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Sammanfattning 
Det senaste årets granskning av lärosätens kvalitetssystem som genomfördes av 

universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att även högre utbildning behöver arbeta med sitt interna 

kvalitetsarbete och att lärosätena behöver ta fram arbetssätt och metoder för att genomföra det. 

Syftet med det här arbetet var att bidra med kunskap om hur arbete med kvalitetsutveckling ser ut 

inom högre utbildning samt att ta fram en modell för att arbeta med förbättrings och 

kvalitetsutveckling inom lärarutbildning. Författaren deltog i ett projektarbete som 

interaktionsforskare för att ta fram en modell för arbetet med förbättrings- och utvecklingsarbetet 

inom lärarutbildning. Den här studien har bidragit med kunskap om att högre utbildning idag 

arbetar med kvalitetsarbetet utifrån de riktlinjer som finns i Högskolelag, Högskoleförordning och 

Standards and Guidelines for Quality Assurances in the European Higher Education Area (ESG). 

Slutsatsen var, att den modell för att arbeta med utvecklingsprojekt som togs fram i projektarbetet, 

behöver följa dessa lagar, förordningar och riktlinjer som anges i ESG och att arbetssättet i 

modellen bör vara cykliskt och kan utgå från PDSA. Vidare är slutsatsen att modellen med fördel 

kan ta utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen och att om lärandet 

inom organisationen sker på alla nivåer kontinuerligt kan modellen stödja arbetet till en lärande 

organisation. Den här studien kan vara av intresse för andra som vill lära mer om 

interaktionsforskning samt för lärosäten som står inför att utveckla sitt eget interna kvalitetsarbete.  

 
Nyckelord: Learning organization, quality improvement, continuous improvements, higher 

education, teacher education, offensiv kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar 

 

Abstract 
The latest year's review of the higher education institutions' quality systems carried out by the 

university chancellor's office (UKÄ) shows that even higher education needs to work with its 

internal quality work and that the higher education institutions need to develop working methods 

and methods for implementing it. The purpose of this work was to contribute with knowledge 

about how work with quality development looks within higher education and to develop a model 

for working with improvement and quality development in teacher education. The author 

participated in a project work as an interaction researcher to develop a model for the work on 

improvement and development work in teacher education. This study has contributed with the 

knowledge that higher education today works with the quality work based on the guidelines found 

in the Higher Education Act, the Higher Education Ordinance and the Standards and Guidelines 

for Quality Assurances in the European Higher Education Area (ESG). The conclusion was that 

the model for working with development projects developed in the project work must follow these 

laws, regulations and guidelines stated in the ESG and that the working method in the model 

should be cyclical and can be based on PDSA. Furthermore, the conclusion is that the model can 

advantageously be based on offensive quality development and the cornerstone model and that if 

the learning within the organization takes place at all levels continuously, the model can support 

the work of a learning organization. This study may be of interest to others who want to learn 

more about interaction research and for higher education institutions that are faced with 

developing their own internal quality work. 

 

Keywords: Learning organization, quality improvement, continuous improvements, higher 

education, teacher education, offensiv kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen med aktuell forskning och behovet av 
kunskap om kvalitetsarbete inom högre utbildning. 

 

Skriande lärarbrist! Nyexaminerade lärare upplever en praxischock! Lärarutbildning måste vila 

på vetenskaplig grund! Så skulle rubrikerna kunna se ut när artiklar skrivs om skola och 

lärarutbildning). Inför varje skolstart är det något uppslag kring dessa teman. (Abrahamsson et 

al., 2018, Arbman & Lerner, 2018; Wallström, 2018 I en rapport från Statistiska centralbyrån 

(SCB, 2017a) framkommer att det råder brist på lärare och år 2035 kommer det att saknas 25 

000 behöriga lärare inom de tidiga åren i grundskolan. Anledningen till det är både ökade 

barnkullar men också kommande pensionsavgångar och att yrkesverksamma lärare lämnar 

yrket (ibid.). I en undersökning genomförd av Lärarnas Riksförbund (LR) i maj 2018 

framkommer att fem av tio nu verksamma lärare under det senaste året har övervägt att lämna 

yrket (LR, 2018). En orsak till det är att de nyutexaminerade lärarna inte upplever att 

lärarutbildningen har förberett dem för den kommande yrkesprofessionen (SCB, 2017b). 

Bristen på lärare är akut på många håll och något måste förändras. 

 

Förändrings- och utvecklingsarbete är pågående inom lärarutbildning i Sverige. För att möta 

bristen på utbildade lärare har politiska beslut fattats bland annat om att öka antagning till 

lärarutbildning (Utbildningsdepartementet, 2016). Ett annat beslut som fattades för att öka 

andelen behöriga lärare var att se över hur reell kompetens kan tillvaratas inför rekryteringen 

av nybörjare till lärarutbildning och att skynda på redan påbörjad utbildning (ibid.). En 

pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och 

högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om 

bedömningen har pågått under 2017/2018 (ibid.). Regeringen gav i augusti 2018 sju lärosäten i 

uppdrag att utveckla detta arbete vidare med tillägget att se över hur kompletterande kurser för 

behörighet till lärarutbildning och examen ska tillgodoses. Det nämns särskilt att dessa kurser 

behöver ges på distans då de presumtiva studenterna ofta redan är yrkesverksamma inom skolan 

och behöver ges möjlighet att studera och arbeta samtidigt (Utbildningsdepartementet, 2018).  

 

Ytterligare utvecklingsarbete som är aktuellt inom utbildningen är att utveckla så kallad 

verksamhetsintegrerad utbildning. Verksamhetsintegrerad lärarutbildning handlar om att 

studenter, under sin utbildning, arbetar eller tillbringar del av arbetsveckan i en skolverksamhet. 

Försöksverksamhet med verksamhetsintegrerad utbildning pågår just nu på lärosäten i Sverige 

där Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet är föregångare. Forskning från 

försöksverksamheten på Linnéuniversitetet visar att genom att studenterna genomför 20% extra 

av utbildningstiden på en skola, ges positiva effekter på studenternas professionsblivande 

(Gardesten & Nordänger, 2018).  

 

En organisation som vill förändra och arbeta för att utvecklas för att hänga med i konkurrensen 

bör arbeta med ständiga förbättringar, ständigt lärande och vara en lärande organisation (Senge, 

1997). Garvin (1994) beskriver den lärande organisationen som en organisation som kan ta till 

sig ny kunskap, förändra den och sprida den nya kunskapen vidare men som också kan förändra 

dess beteende efter den nya kunskapen som nu finns i organisationen. Genom att arbeta med 

kvalitetsutveckling och förbättringsarbete som en integrerad del i verksamheten kan 

organisationen vara proaktiv och ligga steget före. Att ständigt förebygga och förbättra är något 

som Bergman och Klefsjö (2012) beskriver som offensiv kvalitetsutveckling. Bergman och 

Klefsjö definierar offensiv kvalitetsutveckling som att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett 
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kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens 

processer” (Bergman & Klefsjö, 2012, s, 38). Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att se 

kvalitetsutveckling som en helhet där organisationens värderingar är grundfundamentet i 

utvecklingsarbetet och där de arbetssätt och verktyg som väljs måste vara i linje med dessa. De 

tre komponenterna värderingar, arbetssätt och verktyg behöver stödja varandra till en helhet 

och bör ses som ett ledningssystem, menar Hellsten och Klefsjö (2000).  

 

Inom de europeiska länderna finns samarbete för att arbeta med kvalitetssäkring och 

kvalitetsarbete. Ministrarna för högre utbildning i Europa träffades i Jerevan 2015 för att ta 

fram riktlinjer och standarder vilket resulterade i dokumentet Standards and Guidelines for 

Quality Assurances in the European Higher Education Area (ESG, 2015). Det är också det 

dokumentet, tillsammans med högskolelagen och högskoleförordningen, som är 

utgångspunkten i de olika granskningarna som genomförs av universitetskanslersämbetet 

(UKÄ). 

 

I Högskoleförordningen fastslås att (SFS 1992:1434, 1: a kap § 2) all utbildning inom högskola 

och universitet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att utbildning har en 

forskningsbas är grunden för all högre utbildning. I högre utbildning kan kriterier på 

forskningsbas konkretiseras utifrån de lärare som undervisar inom utbildningen är disputerade 

och att den kurslitteratur som används är förankrad i forskning (VR, 2015). Enligt A Ryve 

(personlig kommunikation, 28 januari, 2019) är det också viktigt att de undervisningsmetoder 

som behandlas inom utbildningen är forskningsbaserade. A Ryve går dock ett steg längre och 

menar att det inte bara är lärarna, studenter och litteratur som ska ha en forskningsbas, utan att 

även de förbättringar och de utvecklingsprojekt som är kopplade till lärarutbildning bör vara 

forskningsbaserade. Vid design, genomförande, analys och utveckling av program inom 

utbildningen behövs forskning som bas (ibid.).  

 

Högre utbildning ska enligt Högskoleförordningen vila på beprövad erfarenhet (SFS 

1992:1434, 1:a kap § 2). Det kan ses som ett led i att motverka praxischock och tillgodose att 

utbildningen möter olika intressenters förväntningar och krav. Inom lärarutbildning har den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen traditionellt sett fått stå för den beprövade 

erfarenheten. Men de senaste åren har olika försök genomförts för att utveckla samverkan 

mellan lärosäten och skolverksamhet. Ett exempel på sådana projekt är försöksverksamheten 

med övningsskolor som har genomförts mellan 2014 och 2019 där huvudsyftet har varit att 

stärka kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) 

(Utbildningsdepartementet, 2014).  

 

För att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbete används olika förbättringsmodeller både 

inom privat och offentlig sektor. Det är dock inte så vanligt att det förekommer inom högre 

utbildning (LeMahieu, Nordstrum & Cudney, 2017). UKÄ (uka.se) genomför mellan 2017–

2022 en utvärdering av svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete. 

Kvalitetssäkringsutvärderingen ska granska hur lärosätet följer lagar, förordningar och de 

standarder för kvalitetsarbete inom högre utbildning som upprättats gemensamt i Europa. 

Kvalitetssystemet, som upprättas inom lärosätet, ska också visa hur metoder och verktyg 

används för både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling (UKÄ, 2019). I mars 2019 kom den 

första rapporten av de fyra lärosäten som initialt blivit granskade och visar brister på en eller 

flera av granskningsområdena. UKÄ (uka.se) fastslår att utvecklingsområden för de granskade 

lärosätena bland annat är att säkerställa att rutiner och processer tillämpas systematiskt så att 

kvalitetsarbetet fungerar i alla delar av verksamheten. UKÄ (ibid.) förklarar det bristande 

resultatet med att arbete med den interna kvalitetssäkringen är relativt ung och att metoder och 
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processer ännu inte har hunnit etablerats på lärosätena. Under 2018–2019 genomgår också 20 

olika lärosätens lärarutbildningar utbildningsutvärderingar. Sammanlagt har 67 utbildningar 

granskats och av dem får 35 hög kvalitet och 32 utbildningar får ifrågasatt kvalitet (ibid.). Dessa 

två utvärderingar visar att något behöver göras, både för att stärka kvaliteten inom utbildningen 

men också för att utveckla lärosätenas interna kvalitetssystem.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 
I en tid då lärarbrist är ett faktum och där många lärare lämnar yrket i förtid, behövs åtgärder 

sättas in för att försöka att komma tillrätta med problematiken. En åtgärd i det är att 

lärarutbildningen behöver förbättras och utvecklas. Hur ser det arbetet ut idag? Vid 

litteratursökning kring begrepp som kvalitetsutveckling inom högre utbildning, lärande 

organisationer och modeller för utvecklingsarbete inom högre utbildning eller lärarutbildning, 

är det svårt att få träffar på forskning på ett sådant arbete med svenska metoder. Däremot finns 

det forskning kring ämnesområdet både i USA och i England men då handlar det ofta om försök 

med att använda exempelvis Lean och Sex Sigma (LeMahieu et al., 2017). Men det som saknas 

idag är forskning kring metoder och framarbetade strategier som ligger till grund för sådant 

utvecklingsarbete inom utbildning i Sverige. Detta bekräftas också i den 

kvalitetssäkringsutvärdering som UKÄ just nu genomför. Om det nu är så att detta saknas, hur 

vet vi att vi gör rätt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de krav som ställs i lagar, 

förordningar och riktlinjer och att vi tar tillvara på de behov som olika intressenter har?  

 

Syftet med arbetet är att bidra med ökad kunskap om hur lärosäten arbetar med kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling samt att ta fram en modell för att arbeta med förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom lärarutbildning.  

 

 

2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel beskrivs tidigare forskning och teori uppdelat i de fyra huvudrubrikerna: 
kvalitetsutveckling, offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisation, kvalitetsutveckling inom 
högre utbildning.  

 

2.1 Kvalitetsutveckling 
Kvalitetsbegreppet är inte ett begrepp som helt entydigt går att definiera. I 

Nationalencyklopedin ([NE], ne.se) definieras kvalitet som ”egenskap, särskilt när någon eller 

någonting beskrivs som bra eller dålig och har sitt ursprung i latin qualitas ’beskaffenhet’, 

’egenskap’, av qualis ’på något sätt beskaffad.   
 

Några förgrundsfigurer inom kvalitetsområdet har definierat kvalitet på ett sätt som på många 

vis än idag hänger kvar när kvalitet diskuteras (Lagrosen & Lagrosen, 2009). I allmänhet kan 

kvalitetsbegreppet delas in i två kategorier där den första handlar om att producera varor eller 

leverera tjänster vars mätbara egenskaper uppfyller de på förhand bestämda kriterierna, 

vanligtvis numeriskt mätbara (Hoyer & Hoyer, 2001). Den andra kategorin handlar mer om att 

kvalitet är att oavsett mätbara egenskaper, tillfredsställa kundens behov (ibid.). Bergman och 

Klefsjö (2012) definierar det som skolan för ständiga förbättringar.  

 

Garvin (citerad i Bergman & Klefsjö, 2012) pratar om fem olika perspektiv på 

kvalitetsbegreppet, nämligen, det transcendenta, det produktbaserade, det produktionsbaserade 

och det värdebaserade som beskriver produktens kvalité baserat på dess utseende, egenskaper, 
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pris med mera. Joseph Juran har formulerat en kortare definition för kvalitet som ”fitness for 

use” och menar att kvalitet är när en produkts egenskaper tillgodoser kundernas behov och ger 

kundtillfredsställelse (Hoyer & Hoyer, 2001, s. 58). Philip B. Crosby menar att kvalitet helt 

enkelt handlar om att leverera utifrån de förutbestämda kraven (ibid.).  

 

W. Edwards Deming problematiserar kvalitetsbegreppet och menar att definitionen på kvalitet 

kan vara olika beroende på verksamhet och kundernas behov. Kvalitetsbegreppet är också 

föränderligt eftersom det är svårt att veta vad kundens behov är i framtiden (Deming, 1986). 

Bergman och Klefsjö (2012) tolkar Demings definition på kvalitet som att kvalitet är kundens 

behov idag och i morgon.  

 

Japanen Genichi Taguchi definierar kvalitet som en förlust för samhället och diskuterar 

komplexiteten mellan hög kvalitet och förlusten för samhället (Hoyer & Hoyer, 2001). Bergman 

och Klefsjö (2012, s. 22) beskriver att Taguchi menar att bristen på kvalitet hos en produkt är 

”samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans”. Taguchis diskussion om 

kvalitet och samhällets totala förlust för tankarna till en modern syn på produktion och hållbar 

utveckling (ibid.).  

 

Bergman & Klefsjö (2012, s. 23) har kanske den mest vida definitionen av kvalitet och föreslår 

att ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar”. Bergman och Klefsjö (ibid.) menar att det inte räcker med att 

tillfredsställa kundernas behov utan att det också handlar om att överträffa dem.  

 

2.1.1 Kvalitetsutvecklingens bakgrund 
Kvalitetsutveckling är inget nytt påfund utan har en historia långt tillbaka i tiden. Redan under 

tiden för Egyptens storhetstid 2000 f. kr. och byggandet av pyramider var det viktigt med 

noggrannhet i tillverkningen av de stora stenblock som blev byggstenar i pyramiderna. Att 

stenblocken kontrollerades av kontrollanter har gått att se på ristningar och bilder som hittats i 

kungagravarna från den här tiden (Bergman & Klefsjö, 2012). Att kontrollera kvaliteten har 

sedan dess varit viktigt i all produktion och kvalitetskontroll är den första delen av de fyra 

faserna som brukar anges när det pratas om kvalitetsutveckling och dess historia, se figur 2.1. 

Kvalitetskontroll handlar om att upptäcka felaktigheter och sortera bort defekter inom 

produktionen i efterhand vilket är en reaktiv metod. Lagrosen och Lagrosen (2009) definierar 

det som inspektionsfas. Kvalitetskontroll var det dominerande synsättet att se på kvalitet under 

industrialismen och fram till efter andra världskriget (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Efter andra världskriget började ett nytt sätt att se på kvalitet växa fram, kvalitetsstyrning, vilket 

innebar att det redan i processerna försöker att fånga upp felaktigheter och defekter (Bergman 

& Klefsjö, 2012).  Att i förväg styra upp processer och rutiner för arbetet är fortfarande en 

reaktiv handling (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Kvalitetsstyrningen kom att utvecklas till 

kvalitetssäkring som är nästa fas i kvalitetsutvecklingens historia, se figur 2.1.  

 

Efter nederlaget under andra världskriget skulle Japans industri byggas upp igen (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 1946 startade Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE, ibid.). 

