riktig” sådan eftersom
den inte stannar på den nivå som ”äger” utvärderingen. Det horisontella perspektivet
vid självvärdering brukar framhållas som en central princip för att utvärderingen
ska bidra till utveckling och inte bli en skönmålning av verksamheten för att visa
upp sig. Det senare är en uppenbar risk i Högskoleverkets nuvarande modell. I en
tid av ökad konkurrens om studenterna så kommer knappast några lärosäten att
beskriva sin verksamhet så att den framstår som problematisk.
Fortsatta studier

Om de problem och farhågor som vi pekar på ovan har någon empirisk grund är
viktiga frågor att undersöka vid en fortsatt metautvärdering.
Metautvärderingen har identifierat både styrkor och svagheter i Högskoleverkets
utvärderingsmodell. Modellen kan analyseras på olika nivåer. I denna metautvärdering
har fokus i första hand varit att belysa hur lärosätena har uppfattat utvärderingsmodellen och Högskoleverkets insatser. För att ytterligare fördjupa och nyansera de
bilder som ges av lärosätena kan det vara lämpligt att genomföra ett antal fallstudier
som kan ge mer kunskap om hur modellen fungerar på lokal nivå i förhållande till
olika ämnen och program. I det sammanhanget skulle exempelvis intervjuer med
olika berörda aktörer ge svar på flera av de frågor som väcks i metautvärderingen. Ett
exempel är tidsåtgången och hur olika arbetsformer fungerar vid självvärderingsarbetet.
Ytterligare ett område är hur Högskoleverkets utvärderingsmodell kan förändras på
olika punkter, exempelvis genom att variera manualen för självvärderingen, pröva
olika konstellationer av bedömargrupper och former för platsbesök, samt olika former
för slutrapportering och presentation av resultat som kan stimulera till ökad användning och spridning av utvärderingsresultaten. Det är också angeläget att följa upp
hur Högskoleverkets slutrapporter används i ett mer långsiktigt perspektiv.
Metautvärderingen visar också på ett angeläget och stort behov av att utveckla
kunskaperna om utvärdering hos användarna på institutionsnivå. Ett viktigt område
för en fortsatt metautvärdering bör därför vara att uppmärksamma hur lärosätena
kan genomföra en sådan lokal kompetensutveckling.
Som sagts ovan så har fokus i denna metautvärdering främst legat på den lokala
nivån, dvs. lärosätenas synpunkter på modellen. En fortsatt metautvärdering bör
även uppmärksamma Högskoleverkets uppfattning samt analysera modellen i förhållande till statens styrning av högre utbildning. För att förstå hur modellen uppfattas
som kontroll- och utvecklingsinstrument av olika parter är det viktigt att sätta in
den i ett bredare utbildningspolitiskt perspektiv och att studera den som en del av
den demokratiska styrningen av högre utbildning.
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Bilaga
Tabeller
Medie- och kommunikationsvetenskap

Urvalet är deltagare i konferens om slutrapport den 6/2, 2002. Enkätundersökningen
skickades till lärosätena den 8/2, 2002. Uppgifter saknas om vilken funktion den
svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens per lärosäte och vilken
funktion den svarande har. Uppdelningen i ledning och lärare har gjorts utifrån
de titlar som angivits för respektive deltagare. Professor och studierektor redovisas i
kolumnen ledningspersonal, medan docent och lektor redovisas som lärare.

Tabell A. Enkätsvar Medie- och kommunikationsvetenskap
Lärosäte

Totalt
Utskick/svar

Göteborg

4/4

Gävle

2/2

Halmstad

2/2

Jönköping

3/1

Trollhättan/Uddevalla

2/2

Karlstad

3/2

Linköping

3/3

Lund

2/1

Malmö

3/1

Mitthögskolan

4/4

Stockholm

5/3

Södertörn

4/3

Umeå

2/0

Uppsala

3/1

Växjö

3/1

Örebro

3/0

Totalt

41/30
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Datalogi

Urvalet är deltagare i konferens om slutrapport den 21/8, 2001. Enkätundersökningen
skickades till lärosätena den 25/10, 2001. Uppgifter saknas om vilken funktion den
svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens per lärosäte och vilken
funktion den svarande har. Uppdelningen i ledning och lärare har gjorts utifrån
de titlar som angivits för respektive deltagare. Professor och studierektor redovisas i
kolumnen ledningspersonal, medan docent och lektor redovisas som lärare.