Japanerna insåg att det som skulle komma att bli den stora konkurrensfaktorn var kvalitet till 

en lägre kostnad (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Under 50-talet startades massiva 

utbildningsinsatser i andan att ständigt sträva efter förbättringar. De fick kännedom om 

Shewharts idéer om kvalitetskontroll och både Juran och Deming bjöds in i flera omgångar att 

medverka i utbildningssatsningen (Bergman & Klefsjö, 2012).  Det var ett långsiktigt arbete 

och effekterna slog inte igenom förrän på 70-talet (Lagrosen & Lagrosen, 2009). 
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Kvalitetssäkring vidgar synen på kvalitet och innebär att kvaliteten innan produktionens start 

till viss del kan säkras upp. Stort fokus lades på att definiera rutiner och dokumentera de olika 

delarna i arbetsprocesserna för att minska risk för fel (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Kvalitetsarbetet blir ett ledningssystem och begrepp som Total Quality Management (TQM) 

blev vanliga (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist 2004). När begrepp och teorier utvecklas är 

det svårt att sätta några egentliga gränser och när de idag diskuteras kvalitetsutveckling är det 

ofta som de tre ovanstående faserna ingår i den diskussionen. Kvalitetsutveckling handlar idag 

om att alla de tre tidigare faserna kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring 

samverkar samtidigt som arbetet med ständiga förbättringar pågår, se figur 2.1 (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

 

 

 
 
Figur 2.1.  En beskrivning av hur begreppet kvalitetsutveckling har utvecklats från att innebära 

kvalitetskontroll till att handla om kvalitetsutveckling med ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

 

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ, 2019) menar att det idag sker ytterligare en förändring i 

synen på kvalitetsutveckling. SIQ (ibid.) beskriver på sin hemsida en femte våg inom 

kvalitetsutvecklingen vilket SIQ menar handlar om nya globala utmanare i öst, Kina och Indien, 

som idag kan leverera varor och tjänster till hög kvalitet och konkurrera väl med väst.  Men det 

handlar också omändrade konsumentkrav på hemmaplan ihop med ökad digitalisering där 

gränser suddas ut och nya beteenden uppstår hos konsumenterna (ibid.). 

 

2.1.2 Shewhart, Deming, Juran och Ishikawa 
Walter A Shewhart anses vara en av de stora förgrundsfigurerna gällande kvalitet och 

kvalitetsutveckling och arbetade med detta inom industrin redan under första delen av 1900-

talet. Shewhart betonade tidigt vikten av statistiska förklaringsmodeller och fokuserade på att 

förbättra processerna inom industrin. Även delar som kundcentrering och kundtillfredställelse 

var viktigt i hans syn på kvalitet och kvalitetsutveckling (Shewhart, citerad i Bergman & 

Klefsjö, 2012). Shewhart kom att påbörja modellen för förbättringar, Plan-Do-Check-Act 

(PDCA) som Deming sedan kom att utveckla.  

 

W.E. Deming inspirerades av på flera sätt av Shewhart och utvecklade också idén om 

ledningens betydelse inom kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). Demings tankar 

om arbetet med kvalitet har påverkat den moderna synen på kvalitetsutveckling inom företag 

och organisationer. De grundar sig i utvecklingsarbete inom industrin, där Deming ansåg att det 

måste finnas en helhetssyn inom företaget för att åstadkomma effektivt kvalitetsarbete. Deming 

betonar också ledningens roll i utvecklingsarbetet, där ett engagerat ledarskap är en av 
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framgångsfaktorerna i arbetet. Deming har också sammanfattat sina råd till ledningen i 14 

punkter, mest kända som Demings fjorton punkter för kvalitetsutveckling (Deming, 1986).  

 

Joseph M. Juran var precis som Deming en stor inspiratör till kvalitetsutvecklingen i Japan. 

Demings bidrag var framför allt att utifrån statistiska kvalitetsmodeller bidra med nytt 

kvalitetstänkande i Japan (Bergman& Klefsjö, 2012; Edmund & Juran, 2008; Lagrosen & 

Lagrosen, 2009). Jurans kvalitetsarbete var också mer inriktat mot planering och strategi och 

menade att för att ett företag skulle bli framgångsrikt, behövs de delarna kvalitetsplanering, 

kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring användas (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Vidare 

betonade också ledarskapet och ledningens betydelse i kvalitetsarbetet (ibid.).  

 

Även Kaoru Ishikawa argumenterade för ledarskapet och ledningens engagemang och betonade 

vikten av allas delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). Ishikawa var ledare för det nystartade 

JUSE och en av de viktigaste personerna för Japans kvalitetsutveckling (Lagrosen & Lagrosen, 

2009). Ishikawa arbetade fram det som har kommit att kallas kvalitetscirklar, vilket var små 

förbättringsgruppen inom ett företag, där medarbetarna tillsammans arbetade med 

kvalitetsutveckling. Det var också Ishikawa som arbetade fram det orsaks-verkan-diagram, som 

är ett av de sju statistiska förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö, 2012).  Orsaks-verkan-

diagrammet kallas just därför också Ishikawadiagram (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Även 

kundbegreppet var viktigt för Ishikawa. Begreppet Total Quality Control användes av Ishikawa 

där produktionens kvalitet var avhängig kundens tillfredsställelse. Kundens behov och 

önskemål sågs som viktigt för att uppnå kvalitet (ibid.).  

 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling är ett begrepp som används i Sverige för att beskriva hur kvalitets-

och förbättringsarbete kan genomföras inom en organisation. Hellsten och Klefsjö (2000) 

menar att offensiv kvalitetsutveckling är ett av de svenska begrepp som används för Total 

Quality Management (TQM). Men begreppet har utvecklats och många olika användare lägger 

olika betydelse i det (Sörqvist, 2004). Hellsten och Klefsjö (2000) skriver att offensiv 

kvalitetsutveckling har gått mot att vara en filosofi och en kultur, där filosofin är grunden och 

kulturen ett önskat tillstånd. För att nå det önskade tillståndet är strategin sättet att omsätta 

filosofin. Bergman och Klefsjö (2012) menar att offensiv kvalitetsutveckling handlar om att 

förebygga och förändra och ska ses som en aktiv handling där alla är engagerade i ett ständigt 

pågående arbete. Vidare menar Bergman & Klefsjö (2012) att det handlar om att arbeta för en 

helhet där verktyg och arbetssätt stödjer varandra för att åstadkomma ökad kundnöjdhet till 

mindre kostnad. Grundläggande värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling är arbeta med 

kundfokus, ständiga förbättringar, processorientering och allas delaktighet. Dessa värderingar 

kan ses som en kärna inom offensiv kvalitetsutveckling (Hellsten & Klefsjö, 2000). Se figur 

2.2.  

 

Inom offensiv kvalitetsutveckling används också olika arbetssätt som exempelvis 

tvärfunktionella grupper, kompetensutveckling, benchmarking, självvärdering och sex sigma 

(Hellsten & Klefsjö, 2000). För att arbeta med kvalitetsutveckling behövs också verktyg. 

Verktyg för offensiv kvalitetsutveckling kan vara relationsdiagram, träddiagram, 

fiskbensdiagram eller processkartor. Se figur 2.2.  
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Figur 2.2.  Offensiv kvalitetsutveckling består av värderingar, arbetssätt och verktyg och de tre delarna ska 

samverka med varandra (Hellsten & Klefsjö, 2000). 
 

 

Ledningssystemet består av värderingar, arbetssätt och verktyg där alla delar stödjer varandra 

och ska ses som en helhet (Hellsten & Klefsjö, 2000). Värderingar styr vårt sätt att arbeta med 

utvecklingsarbete och arbetssätten är aktiviteter utförda i en viss ordning. Till detta används 

olika verktyg för att samla in, sortera och strukturera data och information (ibid.). Se figur 2.2. 

 
Figur 2.3  Värderingar, arbetssätt och verktyg ska samverka för att nå målet att ökad kundtillfredsställelse 

med lägre resursåtgång (Hellsten & Klefsjö 2000).  

 

 

Hellsten och Klefsjö (2000) menar att en organisation som vill arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling måste börja med att ta fram vilka värderingar som ska styra organisationen, 

se figur 2.3. De framtagna värderingarna ligger sedan till grund för kvalitetsarbetet inom 

organisationen. För att arbeta mot organisationens mål och värderingar måste ändamålsenliga 

arbetssätt användas och effektiva verktyg användas. Bergman och Klefsjö (2012) menar att 

offensiv kvalitetsutveckling behöver ses som en helhet, där värderingar, arbetssätt och verktyg 

samverkar. Om värderingen allas delaktighet ligger till grund i organisationen kan exempelvis 

kvalitetscirklar eller förbättringsgrupper vara passande arbetssätt och tillsammans med verktyg 

som Ishikawadiagram eller paretodiagram vara effektiva för att arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling (Hellsten & Klefsjö, 2000).  

 

Hellsten och Klefsjö (2000) menar att en fördel med att se offensiv kvalitetsutveckling som en 

helhet är att fokus på utvecklingsarbetet hamnar på ledningen. Vidare skriver Hellsten och 

Klefsjö (ibid.) att fokus på helheten bidrar till att minska risken för att organisationen endast 



8 

 

använder ett arbetssätt i utvecklingsarbetet, vilket inte kommer att leda till framgång. Även 

Sandholm (1999) betonar ledningens roll i kvalitetsarbetet. Sandholm (ibid.) menar att 

kvalitetsarbetet börjar med att ledningen går först in i utvecklingsarbetet genom ett tydligt och 

direkt ledarskap för kvalitet. Precis som Hellsten och Klefsjö (2000) menar Sandholm (1999) 

att det finns risk att organisationen och dess ledning endast använder en del av de verktyg och 

metoder vilket inte leder till långsiktigt framgångsrikt kvalitetsarbete.  

 

2.2.1 Värderingar 
Lagrosen och Lagrosen (2009) beskriver sex värderingar som ofta ligger till grund för offensiv 

kvalitetsutveckling. Dessa sex värderingar återfinns också i Hörnstensmodellen, se figur 2.4, 

som är utvecklad av Bergman och Klefsjö (2012). Med ett engagerat ledarskap för kvalitet som 

grund ska utvecklingsarbetet vila på fem hörnstenar, värderingar, som känns igen från offensiv 

kvalitetsutveckling, se figur 2.2. För att få en helhetsbild är det viktigt att dessa värderingar 

samverkar med varandra (ibid.).   

 
 

 
 

Figur 2.4.  Bild av Bergman och Klefsjös Hörnstensmodell som visar hur de olika hörnstenarna samverka 

med varandra i en helhet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

I hörnstensmodellen är det viktigt att sätta kunderna i centrum, vilket enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) innebär att man försöker ta reda på och förstå vad det faktiskt är kunden vill ha, 

försöker uppfylla och till och med överträffa kundens förväntningar och behov. Detta gäller 

inte bara externa kunder utan även också interna kunder, medarbetare (ibid.). Även Ishikawa 

betonade kundens betydelse i kvalitetsutvecklingen och menade att kvalitet inte uppstår förrän 

kunden är totalt nöjd (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Den andra hörnstenen, att basera beslut på 

fakta är viktig för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Data och information som inhämtas 

ska sedan struktureras och analyseras. De olika statistiska förbättringsverktygen, som Ishikawa 

var med att utveckla, och de sju ledningsverktygen är verktyg för ett sådant arbete ibid.). Att 

arbeta med processer handlar om att se verksamheten som ett nätverk, där varje del samverkar 

med andra och där processen går ut på att tillfredsställa kunden med så lite resursåtgång som 

möjligt. Utvärdering och uppföljning av organisationens processer är nödvändig för att kunna 

återföra kunskap om hur processerna fungerar och kan utvecklas (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012) att eftersom kundkraven hela tiden utvecklas 

behöver organisationen ständigt arbeta med förbättringar för att förbättra kvaliteten 

organisationens produkter, tjänster och den egna verksamhetens processer. För att göra det kan 

arbetssätt som exempelvis förbättringscykeln, Plan-Do-Study-Act (PDSA) användas (ibid.), 
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PDSA, se figur 2.5. En ytterligare hörnsten i kvalitetsutvecklingsarbetet är att skapa 

förutsättningar för allas delaktighet. Bergman och Klefsjö (ibid.) menar att denna hörnsten är 

en viktig framgångsfaktor och att viktiga delar i det arbetet är kommunikation, delegation och 

utbildning. Allas delaktighet är något som också betonas i Ishikawas modell för 

kvalitetsutveckling, vilket bland annat är en grund i arbetssättet kvalitetscirklar (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009).  

 

De fem hörnstenarna vilar på en grund av ett engagerat ledarskap. Bergman och Klefsjö (2012) 

menar att ett bra ledarskap skapar en trygghet i organisationen där varje medarbetare kan känna 

stolthet över den egna prestationen och uppskattade för den de är. Därför är det viktigt med ett 

synligt och tydligt ledarskap (ibid.). Även Sandholm (1999) betonar vikten av ledningens 

engagemang. Ledningen måste tydliggöra vad organisationen finns till för och vad den vill 

åstadkomma genom att definiera kvalitetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten (ibid.). Det 

är också viktigt menar Sandholm (ibid.) att det finns kvalitetssystem och en organisation som 

stödjer kvalitetsarbetet samt att alla medarbetare känner delaktighet. Sandholm (ibid.) betonar 

också kompetensutveckling i alla led och att låta medarbetarna kontinuerligt få använda och 

träna på arbete med kvalitetsutveckling. Deming (1986) beskriver också vikten av ledarskapet 

och medarbetarnas möjlighet att utvecklas. I Demings (ibid.) 14 punkter för ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete framgår att ledarskapet ska betonas och medarbetarna ska ges chansen till 

utmaning och utveckling i sitt arbete. Se Demings (ibid.) 14 punkter nedan. 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring.  

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet.  

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris.  

5. Förbättra ständigt varje process.  

6. Ge alla möjligheten att utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap.  

8. Fördriv rädslan.   

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningar.  

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället.  

11. Avskaffa ackord.  

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet.  

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling.  

14. Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen. 

 

 

2.2.2 Arbetssätt 
Lean produktion eller Lean är inspirerat av Toyota Production System (TPS) och är ett av de 

traditionella förbättringskoncepten. Lean är övergripande strategier och filosofier om hur en 

organisation ska arbeta med verksamhetsutveckling för att använda så lite resurser som möjligt 

med ett starkt kundfokus på att skapa värde för kunderna (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 

2004). Till hjälp för att arbeta Lean finns konkreta verktyg och metoder som kan användas för 

att systematiskt upptäcka och eliminera slöseri i processen. För att eliminera slöserier kartläggs 

organisationens processer och värdeflöden, de delar i en process som skapar värde, kan 

identifieras. I Lean används begreppet flödeseffektivitet, vilket innebär en definition på värdet 

utifrån flödets perspektiv, ofta med ett starkt kundfokus (Bergman & Klefsjö, 2012). Lean har 

sitt ursprung inom tillverkande industri men har under de senare åren även kommit att användas 

inom offentlig förvaltning i syfte att förbättra och utveckla verksamheten (Sörqvist, 2004).  
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Sex Sigma är ett annat traditionellt förbättringskoncept introducerat av Motorola på 1980-talet. 

I grunden handlar Sex Sigma om att kunna upptäcka och hantera variation i verksamhetens 

processer, vilket ofta är en källa till kostnader och kundmissnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Sörqvist, 2004). Sex Sigma fokuserar på att kontinuerligt mäta, analysera processen för att 

minska dess variation. Många av de metoder som används inom Sex Sigma är de traditionella 

förbättrings- och ledningsverktygen, men de används på ett nyanserat sätt för att åstadkomma 

resultat genom en tydlig infrastruktur, enhetlig arbetsgång och fakta om verksamheten. I 

förbättringsarbetet används verkningsfulla metoder och förbättringsverktyg ihop med gedigen 

utbildning, systematisk uppföljning och återkoppling (Sörqvist, 2004). Men att använda 

metoder och verktyg räcker inte om inte ledningen finns med i utvecklingsarbetet. Grunden för 

ett lyckat Sex Sigma-program är det engagerade ledarskapet (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) är en förbättringscykel, framarbetad av Walter Shewhart och 

senare utvecklad av Deming (Sörqvist, 2004). PDCA var grundad i tanken om att genom att 

angripa problemen systematiskt och statistiskt kunde man hitta orsaker till urskiljbar variation 

och på det viset definiera orsaker till problem och hantera de som är mest kostnadsbesparande 

(Bergman & Klefsjö, 2012). När Deming vidareutvecklade förbättringscykeln och kallade den 

senare för Plan-Do-Study-Act, där han ersatte Check med Study (Sörqvist, 2004). Se figur 2.5.  

 

 
 

 

Figur 2.5.  Förbättringscykeln PDSA som Deming själv kallar Shewhart-cykeln (fritt från Deming, 1986). 

 

 

Förbättringscykeln finns beskriven på många olika sätt och Bergman och Klefsjö (2012) väljer 

att kalla förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär, medan Sörqvist (2004) använder den 

engelska modellen Plan-Do-Check-Act. Förbättringscykeln kan också beskrivas utifrån att 

varje del av Plan-Do-Check-Act kan brytas ned i mindre steg (Cleary, 1995). Cleary (ibid.) 

menar att det viktiga är inte vilka steg som cykeln beskrivs utifrån utan att förbättringsarbetet 

har en process att följa och att medarbetarna kan ta ägarskap över verksamhetens 

förbättringsarbete.  

 

I fasen Plan är det viktigt att definiera problemet och hitta rotorsakerna till det (Deming, 1986). 

För att göra det kan och basera beslut på fakta, kan olika förbättringsverktyg användas, ex 

Ishikawa-diagram eller brainstorming (Sörqvist, 2004). Data som tagit fram i den här fasen kan 

sedan sammanställas med hjälp av exempelvis histogram eller sambandsdiagram (Bergman & 

Klefsjö, 2012). En plan och teori för arbetet tas fram som sedan prövas och testas i nästa fas 

(Cleary, 1995).  

 

I fasen Do genomförs det planerade utvecklingsarbetet (Deming, 1986). Ibland kan det handla 

om att utse en grupp som tillsammans ska genomföra arbetet, men det kan också vara enskilda 

personer, om det är ett mindre förbättringsarbete. Eventuellt kan utvecklingsarbetet först 

genomföras i mindre skala i form av ett pilotprojekt (Bergman & Klefsjö, 2012). Sörqvist 

Plan

DoStudy

Act
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(2004) betonar att det i denna fas kan vara viktigt med information och utbildning till de parter 

som är inblandade i utvecklingsprojektet.  

 

I nästa fas Study följs utvecklingsarbetet upp genom utvärdering eller mätningar och en analys 

av resultatet (Deming, 1986; Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004). Bergman & Klefsjö 

(2012) menar att det även här kan användas något eller några av de olika förbättringsverktygen, 

exempelvis paretodiagram eller uppdelning.  

 

När utvärdering och uppföljning är genomförd kan nästa fas påbörjas, Act. Utifrån det resultat 

som har framkommit ställs frågor som vad har vi lärt oss och vad kan vi förutse (Deming, 1986) 

I denna fas kan förbättringsarbetet antingen förfinas och utvecklas ytterligare eller om 

utvecklingsarbetet var lyckat, standardiseras och användas fullt ut i verksamheten (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Cleary, 1995).  

 

2.2.3 Verktyg 

För att i förbättringsarbetet sortera och strukturera den data och information som samlas in ska 

ändamålsenliga förbättringsverktyg användas (Hellsten & Klefsjö, 2000). Hellsten och Klefsjö 

(ibid.) menar att det är viktigt att förbättringsverktygen är effektiva utifrån det arbetssätt som 

valts och det problem som ska lösas. Vid numerisk information används ofta något av de sju 

förbättringsverktygen, exempelvis paretodiagram, datainsamling eller fiskbensdiagram 

(Klefsjö, 1999). Om det är muntlig information som ska sammanställas används istället något 

av de sju ledningsverktygen. Till ledningsverktygen räknas bland annat släktskapsdiagram, 

träddiagram och relationsdiagram och ofta används en kombination av dessa för att hitta 

rotsaker till problem eller se nya möjliga lösningar (ibid.). Förbättring- och ledningsverktygen 

används ofta i planeringsfasen i förbättringscykeln PDSA (ibid.). 

 

2.3 Lärande organisation 
Ständiga förändringar i samhället och en ökad utvecklingstakt gör det nödvändigt för en 

organisation att arbeta med kvalitetsutveckling. För att inte halka efter i konkurrensen är det 

viktigt för en organisation att anamma ständigt lärande och ständiga förbättringar. Garvin 

(1994) menar att ständiga förbättringar kräver ett intresse för lärande. Om en organisation 

arbetar med ständiga förbättringar har den möjlighet att bli en lärande organisation (Senge, 

1997). Dock menar Senge (ibid.) att det är lätt för en organisation att fastna i invanda mönster 

och att det inte är lätt att upptäcka förändringar som sker kontinuerligt. Senge (ibid.) kallar det 

för ”learning disabilities”. Grundfundamentet i det är att medarbetarna i organisationen arbetar 

utifrån sin del av verksamheten och inte har någon helhetssyn. Medarbetarna saknar överblick 

över hur varje enskild del och beslut inom organisationen kan påverka andra delar (ibid.). Ofta 

är organisationen dessutom organiserad i ”stuprör” vilket hindrar kommunikationen ytterligare 

och en kultur där det skylls på den andra sidan eller avdelningen är inte helt ovanlig (ibid.).  

 

Argyris (1982) beskriver detta i sin teori om Model I Theory in Use, som också kommit att 

kallas för single-loop learning. Yeo (2002) har beskrivit Single-loop learning som att fokus är 

på individen och dess egna mål. I en sådan kultur är det då viktigt att det, om de egna målen 

inte nås, sker en korrigering. I sådana fall sker endast lärandet på individnivå, single-loop 

learning (Ramish & Aslam, 2016). Argyris (1982) menar att det i ett sådant system är de 

grundläggande värderingarna kontroll, maximera vinsten och minska kostnaden, skapande av 

negativa känslor och ett rationellt tänkande. Konsekvenser av en sådan kultur och agerande 

skapar en kommunikation som inte är ändamålsenlig, en kultur av att tänka och göra rätt (eller 

inte göra fel) och att skylla på andra (ibid.).  
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Garvin (1994) menar att organisationerna har kunskap om lärande och hur ny kunskap kan 

inhämtas men att det är svårare för organisationerna att transformera och praktiskt använda den 

nya kunskapen. Garvin (ibid.) menar därför att de som lyckas transformera den nya kunskapen 

och använda den i den egna organisationen kan bli en lärande organisation. En 

lärandeorganisation är bra på att skapa, efterfråga och transformera den nya kunskapen och kan 

anpassa arbetssätt och kultur inom organisationen till att reflektera kring nya kunskaper och 

insikter (ibid.). Yeo (2002) beskriver detta som dubble-loop learning och menar att den kunskap 

som individen och teamet har samlat in, kritiskt granskas och reflekteras kring och kan på så 

sätt utmana och utveckla beteendet och de rådande normerna inom organisationen. I modellen 

Model II Theory in Use beskriver Argyris (1982) detta med att organisationen har skapat en 

kultur där det finns en öppen kommunikation, där medarbetaren har ett val och gör egna 

medvetna val utifrån den kunskap som medarbetaren besitter. Det skapar, enligt Argyris (1982), 

ett agerande där lärandet handlar om nyfikenhet och öppenhet och uppmuntrande av ägarskap 

till uppgiften. I en sådan organisation minskar kulturen att agera självuppfyllande, att ha ett rätt 

och fel-tänkande och skapar en effektiv problemlösning.  

 

Garvin (1994) menar att arbetet mot en lärande organisation behöver ha en utvecklad plan där 

etablerade metoder och verktyg är framgångsfaktorer för att kunna arbeta med systematisk 

problemlösning.  Lärande organisationer är också bra på att experimentera med nya tankesätt, 

för att hitta utvecklingsmöjligheter och att arbeta med förbättringsarbetet i stora eller i små steg, 

beroende på förbättringsarbetets storlek och omfattning. För att kunna göra det är det viktigt 

med en kultur där skapande av nya idéer ses som viktigt och risktagande uppmuntras. Det är 

också något som Argyris (1982) beskriver i sin teori Model II Theory in Use. Även Ramish och 

Aslam (2016) menar att double-loop learning handlar om att ompröva och att observera 

organisationen på nya sätt.  

 

Vidare menar Garvin (1994) att en lärande organisation lär från sina egna erfarenheter och 

misstag genom att reflektera och analysera resultaten. Det är då också viktigt att de erfarenheter 

som görs tas till vara och används vidare inom organisationen. Detta överensstämmer väl med 

det som Argyris kallar för Model II Theory in Use (1982) och även Yeo (2002) betonar kritisk 

reflektion och analys inom teamet som en del av dubble-loop learning för att åstadkomma 

lärande inom organisationen. Garvin (1994) beskriver också vikten av att lära av andra, gärna 

andra verksamhetsområden, för att skapa ett mer kreativt tänkande. Benchmarking är viktigt, 

inte bara som en engångsföreteelse, utan ska systematiskt analyseras och utvecklas för att 

användas i den egna organisationen (ibid.). För att ny kunskap inte ska gå till spillo behöver 

kunskapen spridas inom organisationen. Spridningen kan ske muntligt, skriftligt eller helst 

genom att själv erfara då Garvin (ibid.) menar att det är en aktiv handling. 

 

För att kunna börja arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbete menar Senge (1997) att det 

behövs förändring av tankesättet i en organisation, att bli en lärande organisation. Senge 

(ibid.) beskriver det som de fem disciplinerna som behöver finnas i en organisation för att 

kunna bli en lärande organisation se figur 2.6. Senge (ibid.) menar att organisationen behöver 

se sin verksamhet som ett system med flöden, vilket Senge kallar för systemtänkande. 

Systemtänkande innebär för Senge att objektivt förstå och se mönster och samband där allt 

hänger ihop i en helhet och ska ses som ett cirkeltänkande i motsatts till ett linjärt (ibid.). 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att systemtänkande också kan ses som ett slags 

samverkan, där olika system, eller verksamheter kan få fördelar genom samverkan.  

 

 



13 

 

Även Deming diskuterar systemtänkande som en viktig del i det som har kommit att kallats 

förbättringskunskap (Maguad, 2011). Systemtänkande handlar också om, enligt Senge (ibid.), 

att förstå hur och var agerande och förändringar i de rådande strukturerna leder till hållbara 

och långsiktiga förbättringar.  

 

 

 
 
Bild 2.6.  En bild av Senges modell kring de fem disciplinerna. (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 

 

I en lärande organisation behöver det också finnas möjlighet och förutsättningar för 

medarbetare att lära och utvecklas. Deming (1986) betonade att ledningen behöva skapa 

förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och utbildas. Medarbetarna behöver ha 

självkännedom med tydliga personliga mål och en vilja att förstå verksamheten på ett objektiv 

sätt. Senge (1997) benämner det som ett personligt mästerskap. Ihop med det personliga 

mästerskapet behöver organisationen se över vilken kultur och värderingar som råder. Det 

handlar om att arbeta med de mentala modeller som råder inom verksamheten, att synliggöra 

den kultur som existerar och att hantera de arketyper som finns. Senge (ibid.) menar att det inte 

går att få bort dessa generaliseringar men att det går medvetandegöra att de finns och arbeta för 

att synliggöra komplexiteten inom verksamheten. Yeo (2002) menar att det kan åstadkommas 

genom att ha en kultur med triple-loop learning, där de rådande normerna kan omformas och 

förändras, se figur 2.7. Vidare menar Yeo (ibid.) att triple-loop learning ska beaktas i 

organisationens övergripande mål och vision.  

 

System-
tänkande 

Personligt 
mästerskap 

Mentala 
modeller 

Lära i  
grupp 

Gemensam 
vision 
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Figur 2.7  En schematisk bild över single-, dubble- och triple loop learning som visar hur lärnadet inom 

organisationen hänger ihop som en helhet och samverkar i ett system (Yeo, 2002). 

 

 

För att kunna bli en lärande organisation behöver också organisationens vision tydliggöras, 

delas av alla och bli en del av det dagliga arbetet (Senge, 1997). Det är viktigt att värderingarna 

i vision delas av medarbetarna och att alla kan ”leva” visionen. En framgångsrik gemensam 

vision visar en helhetsbild av en framtida organisation, tydliga skäl till varför visionen är viktig 

och vilka grundvärderingar som är nödvändiga för att organisationen ska arbeta emot den 

(ibid.). Även Kotter (1996, beskriven i Bergman & Klefsjö, 2012) betonar vikten, för ett lyckat 

förändringsarbete, av en gemensam vision som behöver kommuniceras ut i organisationen.  

 

Den sista disciplinen som Senge (1997) menar är nödvändig för att kunna bli en lärande 

organisation är att skapa ett klimat för att lära tillsammans i grupp. Grupplärande handlar om 

att skapa möjligheter för varje medlem att tillsammans i gruppen nå de resultat som de önskar 

utifrån gruppens gemensamma vision (ibid.). Grupplärande är också att ge möjlighet till samtal 

och diskussioner som kan leda till en större förståelse och kunskap än vad som hade varit 

möjligt för den enskilda medarbetaren. För att förstå en lärande organisation behöver 

utgångspunkten vara i individens lärandeprocess. En organisation är mer komplex än så och en 

lärande organisation behöver förstås utifrån individens lärande i sin kontext, i teamet och i 

organisationen. Det är en interaktion mellan individen och teammedlemmarna och i 

organisationen som helhet (Wang & Ahmed, 2003). En åsiktsskillnad i gruppen ska ses som en 

del av inlärningsprocessen och kan skapa nya tankebanor och nya sätt att se på verkligheten. 

Senge menar vidare att det är viktigt att ge gruppen möjlighet att träna på dessa förmågor, att 

diskutera och tillämpa, för att lära sig att utvecklas tillsammans (Senge, 1997).  

 

Wang och Ahmed (2003) menar att en lärande organisation behöver lyfta till en högre nivå av 

triple-loop learning. De menar att en lärande organisation ständigt måste ifrågasätta de varor 

eller tjänster som tillhandahålls, att hela tiden uppdatera och förändra processerna så att de är 
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ändamålsenliga för att vara konkurrenskraftig i framtiden. För att förflytta organisationen från 

single- och dubble-loop learning behöver organisationen fokusera på kreativt tänkande, 

kunskap genom radikala förändringar, kompetensbaserad strategi och organisatorisk hållbarhet 

genom kreativ kvalitet och värdesätta innovationer (ibid.). Även Ramish och Aslam (2016) 

beskriver att triple-loop learning som att organisationer utvecklar nya processer eller metoder 

för att genomföra omfattande förändringar i verksamheten (ibid.). 

 

2.4 Kvalitetsutveckling inom högre utbildning 
Eric Gilbertson, citerad i Bandyopadhyay och Lichtman (2007) menar att högre utbildning kan 

drivas som ett företag i förbättringsarbetet. Men det är viktigt att hela tiden ha de värden som 

högre utbildning står för i fokus: intellektuell frihet, att ta hänsyn till studenters behov av tid 

för studier och värdet av forskningsprocessen. Dessutom är det inte alltid som lärande kan 

anpassas till företagstänkande och gynnas av ett fokus på kostnadsreducering. Trots det är det 

ett faktum att lärosäten konkurrerar med varandra och rangordnas sinsemellan. Dessa fenomen 

tillsammans kan förklara att regeringar i olika länder ser ett behov av ändamålsenliga och 

effektiva kvalitetssäkringssystem (ibid.). Leiber (2018) menar att det vore konstigt om lärosäten 

idag kan lösa den uppgiften utan att det finns modeller för kvalitetsarbetet.  

 

Traditionellt har det funnits metoder för att utvärdera utbildningen genom utvärderingar som 

följer efter genomförd utbildning, ofta efter lång tid (Leiber, 2018). Fokus har varit att på att 

upptäcka fel och brister genom att utvärdera ledningens synpunkter på utbildningen. Fram tills 

nu har studenter, lärare och kvalitetsavdelningens utvärderingar och analyser inte tagits tillvara 

i kvalitetsarbetet (ibid.). Om studentutvärderingar genomförs, menar Vnoučková, Urbancová 

och Smolová (2018), är ofta svarsfrekvensen låg och inga kursanalyser finns tillgängliga.  

 

2.4.1 Kvalitetsarbete inom högre utbildning i Sverige 
För att säkra kvalitet inom högre utbildning i Europa antogs riktlinjer och standarder av 

ministrarna med ansvar för högre utbildning 2005, Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring 

inom det europeiska området för högre utbildning (ESG, 2015). Sedan dess har 

kvalitetssäkringsarbetet utvecklats och 2015 reviderades riktlinjerna, vilket resulterade i 

Standards and Guidelines for Quality Assurances in the European Higher Education Area (ESG, 

2015). I ESG beskrivs riktlinjer och standarder för både den interna och externa 

kvalitetssäkringen för kvalitetsarbetet inom högre utbildning i Europa.  

 

Kvalitetssäkringsarbetet inom svenska lärosäten bedrivs av både lärosäten och vid UKÄ. Det 

gemensamma uppdraget ligger i linje med internationella principer för kvalitetssäkringsarbetet 

av högre utbildning, ESG (2015). ESG behandlar lärosätenas interna kvalitetsarbete, den 

externa kvalitetssäkringen av lärosätenas utbildningsverksamhet och de krav som 

kvalitetssäkringsorganen ska leva upp till (UKÄ, 2019). I ESG (2015) definieras kvalitet inom 

högre utbildning som …”resultatet av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets 

lärandemiljö”. Vidare innebär kvalitetssäkring, enligt ESG (ibid.), att lärosätets kvalitetsarbete 

ska säkerställa att innehåll i utbildningarna, möjligheter för lärande och lärosätets infrastruktur 

är anpassad för verksamheten (ibid.).   

 

Kvalitetssäkringsarbetet inom högre utbildning har dubbla syften, att kontrollera och att leda 

till utveckling. Kontroll och utveckling ska samverka och tillsammans bidra till utvecklande av 

en kvalitetskultur (ESG, 2015). Sörqvist (2004) menar att i framgångsrik 

verksamhetsutveckling behöver båda delarna finnas med. Sörqvist (2004) beskriver att styrning 

och säkring handlar om att säkerställa en viss kvalitetsnivå, men att det inte räcker för att hela 

tiden arbeta med att höja kvaliteten. Därför behövs också ett kontinuerligt förbättrings- och 
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utvecklingsarbete i organisationen. Förbättrings- och utvecklingsarbetet ska höja kvaliteten 

inom organisationen till en ny högre nivå. Kilen i figuren, som symboliserar de 

kvalitetssäkrande åtgärder som genomförs, ska sedan säkra upp så att kvaliteten inte blir lägre, 

se figur 2.8.  

 

 
 

Figur 2.8 En modell av hur kvalitetsarbetet säkring och styrning och utveckling och förbättring samverkar 

i en organisations kvalitetsarbete (Sörqvist, 2004). 

 

 

Framgångsrikt kvalitetsarbete inom lärosätets är när kvalitetssystemet säkrar kvaliteten i 

lärosätets aktiviteter och ger råd om hur förbättrings- och utvecklingsarbete kan ske. Termen 

kvalitetssäkring används i ESG (2015) för att beskriva alla aktiviteter inom den ständigt 

pågående förbättringscykeln.  

 

Kvalitetssäkringsarbetet inom lärosätet ska säkerställa att lärosätet på ett effektivt och 

systematiskt sätt bidrar till att säkra och kontinuerligt utveckla utbildningarnas kvalitet (UKÄ, 

2019). Kvalitetssäkringsarbetet ska säkra att uppföljning sker och att resultaten av den leder till 

förbättringsarbete inom lärosätet. Att systematiskt identifiera styrkor och utvecklingsområden 

är också en viktig det av kvalitetssäkringsarbetet och att dessa sedan följs upp och åtgärdas. 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetssäkringsarbetet är en del av 

kvalitetsutvecklingen där fokus är att formulera och skapa rutiner för att i förväg skapa bra 

förutsättningar och undvika fel och misstag. Vidare beskrivs, i kvalitetsarbetet inom högre 

utbildning, vikten av att återkoppling av resultat sker till lärosätets olika intressenter (UKÄ, 

2019).  

 

I del 1.1 i ESG (2015) beskrivs att lärosäten ska ha en kvalitetssäkringspolicy. ” Lärosätena har 

en kvalitetssäkringspolicy som är offentlig och utgör en del av den strategiska styrningen. 

Interna aktörer utvecklar och tillämpas denna policy genom ändamålsenliga strukturer och 

processer, och externa intressenter involveras.” (ESG, 2015, s. 11)  

 

I kvalitetssäkringspolicyn ska det framgå vilka processer och strategier som tillämpas och hur 

de bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten. Alla interna aktörer ska ta ansvar för 

kvaliteten och aktivt medverka till kvalitetssäkringen inom lärosätet (ESG, 2015).  