Tabell B: Enkätsvar Datalogi
Lärosäte

Ledning
Utskick/svar

Lärare
Utskick/svar

Student,
doktorand
Utskick/svar

Totalt
Utskick/svar

Karlstad

1/1

1/1

2/1

4/3

Linköping

1/1

1/1

1/1

3/3

Växjö

2/2

0

0

2/2

Stockholm

0

2/1

1/0

3/1

Luleå

1/1

1/1

1/1

3/3

Uppsala
Mälardalen

1/1

1/1

1/0

3/2

1/1

1/1

1/1

3/3

Umeå

1/0

1/1

1/1

3/2

Chalmers

1/1

0

2/1

3/2

Lund

2/1

2/1

1/1

5/3

Blekinge

0

2/1

0

2/1

Skövde

1/1

1/1

2/0

4/2

Totalt

12/10

13/10

13/7

38/27

Matematik

Urvalet är deltagare i självvärderingsarbetet i matematik, enligt deltagarlistor från
Högskoleverket/lärosätet. Enkätundersökningen skickades till lärosätena den 13/11,
2002. Uppgifter saknas om vilken funktion den svarande har vid lärosätet. I tabellen
redovisas svarsfrekvens per lärosäte och vilken funktion den svarande har. Uppdelningen i ledning och lärare har gjorts utifrån de titlar som angivits för respektive
deltagare. Professor och studierektor redovisas i kolumnen ledningspersonal, medan
docent och lektor redovisas som lärare.

Tabell C: Enkätsvar Matematik
Lärosäte

Ledning
Utskick/svar

Lärare
Utskick/svar

Student,
doktorand
Utskick/svar

Totalt
Utskick/svar

Lund

4/4

4/1

8/2

16/7

Linköping

4/3

4/2

8/4

16/9

Kalmar

4/2

4/2

Göteborg

4/2

4/2

4/1

12/5

16/11

16/7

20/7

62/25

Totalt
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8/4

Nordiska språk

Urvalet är deltagare i självvärderingsarbetet i nordiska språk enligt deltagarlistor
från Högskoleverket/lärosätet. Enkätundersökningen skickades till lärosätena den
13/11, 2002. Uppgifter saknas om vilken funktion den svarande har vid lärosätet. I
tabellen redovisas svarsfrekvens per lärosäte och vilken funktion den svarande har.
Uppdelningen i ledning och lärare har gjorts utifrån de titlar som angivits för respektive deltagare. Professor och studierektor redovisas i kolumnen ledningspersonal,
medan docent och lektor redovisas som lärare.

Tabell D: Enkätsvar Nordiska språk
Lärosäte

Ledning
Utskick/svar

Lärare
Utskick/svar

Student,
doktorand
Utskick/svar

Linköping
Göteborg

6/2

3/2

4/4

13/8

7/4

8/3

7/2

22/9

Södertörn

8/4

4/1

1/

13/5

Dalarna

7/3

4/1

Halmstad

7/1

2/0

4/

13/1

Lund
Totalt

Totalt
Utskick/svar

11/4

8/2

6/1

7/3

21/6

43/15

27/8

23/9

93/33

Historia

Urvalet är deltagare vid upptaktsmötet i historia den 20/11, 2002. Enkätundersökningen skickades till lärosätena den 25/1, 2002. Uppgifter saknas om vilken funktion
den svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens per lärosäte och
vilken funktion den svarande har. Uppdelningen i ledning och lärare har gjorts utifrån
de titlar som angivits för respektive deltagare. Professor och studierektor redovisas i
kolumnen ledningspersonal, medan docent och lektor redovisas som lärare.