 

I del 1.9 i ESG (2015) beskrivs att lärosäten ska ha kontinuerlig uppföljning och granskning av 

utbildningarna.  
”Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 

studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets 

behov. Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras 

eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda” (ESG, 2015, s. 

16) 

 

Det ska i den kontinuerliga uppföljningen och granskningen av utbildningen finnas processer 

och rutiner för att regelbundet säkerställa att studenterna når uppsatta mål och att utbildningarna 
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motsvarar intressenternas behov. Det är viktigt att tillse att utbildningen är ändamålsenlig och 

att den skapar förutsättningar för en god lärandemiljö. Det är också viktigt att granskningarna 

leder till förbättringar och åtgärder och att dessa kommuniceras till berörda parter (ESG, 2015).  

 

2.4.3 Exempel på kvalitetsarbete inom högre utbildning i Sverige 
Kvalitetssäkringsarbete inom högre utbildning ska ta utgångspunkt i de krav som ställs i 

högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100) samt i ESG (2015). Flera 

lärosäten uttrycker detta specifikt i sin policys och dokument kring kvalitetsarbetet 

(Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019; Mälardalens högskola, 2018; Malmö universitet, 2017). 

Utifrån dessa olika utgångspunkter har sedan varje lärosäte format ett internt kvalitetssystem 

för att skapa förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom lärosätenas 

utbildningar (Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019, Mälardalens högskola, 2018; 

Linnéuniversitetet, 2013).  

 

Universitet och högskolor beskriver i sina dokument att kvalitetsarbetet ska präglas av en 

kvalitetskultur. Det kan vara att arbetet ska ta tillvara på medarbetares engagemang och grundas 

i öppenhet och gemensamma idéer (Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019, Mälardalens 

högskola, 2018; Linnéuniversitetet, 2013). De som deltar i arbetet är såväl interna intressenter 

såsom medarbetare och studenter (Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019, Linnéuniversitetet, 

2013; Malmö universitet, 2017) som externa intressenter såsom arbetsliv och olika 

samverkansparter (kau.se, 2019, Mälardalens högskola, 2018).  

 

Vidare beskriver lärosäten sitt kvalitetsarbete som en cyklisk process, där de i sin 

dokumentation visar schematisk bild av processen utifrån ett förbättringshjul, se figur 2.9.  

 

 
 
Figur 2.9  En bild av det systematiska kvalitetsarbetet inom Mälardalens högskola som visar hur 

kvalitetsarbetet är cykliskt (2018). 
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Förbättringshjulet kan härledas till Demings (1986) förbättringshjul PDSA. Den direkta 

kopplingen finns också beskriven i Mittuniversitets kvalitetssystem för utbildning på grund-, 

avancerad- och forskarnivå (Mittuniversitetet, 2018).  

 

Lärosäten beskriver i sina dokument att arbetet med kvalitetsarbete ska genomsyra all 

verksamhet inom lärosätet. Därför är det viktigt att arbetet förekommer på alla nivåer, från 

fakultet eller nämndnivå ner till den enskilda läraren i dennes kurser (Mittuniversitetet, 2018; 

kau.se, 2019, Mälardalens högskola, 2018; Linnéuniversitetet, 2013; Malmö universitet, 2017). 

Mittuniversitetet beskriver helhetstänkandet utifrån nedanstående bild, se figur 2.10.  

 

 
 
Figur 2.10 Mittuniversitetets modell av kvalitetssystem för utbildning (Mittuniversitetet, 2018). 

 

 

Figur 2.10 beskriver hur kvalitetsarbetet blir en helhet där kontinuerliga förbättringar, 

kvalitetsuppföljningar och kvalitetsutvärderingar ligger till grund för de förbättrings och 

utvecklingsområden som fångas upp i det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet. 

Bilden visar också vikten av dialog och kommunikation vilket flera lärosäten beskriver i sina 

dokument (Mittuniversitetet, 2018; Mälardalens högskola, 2018; Linnéuniversitetet, 2013; 

Malmö universitet, 2017).  

 

De förbättringsområden som efter dialog och beslut arbetas vidare med ska sedan följa den plan 

och rutiner för förbättring och utveckling som lärosätet har beskrivit. Mittuniversitetet (2018) 

visar den processen utifrån nedanstående figur, se figur 2.11.  

 



19 

 

 
Figur 2.11 Rutiner för utveckling och förnyelse av utbildningen i relation till kvalitetssystemet 

(Mittuniversitetet, 2018). 

 

 

Lärosäten betonar också vikten av att kvalitetsarbetet återkopplas till ansvarig enhet eller 

avdelning och att analysen beaktas vid kommande beslut om revidering eller avveckling eller 

utveckling (Mittuniversitetet, 2018; Mälardalens högskola, 2018; Linnéuniversitetet, 2013; 

Malmö universitet, 2017).  

 

2.4.3 Svårigheter med utvecklingsarbete inom högre utbildning 
Det finns en svårighet att tänka kundorienterad kvalitetsutveckling inom högre utbildning 

eftersom kundbegreppet ofta förknippas med kommersialism (Lagrosen & Lagrosen, 2009). 

Detta gäller i synnerhet i länder där utbildningen är förknippad med en avgift (Cheng, 2017) 

Cheng (ibid.) menar att problematiken sitter i vilket syfte som högre utbildning tjänar. I vilket 

syfte utförs utbildningen och för vem ger den värde? Kunder i detta sammanhang kan vara 

studenter, medarbetare eller framtida arbetsgivare. Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att 

begreppet borde användas eftersom det då synliggör för vem som medarbetarna arbetar för. Det 

finns också en svårighet i att se studenten som kund genom att det kan skapa en passiv approach 

till utbildningen för studenten. Det går emot synen på att studenten ska ta en aktiv roll i sin 

utbildning.  

 

Kundbegreppet är även komplicerat utifrån att det finns inbyggt i en utbildningssituation att 

studenten inte vet vad som behövs eller vad som är kvalitet inom utbildningen. Att vara 

kundorienterad innebär i det sammanhanget att inte bara ge kunden omedelbar tillfredsställelse 

utan också ge någonting större, något som kan skapa utveckling för människan (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009). Cheng (2017) menar att utbildningssituationen riskerar att bli en produkt som 

ska konsumeras istället för en process där bildning och personlig utveckling måste stå i fokus. 

Inom högre utbildning används ofta istället begreppet intressent. En intressent kan vara både 

intern, student eller medarbetare på lärosätet, eller extern, kommande arbetsgivare eller externa 

samarbetspartner (ESG, 2015).   
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3 Metod  
__________________________________________________________________________ 
I följande kapitel ges en genomgång av metod och arbetssätt under arbetets gång, vilken ansats och 
forskningsstrategi som används och vilka metoder som tillämpats för datainsamling och analys.  

 

3.1 Metodansats  
I uppsatsen används en kvalitativ metodansats. Kvalitativ metod har vuxit fram som en motpol 

till den då mer etablerade kvantitativa forskningsmetoden (Ahrne & Svensson, 2011). Om den 

kvantitativa metoden står för kvantifierbara data och numerärer, enkätformulär och styrda 

intervjuprotokoll står den kvalitativa metoden för öppna intervjufrågor, observationer och 

tolkningar av fallstudier (Creswell & Creswell, 2018).  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att även om det går att särskilja den kvalitativa metoden från 

den kvantitativa finns det inom den kvalitativa många olika tillvägagångssätt att använda inom 

forskningsprocessen. Dock finns det ett antal gemensamma drag. I forskarrollen inom den 

kvalitativa metoden arbetar forskaren ofta nära studieobjektet och de miljöer som studeras. 

Forskaren får vara med i en kontext (Ahrne & Svensson, 2011; Creswell & Creswell, 2018). 

Det finns en flexibilitet i forskningsprocessen. Insamling av data och analysarbetet genomförs 

ofta växelvis och det är sällan som färdiga analysmodeller används (ibid.). Eftersom den 

kvalitativa studien inte utgår från en stor mängd kvantifierbara data är det andra krav på 

generaliserbarhet och trovärdighet, anser Ahrne och Svensson (2011). Då detta examensarbete 

handlar om att delta i en interaktionsforskning blir den kvalitativa metodansatsen naturlig. 

Eftersom det endast är ett projekt som författaren deltar i och samlar empiri från blir det också 

som en fallstudie.  

 

Det vanligaste förhållningssättet inom samhällsvetenskaplig forskning är deduktiv teori, vilket 

innebär att en teoretisk referensram på förhand ställs upp så att empirin sedan härledas eller 

förkastas emot teorin. Ett annat förhållningssätt är det induktiva vilket i en forskning betyder 

att teorin formas efter den empiri som framkommit (Bryman, 2018). Denna studie har ett 

abduktivt tänkande gällande förhållningssättet mellan teori och praktik. Bryman (ibid.) menar 

att abduktion innebär att teorin ska förstås genom den kontext som studien genomförs i. 

Wigblad (2008) beskriver att interaktionsforskning behöver arbeta så att teori och praktik ger 

stöd åt varandra och är också lämpligt när studien är praktiktung och det finns en förtrogenhet 

hos forskaren och deltagarna i studien.  

 

3.2 Fallstudie  
Denscombe (2018) menar att det är skillnad på forskningsstrategi och forskningsmetod. 

Forskningsstrategier är exempelvis experiment, etnografi eller fenomenologi (ibid.). Ytterligare 

forskningsstrategier inom den kvalitativa forskningsansatsen är fallstudier och 

interaktionsforskning, vilka är de strategier som studien kommer att använda. Genom fallstudie 

kan studien skapa en djup förståelse för ett eller flera olika fall eller aktiviteter utifrån deras 

kontext (Yin, 2012). Det som kan avgöra om studien bör genomföras genom en fallstudie är 

valet av frågeställning för studien (ibid.). Om syftet i studien är att ta reda på vad som händer i 

en specifik situation eller hur en process genomförs är fallstudien relevant som metod. Om det 

är en fördel av att datainsamlingen sker i en kontext för att nå en djupare förståelse kan det 

också vara ett skäl för att använda fallstudie (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2012). Creswell 

och Creswell (2018) ser också fördelen med att använda fallstudie som strategi om flera 

datainsamlingsmetoder ska användas och ske över en längre period.  
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Det har förts fram en del kritik och förbehåll mot fallstudien som strategi. Den har inte varit så 

vanlig inom forskningsprocessen eftersom den har ansetts vara en strategi som har använts i en 

förberedande fas inom forskning (Yin, 2012). Det kan då ha handlat om att göra en förstudie 

för att avgöra huruvida problemområdet ska utforskas vidare. I dessa fall används sedan en 

annan, mer vedertagen, strategi för den fortsatta forskningsprocessen (ibid.). Yin menar dock 

att fallstudien är mycket mer än bara en metod i ett inledande skede. Det finns också en viss 

tveksamhet till metodens tillförlitlighet. Ser forskaren det som hen vill se i studien eller är det 

verkligheten som forskaren beskriver. Kritiker menar också att det är svårt att generalisera 

fallstudier (ibid.).  

 

3.3 Aktionsforskning och interaktionsforskning 
Aktionsforskning är en forskningsstrategi som utvecklades på 1950-talet med fältteorin i syfte 

att under forskningsprocessen störa objektet som skulle studeras för att få bästa möjliga 

förståelse av det (Lundin & Wirdenius, 1990). Under 1970-talet användes aktionsforskning som 

en möjlighet för forskaren att påverka och arbeta tillsammans med deltagarna i studien för 

utveckling av verksamhet eller för att få till stånd ett lärande inom organisationen (ibid.). 

Argyris et al. (1985, citerad i Lundin & Wirdenius, 1990) menar att aktionsforskning innebär 

att kombinera problemlösning med forskning som kan bidra med teoribildning och testning. 

Inom aktionsforskning är syftet för forskaren att agera tillsammans med de som deltar i studien 

(Bryman, 2018; Lundin & Wirdenius, 1990).  

 

Aktionsforskning är en omstridd forskningsstrategi. Objektivitet och påverkan i studien när 

forskaren är en del av det som ska studeras, är något som Lundin och Wirdenius (1990) lyfter 

fram som problematiskt. Lundin och Wirdenius menar också att tillträde till forskningsarenan 

kan vara ett problem om det inte finns en frivillighet i deltagandet. Svensson, Ellström & Brulin, 

(2007a) menar att problem med metoden bland annat handlar om att forskaren behöver lägga 

mycket tid i studien, vilket kan vara svårt och sårbart om studien pågår över lång tid. Vidare 

menar Svensson et al. (ibid.) att det kan vara svårt för forskaren att hålla distans för att kunna 

utföra en kritisk analys och att fokus blir på det praktiska arbetet istället för teoretiska 

kunskaper.  

 

Som en utveckling av aktionsforskningen har interaktionsforskning vuxit fram. Mellan dessa 

finns dock en del särskiljande drag gällande objektivitet, preferenser och skillnad i forskarens 

roll i arbetet (Svensson et al., 2007a). Lundin och Wirdenius (1990) menar att 

interaktionsforskningens ambition är att förstå processen under studien och få denna förståelse 

att utvecklas under interaktionen mellan forskaren och deltagarna i verksamheten. 

Interaktionsforskning fokuserar på att skapa ett gemensamt lärande mellan forskare och 

deltagare med fokus på lärandeprocessen i arbetet (Svensson et al., 2007a). Larsson (2006) 

anser att just deltagarnas involvering i analysarbetet gör att interaktionsforskning inte bara är 

en strategi utan också ger ett särskilt perspektiv åt forskningen. Syftet är också att bidra med en 

teoribildning i arbetet för att kunna åstadkomma en långsiktigt lärande och utveckling grundad 

på teori men som också är användbar för praktikerna i studien, se figur 3.1. Precis som med 

aktionsforskning är det vid interaktionsforskning möjligt att använda olika metoder som 

exempelvis intervjuer, enkäter, dialogseminarier eller deltagande observation (Svensson et al., 

2007a). 
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Figur 3.1.  En modell över den interaktiva forskningens roller och intressen. (Svensson et al., 2007a). 

 

 

En annan grund för interaktionsforskning, menar Svensson et al. (2007a) är det etiska 

förhållningssättet där diskussionen förs för hur balansen mellan de olika intressena kan 

åstadkommas, mellan organisation och samhälle eller mellan olika individer. En diskussion om 

hållbarhet och hur olika resurser tas tillvara är också en användbar plattform för hur den etiska 

aspekten tillgodoses med interaktiv forskning som bas (ibid.). Brännmark (2010) menar att 

forskaren ger legitimitet för ett projekt, eftersom forskaren ofta betraktas som oberoende och 

objektiv.  

 

Eftersom ett av grundfundamenten inom interaktionsforskning är att deltagarna inom 

forskningsprojektet utvecklar arbetet tillsammans blir det en utmaning att tillgodose de olika 

parternas intressen samtidigt som forskningen ska vara oberoende och inneha ett kritiskt 

förhållningssätt (Svensson et al., 2007a; Larsson, 2006). Vilka förutsättningar som råder inom 

projektet gällande de olika deltagarnas intressen, tid och resurser och ledningens delaktighet 

behöver tydliggöras innan projektet startar (Svensson et al., 2007a).  

 

Det är också viktigt att deltagarna inom forskningsprojektet har ett reflekterande och kritiskt 

förhållningssätt till det gemensamma lärandet, kunskapen och deras egen förståelse av den 

(Svensson et al., 2007a). Svensson et al. (ibid.) menar att det är nödvändigt inom den interaktiva 

forskningen och att genom ett sådant förhållningssätt kan validiteten till forskningen till och 

med öka. De nya insikterna hos deltagarna kan leda till en mer hållbar förändringsprocess 

(ibid.).  

 

Forskarrollen inom interaktionsforskning är mer komplex än i traditionell forskning (Svensson 

et al., 2007a). Forskaren ska samarbeta med deltagarna i olika grupperingar och i olika 

sammanhang. Svensson et al. (ibid.) och Larsson (2006) beskriver dilemman med denna 

forskarroll som att forskaren ska både ha närhet till de som forskaren samarbetar med samtidigt 

som det behöver finnas en distans till det som sker. Forskaren behöver ha en förståelse för de 

lokala förutsättningarna samtidigt som forskaren söker efter mer allmängiltig kunskap. Det är 

också viktigt för forskaren att förstå värdet av både teori och praktik. Vidare ska forskaren inge 

förtroende och vara tillitsskapande samtidigt som forskaren ska ha ett kritiskt och strategiskt 

förhållningssätt i relation till forskningen, utan att ge avkall på de etiska aspekterna (Svensson 

et al., 2007a; Larsson, 2006). Forskaren inom interaktionsforskning är också en del av 

utvecklingsprocessen men behöver se upp med att inte bli alltför indragen i den. Forskaren ska 

kunna ta ställning men också vara beredd att ifrågasätta och kunna ändra åsikt. Forskarrollen 

inom interaktionsforskning handlar också om att kunna se alla detaljer och kunna se helheter 

och sammanhang och att vara expert inom ämnesområdet och vilja verka för tvärvetenskaplig 
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förståelse (Svensson et al., 2007a). För att kunna göra det är det viktigt att kunna distansera och 

Larsson (2006) betonar vikten av att ha en forskargrupp för att få stöd i detta arbete.  

 

För att åstadkomma ett framgångsrikt projekt med interaktionsforskning som metod är tillit, 

goda relationer och öppet klimat viktiga förutsättningar. Det handlar också om att våga se de 

olika intressen som deltagarna har och tillåta att forskaren kritiskt granskar materialet samtidigt 

som forskaren behöver vara beredd på att bli ifrågasatt (Svensson et al., 2007; Larsson, 2006). 

 

Forskaren inom interaktionsforskning är aktivt deltagande. Svensson, Eklund, Randle och 

Aronsson (2007b) menar att det inte bara är den traditionella rollen som deltagande observatör 

utan en mer participate experience. Med det menar Svensson et al. (ibid.) att forskaren och 

deltagarna delar sina erfarenheter i syfte att lära mer, för att få större förståelse för ett fenomen, 

för att lösa ett problem eller för att upptäcka något som tidigare var dolt. Det som skiljer 

forskaren och deltagaren åt är hur den nya kunskapen används, i ett forskningssammanhang 

eller i ett utvecklingssammanhang (ibid.). I figur 3.1 visas en modell av interaktiv forskning, 

beskriven i Svensson et al. (2007a) där deltagarnas olika roller och intressen synliggörs.  

 

Vid genomförandet av en interaktionsforskning menar Svensson et al. (2007b) att det är viktigt 

att det finns en struktur för seminariearbetet som fungerar för både deltagare och forskare. 

Svensson et al. (2007b) betonar vikten av högt deltagande från alla parter inte bara vid 

seminarietillfällen utan också före och efter de fysiska träffarna. Det kräver tid och prioritering 

av alla parter (Svensson et al., 2007b; Brännström, 2010). Tillit och förtroende för varandra är 

andra faktorer som påverkar arbetets framgång och för att möjliggöra granskning av både 

innehåll och metod i seminarierna. Vidare är kontinuerlig dokumentation viktig men också att 

dokumentationen kommuniceras och granskas för vidareutveckling och för att få fler 

infallsvinklar på arbetet. Det är också viktigt att koppla ihop nyvunnen kunskap och erfarenhet 

med tidigare forskning. Centrala aspekter av arbetet är också att i arbetsgruppen utveckla 

koncept och analysmodeller för att få nya insikter tillsammans (Svensson et al., 2007b; Larsson, 

2006).  

 

3.3.1 Deltagande observation 
Deltagande observation används ofta som metod i etnografiska studier (Bryman, 2018; 

Denscombe, 2018). Deltagande observation används exempelvis för att undersöka kulturer, 

livsstilar och uppfattningar i olika kontexter (Denscombe, 2018). Deltagande observation 

handlar om att undersöka en händelse eller ett fenomen inom den kontext och inom den arena 

där den utspelar sig (ibid.). I en deltagande observation kan forskarens roll vara dold eller 

öppen. Om forskarens roll är öppen innebär det att det är tydligt för deltagarna i gruppen vilket 

syfte forskaren har för sitt deltagande (Ahrne och Svensson, 2011; Creswell & Creswell, 2018). 

Forskaren kan också vara mer eller mindre aktiv i sin roll. Den aktiva forskaren inom deltagande 

observation kommer att delta och bidra med synpunkter och idéer under arbetets gång (ibid.). 

Inom interaktiv forskning är en aktiv deltagande roll för forskaren en förutsättning för 

forskningsstrategin. Svensson et al. (2007b) kallar denna typ av participate experience, vilket 

innebär ett aktivt deltagande utifrån den erfarenhet som deltagarna har. En svårighet med 

deltagande observation är att få tillträde till miljöerna som ska studeras. Det är då viktigt att ha 

de nödvändiga kontakterna för att kunna delta (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
I denna studien har olika metoder använts. Från start läste författaren in sig på ämnet genom att 

göra en litteraturgenomgång kring den forskning som finns inom problemområdet. I det syftet 

har författaren har också studerat en del officiella dokument som funnits på olika lärosätens 



24 

 

hemsidor. Tyngdpunkten i studiens tillvägagångssätt är den deltagande observation som 

författaren har genomfört genom att delta i de seminarier som projektgruppen har haft. Syftet 

med projektgruppens arbete har varit att ta fram en modell för utvecklingsprojekt inom 

lärarutbildning.  

 

3.4.1 Litteraturgenomgång 
För att göra en litteraturgenomgång av tidigare forskning och för att skapa en teoretisk ram har 

sökningar genomförts i databaser som finns att tillgå via Mittuniversitetet. Sökord som 

Learning organization, quality improvement, continuous improvements, higher education, 

teacher education, offensiv kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar har använts. För samtliga 

sökningar har kriterierna varit peer review, full text och academic journals. I de fall där 

originalkällan kunnat hittats har denna använts. I vissa fall har uppslag på nya artiklar kommit 

från de referenser som en artikel har använt, vilket har gjort att sökningen också har blivit som 

en snöbollsmetod. I de fallen kan det ha varit böcker eller forskningsrapporter som hänvisats 

till, vilket också har inneburit att de inte har varit faktagranskade på samma sätt som en 

publicerad artikel enligt ovan ställda kriterier.  
 

För att skapa en bild av hur lärosäten med lärarutbildning arbetar idag med kvalitets- och 

utvecklingsarbetet har sökning gjorts efter dokument om kvalitetsarbete inom utvalda lärosäten 

på deras hemsidor. På lärosätenas hemsidor fanns text om det interna kvalitetsarbetet inom 

lärosätet och även länkar vidare till dokument som beskriver hur lärosätet arbetar med kvalitets- 

och utvecklingsarbetet. 

 

3.4.2 Enkäter 
För att få en översikt över hur lärosäten med lärarutbildning genomför arbetet med 

förbättringsarbete idag skrevs även en enkät, med några semistrukturerade frågor som skickades 

via e-post till ansvariga för kvalitetsarbete inom några lärosäten. I missivbrevet beskrevs syftet 

med enkäten och information gavs om att inga personliga uppgifter kommer att samlas in, se 

bilaga A. I samband med enkäten efterfrågades också om att få ta del av lärosätenas dokument 

kring kvalitetsarbetet. Enkätsvaren var tänkta att, tillsammans med lärosätenas dokument, ligga 

till grund för att undersöka ett nu-läge kring kvalitetsutvecklingsarbetet inom lärarutbildning 

inom några av de lärosäten som tillfrågats. Tyvärr besvarades inte enkäten. Det gjorde att den 

delen av undersökningen plockades bort.  

 

Urval enkät 

För att välja ut några lärosäten som kunde delta i en enkät användes ett subjektivt urval. 

Subjektivt urval kan användas när det finns kännedom om var den bästa informationen kan 

hämtas eller där det finns relevant och ändamålsenlig information (Denscombe, 2018). I det här 

fallet valdes Mittuniversitet ut då det är ett lärosäte som har den utbildning i kvalitetsteknik som 

författaren nu läser. Då lärosätet har en utbildning i kvalitetsteknik var det intressant att se hur 

lärosätets beskrivning av kvalitetsarbetet var utformat. Enkät skickades också till två av de 

lärosäten som redan under 2018 har genomgått UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet, 

Mälardalens högskola och Malmö universitet. En tanke som fanns då var att de lärosätena borde 

ha kvalitetsarbetet aktuellt och med uppdaterade dokument och hemsidor. Det kunde därför 

antas att de namngiva lärosätena skulle vara relevanta och med aktuell kunskap i ämnet.  

 

3.4.3 Deltagande observation och projektets seminarier 
I denna studie har ett utvecklingsarbete på ett lärosäte genomförts. En projektgrupp har arbetat 

för att ta fram metod och verktyg för att arbeta med utvecklingsprojekt inom lärarutbildning. 
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Utvecklingsarbetet har initierats av forskningsledaren inom akademin och är en aktivitet av den 

verksamhetsplan som gäller för 2019.  

 

För genomförandet av utvecklingsarbetet har en liten utvecklingsgrupp bildats bestående av 

forskningsledaren inom akademin och en utbildningsledare för lärarutbildning. Det är i det här 

utvecklingsarbetet som uppsatsförfattaren till erbjöds att delta. Författarens roll i gruppen har 

varit att vara deltagare, men författaren har också genomfört dokumentation och bidragit med 

det teoretiska perspektivet inom förbättrings- och utvecklingsarbete. Rollen som författaren har 

haft har varit en aktiv roll, som en deltagare i gruppen. Det har hela tiden varit tydligt och öppet 

kring varför författaren deltar, både för att bidra med teori men också för att skapa ett 

gemensamt lärande kring uppgiften, vilket är vanligt inom interaktionsforskning (Svensson et. 

al.,2007a).  

 

Tillvägagångssättet i en interaktionsforskning är cyklisk i sin art. Det handlar om att loopa 

mötestillfälle med insamling av empiri, transkribering av inspelat material, teoribildning, 

återföring av teori och modeller till nästa mötestillfälle där gemensam analys av empirin 

genomförs. Det har då varit naturligt att se arbetsgången utifrån PDSA-cykeln. Planeringsfasen 

har varit tillfället då författaren och deltagarna har förberett till nästa mötestillfälle. I Do-fasen 

har själva mötet ägt rum med diskussioner och analyser och i Study har materialet bearbetats 

för att i Act-fasen sammanställas och skickas till mötesdeltagarna för att användas inför 

planeringen av nästa mötestillfälle. De erfarenheter och kunskap som författaren och deltagarna 

har fått genom sammanställning och bearbetning av materialet från förgående mötestillfälle har 

sedan lyfts till nästa tillfälle, se figur 3.2. 

 

 
 

Figur 3.2.  En bild av tillvägagångssättet utifrån förbättringscykeln PDSA inom det utvecklingsprojekt som 

beforskas i detta arbete (inspirerat av Deming, 1986). 

 

 

Utvecklingsarbetet inleddes med ett förmöte där författaren träffade forskningsledaren då syftet 

med uppsatsförfattarens deltagande i utvecklingsprojektet fastslogs. Vid detta tillfälle 

bestämdes att författaren skulle vara aktiv deltagare i utvecklingsarbetet och på samma gång 

kunna samla empiri till denna studie. Möjlighet att få spela in samtalet vid kommande workshop 

föreslogs. Forskningsledaren skulle sedan återkomma med tidpunkt för arbetets start.  
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Mötestillfälle 1 - Inledande seminarium 

Ett inledande seminarium tillsammans med forskningsledaren inom akademin och en 

utbildningsledare inom lärarutbildning ägde rum i mitten av mars 2019. Seminariet var på 

lärosätet, i en av deltagarnas rum och varade under två timmar. Författaren deltog som 

deltagande observatör med en uttalad aktiv roll. Det första mötet hade inte föregåtts av någon 

egentlig dagordning utan det var först vid sittande bord som frågeställningarna och metoden för 

arbetet kom upp. Mötet började med en definiering av uppgiften och vilket syfte som 

projektgruppens arbete hade. Hela mötet var ett ostrukturerat samtal med brainstorming som 

grund.  

 

Innan seminariet startade berättade författaren syftet med deltagandet och att samtalet skulle 

spelas in. Någon fullständig transkribering av det inspelade materialet var inte aktuellt eftersom 

det inte ansågs viktigt att transkriberingen blev ordagrant eller vem som sa vad under 

mötestillfället. Vid mötet förde författaren minnesnoteringar. Forskningsledaren skrev också 

anteckningar från samtalet som delgavs författaren och som ingår som en del av den insamlade 

empirin.  

 

Syftet med det inledande seminariet var att tillsammans diskutera och komma fram till mål och 

syfte för uppdraget och att förutsättningslöst spåna kring innehåll och former för den modell 

för utvecklingsprojekt, som skulle tas fram. Författarens mål med det första seminariet var att 

fånga diskussionen för att sedan kunna koppla ihop med eventuella teorier eller modeller för 

kvalitetsutveckling som sedan kunde återföras till projektgruppen vid nästa mötestillfälle, se 

figur 3.2. 

 

Minnesanteckningar fördes av forskningsledaren under det mötet där principer, vad som ska 

gälla för förbättrings- och utvecklingsprojekt och vilka strategier, hur arbetet ska gå till, fördes 

fram. Minnesanteckningarna på möjliga principer och strategier finns i bilaga B. Som 

avslutning på den första träffen med projektgruppen bestämdes vad som skulle genomföras till 

nästa träff och att en tänkt tid- och aktivitetsplan för arbetet framåt skulle upprättas, se bilaga 

C. Det bestämdes också att författaren vid nästa tillfälle skulle delge teoribildning kring 

kvalitetsteknik utifrån den gemensamma diskussionen vid mötestillfälle 1.  

 

Inspelningen från det inledande seminariet transkriberades och författarens nedskrivna 

anteckningar från seminariet delgavs projektgruppen tillsammans med några bilder som kunde 

illustrera processen fram till framtagandet av en modell för arbete med utvecklingsprojekt. 

Författaren tog också fram några bilder som visade på den teori inom kvalitetsteknik som kunde 

vara relevant att använda vid nästa mötestillfälle, analysseminarium 1, se bilaga D.  

 

Mötestillfälle 2 – analysseminarium 1 

Analysseminarium 1 ägde rum cirka en månad efter det inledande seminariet. Anledningen till 

att det blev så lång tid emellan var att deltagarnas kalendrar var fulltecknade och att tiden 

sammanföll med påsklov. Att det var så pass lång tid emellan har bidragit till att examensarbetet 

försenats något. Deltagare i analysseminarium 1 var forskningsledaren inom akademin samt en 

utbildningsledare för lärarutbildning. Till analysseminarium 1 hade författaren tagit fram bilder 

från teorier från kvalitetsteknik som kan kopplas ihop med det resultat som kom fram vid det 

inledande seminariet. Seminariet var i en av deltagarnas rum och varade i knappt två timmar.  

 

Vid analysseminarium 1 diskuterade projektgruppen föregående mötesanteckningar i relation 

till den teoribildning som författaren hade tagit fram till mötet. Projektgruppen diskuterade de 

olika begreppen och relaterade till sin egen kunskap och erfarenhet. Teorin sattes i en kontext 
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utifrån projektgruppens uppgift, att ta fram en modell för att arbeta med förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom lärarutbildning. Analysseminariet spelades in och en del noteringar 

fördes vid mötet, som stöd och utveckling av diskussionen. Mötet avslutades med en 

summering och diskussion om nästa steg i processen. Förslag framfördes att författaren skulle 

ta fram förslag på en modell till nästa möte. Forskningsledaren skulle förankra arbetet i 

lärarutbildningens strategiska råd. En ny mötestid bestämdes till en vecka senare.  

 

Till nästa mötestillfälle hade författaren transkriberat det inspelade materialet och tecknat ned i 

anteckningar. Författaren hade också, utifrån analysseminarium 1, tagit fram ett utkast på en 

modell som skulle diskuteras vid nästa mötestillfälle, analysseminarium 2.  

 

Mötestillfälle 3 – analysseminarium 2 

Till analysseminarium 2 hade författaren delgivit projektgruppen de transkriberade 

anteckningarna och utkast på modell för utvecklingsarbete inom lärarutbildning. Deltagare i 

projektgruppen var forskningsledaren inom akademin samt en utbildningsledare för 

lärarutbildning. Mötet ägde rum i en av deltagarnas rum och varade i en och en halv timma.   

 

Analysseminarium 2 började med att en av deltagarna sammanfattade arbetet hittills utifrån de 

tidigare mötestillfällena och den analys som genomfördes vid förra mötet, där teorier kring 

kvalitetsteknik kopplades ihop med det arbetet som projektgruppen skulle genomföra. 

Projektgruppen diskuterade också en modell, se bilaga E, som hade tagits fram i relation till 

projektgruppens uppdrag. I diskussionen framkom då synpunkter kring modellen om hur den 

kunde förbättras och utvecklas. Bland annat behövde de principer som ska ligga till grund för 

att arbeta med utvecklingsprojekt utvecklas vidare.  

 

De principer som ska gälla vid arbete med utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen lyftes 

fram från minnesanteckningarna från mötestillfälle 1, se bilaga B. Projektgruppen diskuterade 

och analyserade principernas innebörd och var i modellen de hör hemma. Resultatet av det blev 

en grov sortering av de principer som skulle finnas med och vilka som kunde bortses ifrån. 

Utifrån den diskussion som fördes kunde också principerna grupperas ihop.  

 

Författaren fick i uppdrag att skriva ihop anteckningarna från analysseminarium 2 och att 

uppdatera modellen utifrån projektgruppens diskussioner under seminariet. Författaren 

skickade sedan det transkriberade materialet och den uppdaterade modellen till projektgruppens 

deltagare.  

 

Resultatåterkoppling 

Den modell som tagits fram i och med projektgruppens arbete förbättrades enligt de synpunkter 

till ändringar som framkom och diskuterades under det senaste mötestillfället, 

analysseminarium 2. Modellen skickades till deltagarna i projektgruppen via mail tillsammans 

med de transkriberade anteckningarna från mötestillfälle 3. Författaren bad om återkoppling på 

utkastet på modellen. Projektgruppens deltagare hade inga ytterligare synpunkter på ändringar.  
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3.5 Process och roller inom projektarbetet  
Process A 

N 

A 

L 

Y 

S 

Resultat i projektet Ansvarsfördelning 

Forma 

problemformulering 

Modell för principer och strategier för att arbeta 

med utvecklingsprojekt 

Gemensamt ansvar 

Insamling av data Benchmarking, litteratursökning Gemensamt ansvar 

Djupare förståelse Skapa tillit med de andra deltagarna 

Teoretiska diskussioner med kurs-kollega 

Gemensamt ansvar 

Författarens ansvar 

Diskussion Resultat diskuteras och analyseras Gemensamt ansvar 

Teoretisk referensram Teorianknytning till resultat Författare 

Framtagande av modell Definiera principer och strategier Gemensamt ansvar 

Testa modellen Validering av modell och teori Deltagarnas ansvar 

Spridning Modell 

Examensarbete 

Deltagarnas ansvar 

Författarens ansvar 

 
Figur 3.3  De olika faserna i projektarbetet med resultat och ansvarsfördelning (fritt från Larsson, 

2006). 

 

Inom projektarbetet har de olika deltagarna haft olika ansvar. I figur 3.3 visas de olika faserna 

inom projektarbetet och vad resultatet blev. I figuren visas också vem som hade ansvaret för 

respektive del, där uppsatsförfattaren nämns som författare och de två andra deltagarna i 

projektgruppen som deltagare. Inom interaktionsforskning sker mycket av arbetet gemensamt 

och då framför allt analysen (Larsson, 2006). Det är en del av grunden i forskningsstrategin för 

att kunna åstadkomma ett gemensamt lärande (Svensson et al., 2007a). 

 

3.6 Författarens förförståelse 
Författaren arbetar idag på det lärosäte där studien genomförs och projektmedlemmarna är 

anställda inom samma akademi men delvis på olika avdelningar. Dock är arbetsuppgifterna 

skilda från varandra. Att de andra deltagarna arbetar inom en akademisk miljö har bidragit till 

förståelse för författarens uppdrag och underlättat tillgängligheten för studien. Att deltagarna i 

projektgruppen kände till varandra sedan innan gjorde att det inte behövdes läggas så mycket 

tid på att skapa en relation till varandra. Alla deltagare i projektgruppen har lärarutbildning och 

två av deltagarna har forskarkompetens. Författaren arbetar med utvecklingsprojekt inom 

lärosätet och har kvalitetsansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen 

inom akademin. Vidare studerar författaren på Magisterprogrammet i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet eller tillförlitlighet och äkthet 
Begreppet validitet kan delas upp i två definitioner, extern och intern. Den interna validiteten 

är att den teori som utvecklas inom studien ska stämma överens med det som observeras 

(Bryman, 2018). Bryman (ibid.) menar vidare att detta borde vara en styrka inom kvalitativa 

studier då det ofta handlar om att skapa en långvarig relation och nära samverkan med 

deltagarna. Den externa validiteten handlar om att resultaten ska kunna generaliseras till andra 

kontexter, vilket är en svårighet inom kvalitativ forskning då underlaget ofta är begränsat 

(ibid.). 