Tabell E: Enkätsvar Historia
Lärosäte

Ledning

Lärare

Totalt

Utskick/svar

Utskick/svar

Utskick/svar

Uppsala

1/1

Lund

2/2

Göteborg

1/1

Stockholm

2/2

Umeå

1/0

Linköping

1/1

2/2
2/2

1/0

2/1
2/2

1/0

2/0

1/1

1/1

Växjö

1/1

Örebro

1/1

1/1
1/1

Luleå

1/0

1/0

Karlstad

1/1

Blekinge

1/1

1/1
1/1

Dalarna

2/2

2/2

Gotland

2/1

2/1

Gävle

1/0

1/0

Halmstad

1/1

1/1

Jönköping

2/0

2/0

Mitthögskolan

1/1

2/1

Mälardalen

3/0

3/0

Södertörn

3/1

3/1

21/10

32/18

Totalt

1/0

11/8
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Kemi

Urvalet är deltagare i upptaktsmötet den 11/12, 2001.
Enkätundersökningen skickades till lärosätena den 25/1, 2002. Uppgifter saknas
om vilken funktion den svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens
per lärosäte.

Tabell F: Enkätsvar Kemi
Lärosäte

Utskicka/ Svar

Uppsala

3/1

Lund

2/2

Göteborg

1/1

Stockholm

3/2

Umeå

1/0

Linköping

1/0

Karlstad

1/1

Växjö

1/1

Örebro

1/1

Sveriges lantbruksuniversitet

1/1

Kalmar

3/2

Mitthögskolan

1/1

Södertörn

1/0

Jönköping

2/1

Chalmers

1/0

KTH

1/0

Totalt

22/14

Miljö

Urvalet är deltagare i upptaktsmötet den 29/11, 2001. Enligt deltagarlista.
Enkätundersökningen skickades till lärosätena den 25/1, 2002. Uppgifter saknas
om vilken funktion den svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens
per lärosäte.

Tabell G: Enkätsvar Miljö
Lärosäte

Utskick/Svar

Chalmers Göteborg

2/2

Dalarna

1/1

Halmstad

1/1

Kalmar

2/2

Kristianstad

1/1

Trollhättan

1/1

Karlstad

2/2

KTH Sthlm

1/0

Linköping

1/1

Lund

5/3

Malmö

1/1

Mitthögskolan

1/0

Mälardalen

2/2

Stockholm

1/1

Södertörn

1/0

Umeå

2/2

Örebro

1/0

Totalt

26/20
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Högskoleingenjörer

Urvalet är deltagare i upptaktsmötet den 21/11, 2001. Enligt deltagarlista.
Enkätundersökningen skickades till lärosätena den 25/1, 2002. Uppgifter saknas
om vilken funktion den svarande har vid lärosätet. I tabellen redovisas svarsfrekvens
per lärosäte.

Tabell H: Enkätsvar Högskoleingenjörer
Lärosäte
Blekinge
Chalmers Lindholmen
Gammelkroppa
Borås
Dalarna
Gävle
Halmstad
Kalmar
Kristianstad
Skövde
Trollhättan/Uddevalla
Jönköping
Karlstad
KTH
Linköping
Luleå
Lund
Malmö
Mitthögskolan
Mälardalen
SLU
Umeå
Uppsala
Växjö
Örebro
Totalt

Utskick/svar
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
25/16
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Köns- och åldersfördelning

Tabell I: Köns- och åldersfördelning i enkätsvar i olika ämnen
Ämnen

Män

MKV
Män
Kvinnor

15

Datalogi
Män
Kvinnor

20

Matematik
Män
Kvinnor

19

Högskoleing.
Män
Kvinnor

9

Miljö
Män
Kvinnor

15

Historia
Män
Kvinnor

14

Kemi
Män
Kvinnor

8

Nordiska språk
Män
Kvinnor

14

Kvinnor

>50

51<

15

12
10

3
5

15
15
30

7

14
5

6
2

20
7
27

6

10
4

9
2

19
6
25

7

6
1

3
6

9
7
16

5

8
2

7
3

15
5
20

3

1

14
3

14
4
18

6

3
3

5
3

8
6
14

19

7
13

7
6

14
19
33

60
39

54
30

114
69

99

84

183*

Alla enkäter
Män
Kvinnor
Summering

114

69

Totalt

* Förutom uppgifter i denna tabell så finns även uppgifter om ålder och könsfördelning i bedömargruppernas enkät som redovisas i kapitlet Genomförande.
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