 

Även reliabilitet kan delas upp i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om att 

studien går att upprepa (Bryman, 2018). I kvalitativa studier kan det vara svårt eftersom det ofta 

handlar om ett fall eller en situation som kan vara svårt att replikera. Om det ska vara möjligt, 

menar Bryman (ibid.) behöver exempelvis forskaren vid nästa studie gå in i samma roll som 

forskaren hade i den första. Intern reliabilitet är att studien bearbetas inom ett forskarlag där 

deltagarna kommer överens om hur tolkning av det som sägs ska göras (ibid.). Istället för att 
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diskutera validitet och reliabilitet är det vanligare att inom kvalitativa studier använda 

begreppen tillförlitlighet och äkthet (ibid.). Begreppet tillförlitlighet kan delas upp i fyra 

kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (ibid.).  

 

Trovärdighet motsvarar begreppet intern validitet och handlar om att forskaren säkerställer att 

undersökningen har följt det som bestämts kring studien och de regler som finns. Det handlar 

också om att forskaren ser till att deltagarna i studien får ta del av resultatet som framkommit 

för att på så vis säkerställa att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2018). 

I den här studien har deltagarna fått upplysning om hur studien är tänkt att gå till, även om det 

i interaktionsforskningen måste få finnas en viss flexibilitet. Deltagarna har också fått ta del av 

det transkriberade materialet, vilket också har funnits som underlag vid nästkommande 

analysseminarium där resultatet har diskuterats och analyserats tillsammans i projektgruppen. 

Ett sådant förfarande borgar för hög trovärdighet.  

 

Begreppet överförbarhet motsvarar extern validitet och innebär att studien ska kunna föras över 

till ett annat sammanhang eller en annan studie, att kunna replikeras. Inom kvalitativ forskning 

är detta ett problem på grund av att det är vanligt förekommande med fallstudier och har ett 

begränsat urval (Bryman, 2018). Ett av syftena med denna studie var att ta fram en modell för 

att arbeta med förbättrings-och utvecklingsprojekt inom ett lärosäte. Modellen bygger på 

centrala teoridelar inom kvalitetsteori och de andra riktlinjer som gäller för arbete med 

kvalitetsutveckling inom svenska lärosäten. Därför kan det antas att ett liknande 

tillvägagångssätt hade kunnat genomföras med ett liknande resultat.  

 

Det tredje begreppet inom tillförlitlighet är pålitlighet. Pålitlighet motsvarar begreppet 

reliabilitet och handlar om att all datainsamling resultat och analys kan bearbetas tillsammans 

med andra forskarkollegor (Bryman, 2018). Eftersom författaren skriver examensarbetet ensam 

har det inte funnits en kurskollega i arbetet att reflektera och granska arbetet tillsammans med. 

Däremot har det i denna studie funnits en medstudent, från författarens studiegrupp under 

utbildningen, som varit bollplank i arbetsprocessen. Det har då handlat om att både respondera 

på textens innehåll, form och studiens genomförande.  

 

Bryman (2018) delar upp begreppet tillförlitlighet i ytterligare ett kriterium, möjlighet att styrka 

och konfirmera och står för objektivitet. Det betyder i det här sammanhanget att forskaren inte 

medvetet har styrt resultat eller analys någon bestämd riktning. I denna studie har allas 

erfarenheter fått påverkan på resultat och analys, så även författarens. Eftersom 

interaktionsforskningen handlar om ett gemensamt lärande blir det naturligt att den erfarenhet 

och kunskap som forskaren har blir ett bidrag till resultatet.  

 

I kvalitativ forskning diskuteras också begreppet äkthet eller autenticitet. Det handlar om att 

forskningen ska ge en rättvis bild av deltagarna i studien (Bryman, 2018). Det handlar också 

om huruvida studien har bidragit till att deltagarna i studien har fått en ny förståelse för den 

kontext som studien utspelar sig i, ontologisk autenticitet. Bryman (ibid.) skriver också om 

pedagogisk autenticitet vilket ställer frågan till forskaren om studien har bidragit till större 

förståelse för andra inom det sammanhang de verkar. Vidare skriver Bryman (ibid.) om 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet, vilka innebär om studien inneburit någon 

förändring för deltagarna och om de som deltar i studien kan genomföra dessa förändringar. 

Eftersom interaktionsforskning handlar om att skapa ett gemensamt lärande utifrån allas olika 

erfarenheter är det troligt att ny kunskap kring kvalitetsarbete inom högre utbildning har 

skapats.  
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3.8 Etiska perspektiv  
Vetenskapsrådets (VR, 2017) etiska riktlinjer¸ om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar har legat 

till grund vid planering och genomförande av denna studie.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att forskaren ska i förväg informera om mål 

och syfte med studien, hur materialet kommer att bevaras samt hur resultatet kommer att 

behandlas. Det är också lämpligt att ha skriftligt samtycke (VR, 2017). I denna studie delades 

ett missivbrev ut tillsammans med den enkät som skickades med e-post. I missivbrevet 

meddelades studiens syfte och mål och om hur respondenternas svar skulle komma att hanteras. 

I samband med att de hade besvarat studien via e-post skulle de också har samtyckt till att delta 

i studien. Eftersom enkätstudien inte blev av finns det heller inget material att ta hänsyn till.  

 

De dokument som studerades är offentliga dokument som finns på lärosätenas hemsidor. Det 

behövs inte heller något samtycke för det. Eftersom urvalet av lärosäten är subjektivt finns 

också förklarat vilka lärosäten som valts ut och varför. Därför är de inte anonyma.  

 

Inför det första inledande mötet med projektgruppen informerades om författarens syfte med 

deltagandet i projektarbetet och hur det inspelade materialet skulle transkriberas och hanteras 

framöver. Eftersom det i studien inte skulle spela någon roll vem som uttryckte de olika 

åsikterna eller idéer utan att det var gruppens samlade kunskap som var viktig, transkriberades 

materialet utan att klargöra vem som hade sagt vad. Därför går det inte att i det transkriberade 

materialet utröna vem som har sagt vad. Eftersom författaren i kapitlet om förförståelse har 

uttryckt att författaren arbetar på samma arbetsplats som deltagarna i studien kan det gå att 

förstå vilket lärosäte som är aktuellt för studien, vilket gör att studien inte är helt anonym. Det 

har dock inte varit något problem för de olika deltagarna.  

 

  



31 

 

4 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas de erhållna resultaten från datainsamlingen. Till varje mötestillfälle 
hade författaren sammanfattat resultatet och bidrog med teorier från kvalitetsteknik till 
nästkommande möte. Mellan varje mötestillfälle kommer den analys som genomfördes 
kontinuerligt under arbetsprocessen. 

 

4.1. Resultat mötestillfälle 1 - inledande seminarium 
Projektgruppen diskuterade hur modellen att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten 

inom lärarutbildning skulle se ut. Det som ska som styra utvecklingsprojekten inom akademin 

är att det ska ligga inom den linje och vision som finns inom lärosätet och att utvecklingsarbetet 

ska falla inom ramen för akademins prioriterade arbete.  

 

Deltagarna i samtalet diskuterade hur utvecklingsområden ska fångas upp, vem som ska driva 

dem och hur de ska finansieras. Det var också en diskussion kring om det ska vara stora 

utvecklingsprojekt eller om det ska vara mindre förbättringsprojekt. Deltagarna enades om att 

det måste vara båda delarna, det ena utesluter inte det andra.  

 

Vid fortsatt diskussion kom förslag upp om att de områden som ska förbättras i mindre projekt 

är det som framkommer vid exempelvis studenternas kursvärderingar, vid samtal med studenter 

eller i samtal med kollegor. Det är också viktigt att vid de mindre utvecklingsprojekten fånga 

upp det som fram kommer vid exempelvis externa kvalitetsgranskningar utförda av UKÄ.  

 

Deltagarna på mötet diskuterade också hur större utvecklingsprojekt kan hanteras. 

Diskussionen var där att utvecklingsprojekten kan börja i en omvärldsbevakning eller att en av 

lärarna får en idé om hur lärarutbildningen kan förbättras. Idéer för förbättringar kan också 

fångas upp av utbildningsledare eller annan personal inom lärarutbildningen. Även här 

diskuterades det kring vem som är initiativtagare och vem som driver utvecklingsprojekten. 

Deltagarna i arbetsgruppen diskuterade om dessa större projekt skulle få resurser från en egen 

pott med medel, särskilt beviljad för att användas i sådana utvecklingsprojekt. Ett 

utlysningsförfarande behöver då ske utifrån vissa principer.  

 

Ytterligare diskussion under mötet handlade om hur de mindre förbättringsarbetena kan kopplas 

ihop med de större utvecklingsprojekten och tvärtom. En idé var att större utvecklingsprojekt 

skulle kunna leda till att mindre förbättringsarbeten startas. Deltagarna menade då att det finns 

risk för top-down-styrning av de mindre projekten. Förslag om att de mindre 

förbättringsprojekten också kan leda till större utvecklingsprojekt om det visat sig vara lyckat 

kom också upp. Deltagarna fattade inget beslut i denna fråga under mötet.  

 

Vidare diskuterades att initiativen bör komma från kollegiet (kurslärare, kursansvarig eller 

ämnesföreträdare) men även från utbildningsledare som arbetar med programutveckling 

tillsammans med programföreträdaren. För att få resurser till detta arbete föreslog under mötet 

att det skulle ligga inom den ordinarie kompetensutvecklingstiden för lärarna. Eftersom det 

handlar om resurstilldelning behöver även avdelningscheferna, som är personalansvariga och 

hanterar tjänsteplaner, vara delaktiga i besluten kring vem och vad som ska arbetas med. Det 

diskuterades också om att arbete med förbättringar bör följas upp av chef och om det ska vara 

lönegrundande.  

 

Ansvaret för genomförandet av utvecklingsprojekten förslås att hamna på kursansvarig, då 

fokus på de små utvecklingsprojekten är att utveckla lärarnas kompetens för att på så sätt öka 
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kvaliteten på undervisningen inom utbildningen. Uppföljning av resultatet på dessa mindre 

utvecklingsprojekt kan genomföras direkt efter genomfört moment genom att ställa korta 

enkätfrågor efter lektionen eller genom samtal med studenterna.  

 

Deltagarna i mötet diskuterade också hur förbättringsprojektet ska hanteras efter att det är fullt 

genomfört och utvärderat. Förslag framkom att efter analys av förbättringsprojektets framgång 

ska förbättringsområdet skruvas till och arbetas vidare eller, om det faller väl ut, spridas inom 

ämneskollegiet och i programmet. I detta sammanhang diskuterades kring om hur uppföljning 

och spridning av goda exempel vidare inom akademin skulle gå till, utan att deltagarna i detta 

läge kom fram till någon tydlig idé kring detta. 

 

För att driva de större utvecklingsprojekten behöver både tid och resurser avsättas och alltså 

även här förankras hos avdelningschef. De här utvecklingsprojekten blir mer omfattande i tid 

och över tid, vilket kommer att styra lärarnas tjänsteplaner.  

 

 

Under mötet framkom ett antal frågor:  

• Ska vi sträva efter att kompetensutveckla lärarna så att vi får en bättre lärarutbildning? 

• Ska vi skapa utvecklingsprojekt som bidrar till att vi utvecklar och får en bättre 

lärarutbildning? 

• Hur mycket ska projekten styras och av i så fall vem? 

• Hur kan akademin tillgodose behovet av resurser för att arbeta med förbättrings- och 

utvecklingsprojekt 

• Vad blir ämnes-, inriktnings- och programföreträdarens roll i arbetet? 

• Hur kan arbetet med förbättrings- och utvecklingsprojekt institutionaliseras? 

 

4.2 Analys av mötestillfälle 1 - inledande seminarium 
Utifrån ovanstående resultat kan gruppens diskussion kopplas till metoden PDSA (Deming, 

1986), se figur 2.5.  

 

Arbetet börjar i planeringsfasen, (plan) med att lärarna fångar upp områden för potentiellt 

utvecklings- och förbättringsarbete utifrån den fakta som har framkommit genom diskussion 

inom ämnes- eller programkollegiet, kursvärderingar, programutvärderingar, utvärdering från 

UKÄ, dialog med externa samverkansparter. Den fakta som finns utifrån kvalitetsuppföljningar 

och kvalitetsutvärderingar sammanställs statistiskt i diagram och kan behöva bearbetas inom 

exempelvis ämneskollegiet för att få tag i rotorsakerna till problemen. Att i denna fas arbeta 

med att hitta orsaker till problemen är något som Sörqvist (2004) och Bergman och Klefsjö 

(2012) skriver om, när arbetet i plan-fasen i PDSA-cykeln beskrivs. Att på det här viset fånga 

upp förbättringsområden är något som också beskrivs i Mittuniversitetets kvalitetssystem, se 

figur 2.10 (Mittuniversitetet, 2018).   

 

När en problemformulering har definierats är det dags för genomförandefasen (Do). Där 

genomförs utvecklings- eller förbättringsarbetet enligt given plan. Projektgruppen menar i 

diskussion från mötestillfälle 1 att det är viktigt att det kontinuerligt sker kommunikation i 

ämneskollegiet. Sörqvist (2004) betonar just att det i denna fas kan behövas information till de 

parter som är inblandade i utvecklingsprojektet och att kommunikation behöver ske löpande.  
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Projektgruppen menar att det är viktigt att resultaten utvärderas och följs upp. I 

uppföljningsfasen (Study), enligt PDSA, mäts, utvärderas och analyseras resultatet. Garvin 

(1994) menar att en lärande organisation lär från sina egna erfarenheter genom analys och 

reflektion. Projektgruppen diskuterade att utvärdering kan ske exempelvis genom att 

kursansvarig utvärderar och sammanställer data som sedan kan analyseras och studeras. I denna 

fas kan något av de olika förbättringsverktygen användas, vilket också är något som Bergman 

och Klefsjö beskriver (2012).  

 

I nästa fas (Act) lär och används de erfarenheter som erhållits utifrån det resultat och den analys 

som framkommit i den tidigare fasen (Study). Projektgruppen menar att om resultatet är 

kvalitetshöjande för arbetet inom lärarutbildningen, kan eventuell standardisering och 

implementering av förbättrings- eller utvecklingsåtgärderna vara aktuell. Arbetet ska 

institutionaliseras. Det hänger väl ihop med Bergman och Klefsjös (2012) beskrivningar av vad 

som sker i denna fas. Eventuellt kan analysen av resultatet visa att det behövs en revidering av 

de olika dokument som styr undervisningen. I så fall ska det beaktas vid nästa revidering av 

policys eller planer för utbildningen. Lärandet ska tas tillvara och användas i organisationen, 

vilket Garvin (1994) menar, är en av förutsättningarna för att vara en lärande organisation. 

Projektgruppen menar att resultatet ska spridas i de grupper som anses relevanta utifrån 

förbättring- och utvecklingsarbetets art.  

 

Det arbetsgruppen diskuterade knyter också an till Demings (1986) tankar om arbete med 

kvalitetsutveckling inom företag och organisationer, där Deming anser att det måste finnas en 

helhetssyn inom organisationen för att åstadkomma effektivt kvalitetsarbete. Senge (1997) 

lyfter detta utifrån perspektivet att vara en lärande organisation, med helhetssyn eller som Senge 

kallar det, systemsyn. Senge (ibid.) uttrycker detta som den i den lärande organisationen ska 

ses som ett system av flöden och bör ha ett cirkulärt tänkande.  

 

Deming (1986) menar också att ledningen har ett stort ansvar både i sin roll och det som den 

kan åstadkomma utifrån sin position. Flera av de fjorton punkter som Deming (1986) 

nedtecknade går att spåra i projektgruppens diskussion där bakgrund och syfte till att arbeta 

med utvecklingsprojekt diskuteras. Projektgruppen anser att syftet med utvecklingsprojekt är 

att vidta åtgärder för att starta förbättringsprocessen, skapa förutsättningar för att arbeta med 

ständiga förbättringar och att få ett nytt kvalitetstänkande.  Det stämmer väl överens med 

Demings (ibid.) tankar om vilka värderingar som ska råda för framgångsrikt kvalitetsarbete. Att 

arbeta med ständiga förbättringar är också något som Bergman och Klefsjö (2012) beskriver i 

Hörnstensmodellen.  

 

Även i diskussionen om medarbetares kompetensutveckling kan Demings punkter (1986) om 

att utvecklas i sitt arbete och att det ska uppmuntras att vidareutveckla sig, relateras till detta. 

Även Senge (1997) betonar medarbetarens lärande i vad han kallar för det personliga 

mästerskapet, se bild 2.4. Argyris (1982) och Yeo (2002) beskriver detta individuella lärande i 

en organisation för single-loop learning. Argyris (1982) har beskrivit detta i sin Model Theory 

in Use I.  

 

I diskussionen om spridning och erfarenhetsutbyte mellan lärarutbildarna kan det också 

härledas till en koppling till Senges (1997) teori om en lärande organisation. Senge menar att 

det är viktigt att ge förutsättningar för och skapa ett gott klimat för att samverka och lära i grupp. 

Det kollegiala lärandet blir då viktigt i utvecklingsarbetet och för att vara en lärande 

organisation. 
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4.3 Resultat mötestillfälle 2 - analysseminarium 1 
Den första bilden som visades var Senges (1997) modell över en lärande organisation, se bild 

1 bilaga D. Gruppen fick då diskutera hur den modellen och de begrepp som finns där kan knyta 

an till det utvecklingsarbete som ska drivas inom lärarutbildning.  

 

Projektgruppen diskuterade utvecklingsarbete i stort och att det arbetet som projektgruppen nu 

ska genomföra kan hänga ihop med det övriga utvecklingsarbetet som sker inom akademin. 

Diskussionen handlade också om hur de uppföljningar och de utvärderingar som genomförs 

inom kurs eller program ska relateras till förbättringsarbetet. Att ha en gemensam vision är 

viktigt och gruppen diskuterade begreppet koherens inom utvecklingsarbetet. Gruppen menade 

att det inte behöver vara en koherens mellan de utvecklingsprojekt som genomförs, men att de 

bör ligga inom akademins eller lärarutbildningens prioriterade områden och vision.  

 

En diskussion fördes också om kurslärarnas lärande i samband med utvecklingsarbetet. 

Lärarens lärande kan dels vara ett personligt lärande men också ett lärande i det 

ämneskollegium som läraren tillhör. Lärandet kan vara i den grupp som läraren tillhör och kan 

sedan spridas över kollegiet som helhet eller till andra avdelningar inom akademin resonerade 

projektgruppen.  

 

I samband med diskussionen om det egna lärandet och huruvida det ska påverka kollegiet, eller 

kanske till och med alla som arbetar med lärarutbildning, lyftes Yeos (2002) bild om single-, 

double-, och tripple-loop learning fram, se bild 2 i bilaga D. Projektgruppen menade att 

utvecklingsarbetet kommer från lärarna och resultatet av det kommer sedan att kunna påverka, 

inte bara den enskilda lärarens eller ämneskollegiets lärande, utan även de styrdokument och 

förutsättningar som finns för att bedriva lärarutbildning. Utvecklingsarbetet behöver förankras 

i hela lärarutbildningen för att institutionaliseras, ansåg projektgruppen.  

 

En problematik som lyftes kring lärarens lärande och kompetensutveckling var att det finns en 

kultur i kollegiet att kompetensutveckling ska finnas nedskriven i tjänsteplanen och att den är 

lärarens egen tid att besluta över. Projektgruppen menade att det skulle kunna saknas 

engagemang hos lärarna om de inte får ut något av det. Om modellen som tas fram styr för 

mycket över vad och hur kompetensutvecklingen ska gå till, kan det bli svårt att skapa 

engagemang och delaktighet.  

 

Projektgruppen menade att det då blir viktigt i arbetet med att ta fram vad och hur ett 

utvecklingsarbete ska genomföras, att det finns förutsättningar för delaktighet. Ett sätt att skapa 

delaktighet är att fånga upp lärarnas idéer om utvecklingsområden, ansåg projektgruppen. I 

samband med att diskussionen fördes vidare visades bilden av hörnstensmodellen, se bild 3 i 

bilaga D.  

 

Begreppet med att skapa förutsättningar för delaktighet diskuterades och problematiserades 

utifrån att fånga upp lärarnas initiativ och vad ledaren ska styra. Exempel på att det finns 

framgångsrika företag som är elitistiskt styrda lyftes av projektgruppen. Vidare fördes 

diskussionen kring om att det som ledare kanske handlar om att skapa förutsättningar för 

delaktighet som ett led i att få med lärarna på den väg som ledaren vill. Det blir då en pedagogisk 

fråga, ansåg projektgruppen.  

 

Projektgruppen reagerade kring kundbegreppet inom hörnstensmodellen. Projektgruppen 

menade att det uppstår ett visst motstånd inom akademin kring kundbegreppet eftersom det är 

problematiskt inom högre utbildning. Högre utbildning, menade deltagarna i gruppen, behöver 
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ha akademisk frihet och kunna vara en kritisk part i samhället. Ett bättre begrepp att använda 

är intressent, menade gruppen. Studenter och medarbetare är då interna intressenter. 

Projektgruppen menade att i arbete med förbättringar och utveckling är det viktigt att hela tiden 

ha i tanke för vem utvecklingsarbetet genomförs.  

 

Gruppen diskuterade också begreppet att fatta beslut utifrån fakta. Fakta kan i arbetet med 

förbättrings- och utvecklingsprojekt hämtas från de uppföljningar och utvärderingar som 

genomförs kontinuerligt inom lärarutbildningen. Dock, menade projektgruppen, är det viktigt 

att också fånga upp de idéer till utvecklingsprojekt som de enskilda lärarutbildarna har.  

 

För att visa hur förbättrings- och utvecklingsområden kan fångas upp och ingå i ett 

systemtänkande visades bilden över Mittuniversitetets kvalitetssystem, se bild 9 i bilaga D. 

Utifrån denna bild diskuterades olika nivåer på kvalitetsarbete. Gruppen menade att 

kvalitetsarbetet behöver finnas på alla nivåer, men om Mittuniversitetets modell visar nivå 1, 

kvalitetssystemet, ska gruppens arbete leda till en modell för nivå 2. Nivå 2 blir då en modell 

och metod för att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbete. Sedan finns det en nivå 3 

också, menar projektgruppen, som beskriver hur genomförandet inom ett projekt kan se ut.  

 

Utifrån Mittuniversitetets modell för kvalitetsarbete diskuterade projektgruppen hur det 

kontinuerliga förbättringsarbetet inom lärarutbildningen är idag. Gruppen beskrev det som att 

det var det arbetet som genomförs av kursansvarig i varje kurs och att det är ett arbete som ingår 

i uppgiften att vara kursansvarig. Det betyder att kursansvarig förväntas ta en del av 

utvecklingsansvaret för respektive kurs. Då kan idéer från lärarutbildarna inom respektive kurs 

fångas upp för mindre eller mer omfattande utvecklingsarbete, menade projektgruppen.   

 

Projektgruppen beskrev att idéer för förbättrings- och utvecklingsarbete även kan framkomma 

i den kvalitetsuppföljning som genomförs av studenterna inom respektive program eller kurs. 

Uppföljningen ingår som en del av de processer och rutiner som finns för kvalitetsarbetet idag 

inom lärarutbildning, menade projektgruppen. Gruppen ansåg att det dels behöver vara 

utvecklingsprojekt som syftar till att styra och säkra kvaliteten på lärarutbildningen, men också 

projekt som syftar till att utveckla mer visionärt. Diskussionen i gruppen handlade om UKÄ:s 

roll och ansvar för att kontrollera utbildningens kvalitet genom de utbildningsutvärderingar som 

UKÄ genomför. De idéer och förslag på förbättringsområden, som framkommer genom det 

kontinuerliga förbättringsarbetet, kvalitetsuppföljningar eller de utbildningsutvärderingar som 

UKÄ genomför, behöver ha ett forum för dialog och idégenerering. Projektgruppen beskrev att 

de forum som finns inom akademin idag är lärarutbildningens utbildningsråd och ämnes-och 

programkollegium. För extern dialog finns bland annat branschråd för respektive program. I 

dessa olika forum borde en stor del av dialogen finnas, ansåg projektgruppen. Projektgruppen 

var dock inte helt övertygade om att det är i dessa forum som det förs en dialog för 

utvecklingsarbete.  

 

Vidare fördes en diskussion om utvecklingsprojekten ska vara förbättringar utifrån resultatet 

från uppföljningar och utvärderingar eller om utvecklingsprojekten ska vara av mer utvecklande 

karaktär, att bygga framtidens lärarutbildning. Utifrån diskussionen om styrning och säkring 

kontra förbättring och utveckling visades bilden om hur kvalitetsarbetets olika delar samverkar 

med varandra, se bild 10 i bilaga D. Gruppens diskussion handlade om att kilen i bilden var det 

arbete som genomförs utifrån UKÄ:s utbildningsutvärderingar. Gruppen menade att UKÄ 

kontrollerar om något i de krav som ställs på utbildningen saknas. UKÄ kan ge förslag på 

förbättringsområden, men förslagen är inte av visionär art, beskrev projektgruppen.  Det 

betyder, ansåg projektgruppen, att arbetet med att utveckla och förändra i syfte att skapa nytt 
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inom lärarutbildning måste finnas med som en del i de utvecklingsprojekt som initieras inom 

lärarutbildning. Annars, menade gruppen, finns risken att kvalitetsnivån på utbildningen inte 

höjs utan är kvar på samma nivå.  

 

Projektgruppen diskuterade också vilka funktioner inom lärarutbildningen som idag har ansvar 

för kvalitetsarbetet. Förutom det ansvar som kursansvarig har att arbeta med kontinuerliga 

förbättringar ligger ansvaret idag hos ämnes- och programföreträdare, beskrev projektgruppen. 

Utbildningsledare inom lärarutbildningen arbetar med kvalitetsuppföljningar tillsammans med 

företrädarna. Det finns också en samordnare för pedagogisk utveckling inom akademin. 

Projektgruppen menade att så behöver det vara även fortsättningsvis och diskuterade om ämnes- 

och programföreträdarna borde få ett större ansvar för kvalitetsarbetet och att det i så fall skulle 

synas i tjänsteplanerna.  

 

4.4 Analys av mötestillfälle 2 - analysseminarium 1 
Det förbättrings- och utvecklingsarbete som genomförs inom lärarutbildningen kan ses som en 

helhet och att det finns koppling mellan de olika utvecklingsprojekten. Det är något som 

framkom i resultatet när projektgruppen diskuterade hur utvecklingsprojekten kan hänga ihop 

med varandra. Det kan kopplas till begreppet systemtänkande som är en disciplin i den lärande 

organisationen, vilket Senges (1997) modell om lärande organisation beskriver, se figur 2.6. 

Om medarbetarna inom en organisation däremot inte har överblick och insyn i vad som sker 

finns risk att beslut som fattas och aktiviteter som genomförs, inte blir kommunicerade. Senge 

(ibid.) kallar det för ”learning disabilities”. Konsekvenser av det kan bli en kultur där 

medarbetare eller avdelningar skyller negativt resultat på varandra, vilket Argyris (1982) 

beskriver i sin teori om Model I Theory in Use.  

 

Resultatet visar att projektgruppen diskuterar den enskilda lärarens lärande i relation till att 

lärandet kan ske i en grupp eller inom ett undervisningsämne och hur lärandet inom 

utvecklingsprojekt kan påverka vidare inom organisationen. I en lärande organisation är det 

viktigt, enligt Senge (1997) med medarbetarens eget lärande. Ramish och Aslam (2016) 

beskriver detta som att i en sådan kultur där det egna lärandet är i fokus sker lärandet på 

individnivå. Argyris (1982) beskriver det som Single-loop learning men menar dock att fokus 

på individens eget lärande behöver ändras till fokus på gruppens gemensamma lärande. 

Gruppen kan granska och reflektera kring den gemensamma kunskapen för att på så vis utmana 

beteendet och de rådande normerna inom organisationen (Yeo, 2002). Även Garvin (1994) 

uttrycker vikten av att lära av varandra och Senge (1997) menar att i en lärande organisation 

behöver lärande ska ske i grupp för att ge möjligheter för gruppen att lära tillsammans för att 

nå de gemensamma mål och visioner som gruppen har. Argyris (1982) menar att det 

gemensamma lärandet kan för att skapa en kultur som manar till att agera utifrån öppenhet och 

nyfikenhet och få medarbetarna att ta ägarskap till uppgiften. Att känna delaktighet och kunna 

få ta ägarskap till uppgiften skulle då kunna bidra till att utveckla den rådande kultur som 

projektgruppen befarar kan infinna sig hos lärarna.  

 

För att kunna åstadkomma en förändring i kultur och de artefakter som råder inom 

organisationen behöver förbättrings- och utvecklingsarbetet som genomförs få adekvata 

förutsättningar. Det kan både handla om, som beskrivet ovan, att få tid för att delta i 

utvecklingsprojekten men också om att det finns en visshet om att det förbättringsarbete som 

bedrivs kommer att påverka policys och förutsättningar. Yeo (2002) beskriver det som triple-

loop learning där gruppens lärande påverkar den strategiska ledningen och de policys och 

förutsättningar som råder inom organisationen, se figur 2.7. Det kan i sin tur, menar Yeo (ibid.), 

leda till ett förändrat beteende och med positiv attityd och större delaktighet i arbetet. I en sådan 
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kultur kan läraren få förutsättningar för utvecklingsarbetet som kan bidra till att lärarens känner 

engagemang för det förbättrings- och utvecklingsarbete som behöver bedrivas.  

 

I resultatet av projektgruppens diskussioner framkommer vikten av delaktighet att få vara med 

att ta fram vilka förbättrings- och utvecklingsområden är aktuella för utvecklingsprojekt. 

Delaktighet kontra ledarskapet problematiseras av projektgruppen i mötet. Hörnstensmodellen 

(Bergman & Klefsjö, 2012) har med båda dessa begrepp, se figur 2.4. Bergman och Klefsjö 

(ibid.) menar att kvalitetsarbetet måste vila på en grund av engagerat ledarskap. Det engagerade 

ledaskapet handlar om att skapa förutsättningar för varje medarbetare att känna sig trygg och 

känna uppskattning för den egna prestationen och för den de är (ibid.). Även Deming (1986) 

beskriver samma sak, då han menar att ledaren måste ge förutsättningar för alla att utvecklas i 

sitt arbete och uppmuntra till utbildning och lärande. Det betyder att ledarna i en organisation 

behöver vara tydliga och synliga i sitt ledarskap. Sandholm (1999) är inne på samma spår där 

han betonar ledningens roll i utvecklingsarbetet och att ledningen måste ta täten och visa direkt 

och tydligt ledarskap i kvalitetsarbetet.  

 

Att skapa en trygg miljö kan också bidra till ett gott utvecklingsklimat där medarbetaren också 

vågar vara delaktig och bidra till kvalitetsutvecklingen. För att göra det behöver det finnas 

processer och rutiner för att fånga upp medarbetarnas idéer och förslag till utveckling av arbetet. 

Bergman och Klefsjö (2012) visar vikten av att arbeta med processer i Hörnstensmodellen och 

betonar också att det är viktigt att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar. Projektgruppen 

betonade vikten av att fånga upp de idéer som lärarna själva har, för att bidra i förbättrings- och 

utvecklingsarbetet.  I undervisningssituationen får lärare hela tiden input till förbättringsförslag 

om hur undervisningen kan bli bättre av sina studenter. Uppslag till nya utvecklingsprojekt kan 

också komma från aktuell forskning som lärarna tagit del av inom ämnet (Mittuniversitetet, 

2018).  

 

Diskussionen i projektgruppen visar att kursansvarig blir en viktig person i utvecklingsarbetet. 

Kursansvarig samlar kontinuerligt in fakta om hur undervisningen fungerar och hur studenterna 

uppfattar den, som sedan kommuniceras enligt de rutiner som finns för dialog och 

kommunikation. Att det finns rutiner för kommunikation, menar Mittuniversitetet (2018), är 

viktigt för det systematiska kvalitetsarbetet så att förslag på förbättringar tas till vara inom 

organisationen. Det är också kursansvarig som har ansvaret för det förbättringsarbetet inom 

respektive kurs. Det kan liknas det som Mittuniversitetet (ibid.) beskriver i sitt kvalitetssystem, 

se figur 2.10 del 2, som kontinuerligt förbättringsarbete, där det i genomförandet av 

undervisning kan fångas upp synpunkter och idéer för förbättrings- och utvecklingsarbetet. 

Vidare menar projektgruppen att för hela ämnets utveckling ligger ansvaret hos 

ämnesföreträdaren.  

 

Utifrån diskussionen kring vad som ska utvecklas och vem som ska initiera förbättrings- och 

utvecklingsprojekt diskuterar projektgruppen under mötet de olika delarna i 

kvalitetsutveckling, kontroll och styrning samt förbättring och utveckling. Enligt de riktlinjer 

och råd som finns i ESG (2015) behöver alla delarna finnas med i lärosätets kvalitetsarbete. 

UKÄ (2019) menar att kvalitetsarbetet inom lärosätet ska säkerställa men också kontinuerligt 

utveckla utbildningens kvalitet. Sörqvist (2004) använder en modell som visar hur kontroll och 

säkring samverkar med förbättrings och utvecklingsarbetet, se figur 2.8.  

 

Samverkan mellan de olika delarna inom kvalitetsutvecklingen är också något som beskrivs i 

lärosätens kvalitetssystem (Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019, Mälardalens högskola, 2018; 

Linnéuniversitetet, 2013). Mittuniversitetet har tagit fram en modell för sitt kvalitetssystem, se 
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figur 2.10. Där framkommer vikten av att alla delar, kontroll och säkring och förbättring och 

utveckling, samverkar och ingår i lärosätets hela kvalitetsarbete. Projektgruppen beskriver 

under mötet nödvändigheten att arbeta med förbättringar för att motsvara de krav som ställs i 

lagar, förordningar och riktlinjer, men också att arbeta med nya idéer och visioner. Det är viktigt 

att hela tiden arbeta med utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning, för att 

inte stanna av i kvalitetsarbetet, menar gruppen. Att hela tiden vilja utvecklas och lära nytt är 

ett grundfundament i en lärande organisation. Det är något som Garvin (1994) betonar i sin 

teori om lärande organisation. Även Wang och Ahmed (2003) betonar detta för att en 

organisation ska utvecklas och förbättras för att hänga med i konkurrens och i samhällets 

utveckling. 

 

4.5 Resultat mötestillfälle 3 - analysseminarium 2 
Inledningsvis fördes en diskussion i projektgruppen kring var i kvalitetssystemet 

projektgruppens arbete befann sig. Gruppen enades om att uppgiften var att ta fram en modell 

för hur arbete med kvalitetsutveckling ska genomföras och vilka principer som ska ligga till 

grund för det återfinns på en mellannivå i kvalitetsarbetet. Modellen är inte på övergripande 

systemnivå inom lärosätet utan handlar mer om en modell som kan ligga till grund för det 

utvecklingsarbete som genomförs inom lärarutbildningen. Men samtidigt, menade 

projektgruppen, finns det en stor vinst i att förstå hur den modellen överensstämmer med det 

övergripande kvalitetssystemet inom lärosätet. Modellen som ska tas fram behöver på något 

sätt innehålla planering, genomförande och spridning och följa den modell som lärosätet har 

för kvalitetsarbetet.  

 

Projektgruppen diskuterade vidare kring den bild som visats på kilen och hjulet under 

mötestillfälle 2, se bild 10 i bilaga D. Om kilen är säkring och styrning och hjulet är förbättring 

och utveckling, är det hjulet som är fokus för projektet, menade projektgruppen. Hjulet handlar 

om, enligt projektgruppen, att driva kvalitetsutvecklingen framåt för att utveckla nya idéer för 

att förändra lärarutbildningen.  

 

De principer som arbetades fram i det inledande seminariet, se mötestillfälle 1, diskuterades av 

projektgruppen. Projektgruppen kom fram till att lärarutbildarna ska vara medskapare till 

utvecklingsidén. Det kan vara en enskild lärare eller ett par lärare som har förslag för 

utvecklingsarbete. Flera lärarutbildare kan delta i samma projekt och det blir kollektivt 

deltagande och ett lärande i sig, menar projektgruppen Förslaget kan sedan diskuteras och 

utvecklas tillsammans i kollegiet, med ämnesföreträdaren eller på lärarutbildningens 

utbildningsråd. Idén kan också diskuteras med andra intressenter, vid exempelvis branschråd.  

 

Vidare ansåg projektgruppen att det är viktigt att utvecklingsprojekten har fokus på 

undervisningen och att de utvecklar det som skapar värde för studenterna. Vidare menade 

projektgruppen att, för att fler inom lärarutbildningen ska kunna använda det resultat som 

framkommer i projekten, är det viktigt att projekten innehåller en viss abstraktionsnivå. Då kan 

resultatet användas i olika undervisningssituationer och ämnen.  

 

En viktig princip, som diskuterades, var omfattning av projekten kontra de medel som kan 

tilldelas. Projektgruppen förde en lång diskussion kring tidsfaktorn, duration, kontra projektens 

storlek. Resonemanget var att det skulle kunna vara så att det kan vara ett stort projekt över 

längre tid eller så kan det vara flera mindre projekt på kortare tid. Detta relaterades till resurser 

och till medel som tilldelas för projekten. En diskussion fördes kring om det ska ske en utlysning 

av medel eller om medel tilldelas till ett utvalt projekt. Projektgruppen föreslog till slut att det 

ska ske en utlysning utifrån de kriterier som arbetats fram. Sedan kommer ett urval ske och ett 



39 

 

projekt tilldelas medel. De medel som tilldelas ska fördelas över två år, där första året är 

planering, genomförande och uppföljning. Under år två ska spridning och lärande ske utifrån 

projektets resultat. Spridning kan ske genom information, kompetensutvecklingsdagar eller 

inspirationsseminarier inom kollegiet eller lärarutbildningen, föreslog projektgruppen. Nedan 

visas en sammanställning av de principer och strategier som projektgruppen har arbetat fram, 

se figur 4.1.  

 

Resurser och tilldelning av medel • Ett projekt per år kommer att beviljas medel genom ett 

utlysningsförfarande enligt gällande rutiner. 

• Medel ska avsättas från driftbudget för ett år i taget, med 

option på förlängning (enligt 1+1, 400 tkr och 100 tkr).  

Innehåll • Projekten ska vara visionära i sin art och ska driva 

lärarutbildning framåt, samt ligga i linje med akademins övriga 

utvecklingsarbete.  

• Projekten ska ha fokus på undervisning och det som skapar 

värde för studenterna. 

• Projekten ska ha en abstraktionsnivå så att tillämpning inom 

flera ämnen är möjlig.  

• Projekten ska ha en plan för genomförande, uppföljning och 

spridning. 

Tillvägagångssätt • Projektidéerna ska komma från kollegiet och utvecklas i dialog 

inom kollegiet. 

• Projekten ska följa de rutiner som högskolan har för 

kvalitetsarbete, det vill säga cykeln utveckla-genomföra-följa 

upp-återkoppla, se figur 4. 

• Första året är fokus på genomförande och år två ska någon 

form av spridning ske, exempelvis genom inspirationsseminarier 

eller kompetensutvecklingsinsatser. 

• Under år två kommer den som genomfört projektet att vara 

stöd i implementeringsfasen till exempelvis ämnesföreträdare 

och kollegium. 

 
Figur 4.1 Sammanställning av de principer och det tillvägagångssätt som ska gälla vid arbetet med 

utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.  

 

Det utkast på en modell för arbete med utvecklingsprojekt inom lärarutbildning, som författaren 

hade tagit fram till detta möte, sattes i relation till ovanstående diskussion, se figur 2 i bilaga E. 

Projektgruppen kunde se att det finns kopplingar till det som diskuterades under det pågående 

mötet och modellen gällande hur idéer för utvecklingsprojekt fångas upp i exempelvis 

undervisningssituationer, genom att läraren får uppslag från studenter eller aktuell forskning 

som sedan diskuteras i de olika råden, se utkast till modell i bilaga E. Den cykliska modellen, 

PDSA, kan också spåras i diskussionen. Även om utkastet på modellen visar ett större 

helhetstänk än det som var projektgruppen har haft som uppgift, ansåg gruppen att det är viktigt 

att den modell för utvecklingsarbete som genomförs inom lärarutbildningen sätts i relation till 

det övergripande kvalitetsarbetet inom lärosätet och akademin. Projektgruppen menade dock 

att det är viktigt att de begrepp och bilder som visas i modellen bör vara desamma som de som 

används inom kvalitetsarbetet på lärosätet.   
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4.6 Analys av mötestillfälle 3 - analysseminarium 2 
I den inledande diskussionen relaterade projektgruppen sitt arbete till det övergripande 

kvalitetsarbetet inom lärosätet och vikten av att skapa en modell för det arbetet. I ESG (2015) 

och i UKÄ:s (2018) vägledning kring kvalitetssäkringsutvärderingen betonas att det behöver 

finnas system och modeller för kvalitetsarbetet. Lieber (2018) menar att det därför är 

nödvändigt med modeller för det arbetet. 

 

Även om det inte är gruppens uppgift vid det här tillfället att arbeta med lärosätets 

kvalitetssystem i sin helhet är det viktigt att det arbete som genomförs nu sätt i ett sammanhang 

och den kontext där det hör hemma. I den meningen kan gruppens resonemang kopplas till 

Senges (1997) modell om systemsyn där alla processer och delar inom organisationen ska ses 

som en helhet eller ett system som är beroende av varandra. Det överensstämmer också med 

Bergman och Klefsjös (2012) sätt att tänka kring offensiv kvalitetsutveckling där det är viktigt 

att värderingarna och de arbetssätt som tillämpas inom organisationen hänger samman och att 

en helhetsyn råder inom organisationen. Vidare menar Hellsten och Klefsjö (2000) och 

Sandholm (1999) att det är en förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete att alla delar 

hänger hop och används som en helhet på alla nivåer.  

 

I det arbete som projektgruppen har genomfört diskuteras kvalitetsutvecklingens olika delar, 

kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, se figur 2.1 (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det förbättrings- och utvecklingsarbete som genomförs inom lärarutbildningen behöver 

innehålla alla delar. Det kan också relateras till de standarder och riktlinjer som ska stödja 

arbetet med kvalitetsutveckling inom högre utbildning (ESG, 2015). Bilden av kilen och hjulet 

som Sörqvist (2004) beskriver används under diskussioner kring de olika delarna och blir en 

bra bild över hur kvalitetsarbetet behöver se ut inom lärarutbildningen. Kilen på bilden är 

kvalitetsuppföljning och kvalitetsutvärdering, som genom säkring och styrning ska garantera 

att kvaliteten inom lärarutbildningen håller en viss nivå. Men projektgruppen menar att det inte 

räcker att tänka säkring och styrning i kvalitetsarbetet utan även att förbättring och utveckling 

behöver vara en del av lärarutbildningens kvalitetsarbete. Hjulet i Sörqvists (2004) modell visar 

att kvalitetsarbetet även behöver innehålla förbättrings- och utvecklingsarbete för att höja 

kvaliteten inom organisationen. Att arbeta med ständiga förbättringar är också en av 

hörnstenarna i Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell.  

 

I framtagandet av en modell för utvecklingsarbete har projektgruppen fått inspiration från 

Mittuniversitetet:s (2018) modell som beskriver Mittuniversitetet:s kvalitetssystem. I modellen, 

som projektgruppen tagit fram framkommer det tydligt framför allt den figur som beskriver 

lärosätets kvalitetssystem i sin helhet, se figur 2.10 och figur 2 i bilaga E.  

 

Målet med projektgruppens arbete var bland annat att ta fram principer som ska gälla vid 

framtagande av utvecklingsprojekt. Enligt Hellsten och Klefsjö (2000) är det viktigt att börja 

kvalitetsarbetet med att ta fram de värderingar som ska råda i organisationen. En del av dessa 

principer kan kopplas samman med de värderingar som beskrivs i offensiv kvalitetsutveckling 

av Hellsten och Klefsjö (2000) och i Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell. Hellsten 

och Klefsjö och i Bergman och Klefsjö beskriver de värderingar som behöver finnas i ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet ska också grundas i en vision om hur en bra 

lärarutbildning ska se ut. Projektgruppen menar att det är viktigt att de utvecklingsprojekt som 

genomförs också hänger i ihop med akademins övergripande vision och mål. Vidare menar 

projektgruppen att en princip ska vara att utvecklingsprojekten ska ha studentfokus och att det 

som genomförs ska ha värde för studenterna. Detta kan relateras till att ha ett kundfokus, vilket 

är en av grunderna i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen, även om begreppet 
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kund inte används av projektgruppen. Istället definieras studenterna som interna intressenter av 

projektgruppen, vilket då kan jämställas med kundbegreppet. Att använda begreppet intressent 

för studenter är också något som UKÄ (2019) gör och som även definieras i de riktlinjer och 

standarder som ska gälla för kvalitetsarbete inom högre utbildning (ESG, 2015).  

 

Vidare är det viktigt för utvecklingsprojekten att de ska initieras av lärarutbildarna. För att 

kunna göra det behöver det finnas möjligheter för alla att delta och att det finns resurser för ett 

sådant arbete. Hellsten och Bergman (2000) och Bergman och Klefsjö (2012) beskriver det som 

att skapa förutsättningar för delaktighet. Det är också viktigt att i processen att arbeta med 

kvalitetsarbetet involvera andra lärare eller intressenter. Projektgruppen betonar vikten av att 

återkoppling och spridning inom kollegiet och till andra lärarutbildare inom lärosätet. På så vis 

kan både den som genomför projektet och de som får återkoppling lära sig och reflektera kring 

det resultat som framkommit. På det viset kan ett lärande inom organisationen skapas. Argyris 

(1982), Garvin (1994), Yeo (2002) och Wang och Ahmed (2003) beskriver det gemensamma 

lärandet som viktigt för att vara en lärande organisation och ha ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete. Även Senge (1997) betonar vikten av lärande för en lärande organisation 

genom disciplinerna personligt mästerskap och lära i grupp. Yeo (2002) menar också att för att 

vara en lärande organisation behöver det lärande och utvecklingsarbete som sker också beaktas 

vid revidering av organisationens styrdokument. Ramish och Aslam (2016) beskriver detta som 

triple-loop learning och menar att lärandet i organisationen då påverkar att organisationen nya 

arbetssätt. Denna systemsyn är något som också syns i Mittuniversitetet:s (2018) 

kvalitetssystem, se figur 2.10.  

 

På mötestillfället diskuterades frågan kring ämnesföreträdarens roll i arbetet. 

Ämnesföreträdaren ses inte här som en ledare utan är kvalitetsansvarig för ämnet. Ledarskapet 

ligger däremot i linjeorganisationen och projektgruppen menar att det är viktigt att ledarna är 

engagerade i utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för lärarna att arbeta med 

förändringsarbetet. Det handlar också om att ledningen behöver tillse att det finns resurser och 

medel för att arbeta med kvalitetsarbetet. I hörnstensmodellen är det grundfundamentet för 

offensivt kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Om inte ledningen finns där och arbetar 

för att skapa förutsättningar för delaktighet finns risk att engagemang och förändringsviljan 

minskas. Även Deming (1986) är inne på samma linje i sin skrivning om de fjorton punkterna, 

där ledarskapet är viktigt för att skapa möjlighet för alla att utvecklas i sitt arbete och genom 

att uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

 

Projektgruppen menar vidare att det är viktigt att de arbetssätt som används inom lärosätet bör 

tillämpas även i de mindre utvecklingsprojekten. Inom lärosätet används en variant av 

förbättringscykeln PDSA. Hellsten och Klefsjö (2000) betonar att det är viktigt att de arbetssätt 

som används är ändamålsenliga och anpassade efter uppgiften. Om värderingen att arbeta med 

ständigt med förbättringar ska genomsyra verksamheten passar det bra med att använda en 

förbättringscykel exempelvis PDSA som är inspirerat av Deming (1986).  

 

För att få en helhetssyn inom kvalitetsarbetet på lärosätet är det av vikt att de begrepp och 

definitioner som används genomsyrar hela organisationens kvalitetsarbete på alla nivåer 

(Mittuniversitetet, 2018; kau.se, 2019, Mälardalens högskola, 2018; Linnéuniversitetet, 2013; 

Malmö universitet, 2017; ESG, 2015). 
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5 Slutsatser 
Här redovisas slutsatserna av den analys som genomförts avseende det insamlade materialet. 
Slutsatserna är kopplade till syftet.  

 

Syftet med arbetet är att bidra med ökad kunskap om hur lärosäten arbetar med kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling samt att ta fram en modell för att arbeta med förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom lärarutbildning.  

 

Den här studien visar att lärosäten i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling utifrån 

Högskolelagen, Högskoleförordningen och de riktlinjer som föreskrivs i ESG (2015). Lärosäten 

beskriver på sina hemsidor och i sina dokument vilka värderingar som ligger till grund för den 

kvalitetskultur som ska råda inom lärosätet. Några av de värderingar som förekommer är 

medarbetares engagemang, öppenhet och gemensamma idéer. Att ta tillvara på olika 

intressenters intressen och idéer beskrivs som viktigt för kvalitetsarbetet. Flera av de studerade 

lärosätena använder varianter av förbättringscykeln PDSA för att arbeta systematiskt med 

kvalitetsarbetet och för att tydliggöra förbättringsprocessen. Lärosäten beskriver i sina 

dokument om kvalitetsarbete att arbetet ska genomsyra hela verksamheten och på olika nivåer.  

 

Kvalitetsarbetet på lärosätena handlar om att följa upp, utvärdera och säkra kvaliteten. Det 

handlar också om att arbeta med kontinuerlig förbättring och utveckling och att i det arbetet 

fånga upp olika intressenters synpunkter och idéer om utveckling. Att sätta in kvalitetsarbetet i 

ett kvalitetssystem, där det framgår vad som påverkar lärosätets kvalitetsarbete och hur de olika 

delarna samverkar med varandra, visar också på en helhetssyn inom lärosätet. 

 

En modell som ska stödja förbättrings- och utvecklingsarbetet inom lärarutbildning behöver 

utgå från uttalade principer och värderingar. Dessa värderingar kan kopplas till de hörnstenar 

som beskrivs i hörnstensmodellen. Modellen för arbetet med förbättring och utveckling inom 

lärarutbildningen behöver innehålla processer och rutiner som styr och säkrar upp kvaliteten 

inom lärarutbildningen, men också metoder och verktyg för att arbeta med utveckling av mer 

visionär art. För ett framgångsrikt kvalitetsarbete behöver de båda delarna samverka med 

varandra för att få åstadkomma inte bara säkring av befintlig kvalitetsnivå, utan också för att 

flytta positionerna framåt och höja kvaliteten på utbildningen.  

 

I modellen behöver det framgå vilka rutiner som finns för att fånga upp det som sker inom 

lärarutbildning och för att kunna identifiera förbättrings- och utvecklingsområden behöver 

såväl ett kontinuerligt förbättringsarbete som kvalitetsuppföljning och kvalitetsutvärderingar 

genomföras och beaktas. Det är då viktigt att tillvarata både interna (lärarutbildare och 

studenter) och externa (arbetsliv och samverkansparter) intressenters synpunkter och idéer om 

utveckling. Det kan ske genom ovan nämnda rutiner eller processer eller genom olika dialoger 

som förekommer inom och tillsammans med lärosätet.  

 

För att stödja arbetet med förbättrings- och utvecklingsarbete är det gynnsamt att modellen 

beskriver någon metod som kan användas för att skapa systematik i utvecklingsarbetet. Ofta 

använder lärosäten metoder inspirerade av PDSA. Inom metoden PDSA används med fördel 

olika förbättringsverktyg. Vilket man använder är beroende på vad och hur problemet ska 

bearbetas. Uppföljning och analys är en viktig del av förbättrings- och kvalitetsarbetet, vilket i 

sin tur ska ligga till grund för vidare arbete inom lärosätet. Det är också viktigt att det resultatet 

och den analys som genomförs påverkar kommande revideringar av planer, policy eller rutiner. 

Vidare behöver det framgå i modellen hur resultatet av analysen ska beaktas vid fortsatt 

resurstilldelning, som vanligen är ledningens ansvar.  
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En ytterligare slutsats är att ledarskapet spelar stor roll i förbättrings- och kvalitetsarbetet. Det 

handlar då om den funktion som ansvarar för kvalitetsarbetet inom lärarutbildningen, men 

också att akademins ledning uppvisar ett engagerat ledarskap som skapar förutsättningar för 

både personligt lärande och organisationens lärande och utveckling. Därför är det bra om det i 

den framtagna modellen tydliggörs vilka uppgifter olika roller och funktioner har i 

kvalitetsarbetet. Det är också av vikt att hela kvalitetsarbetet ses som en helhet, ett system, där 

alla delar hänger ihop och bidrar till organisationens utveckling som helhet för att vara en 

lärande organisation. Ett lärande kan då ske på alla nivåer, både för den enskilde läraren och 

för ämnes- eller programkollegiet. Om verksamheten tar till vara på det lärande och vilja till 

utveckling som finns i organisationen kan ständiga förbättringar och ett gemensamt lärande 

skapas. Det kan då bidra till högre motivation, mer positiv attityd och högre tillfredsställelse i 

arbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan en modell för att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbete med 

fördel utgå från de värderingar, arbetssätt och verktyg som beskrivs i offensiv 

kvalitetsutveckling och i hörnstensmodellen för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Om detta 

genomsyrar verksamheten finns möjlighet att skapa ett lärande på flera olika nivåer, vilket kan 

bidra till att skapa en lärande organisation. 

 

I bilaga E finns ett förslag på en modell som arbetats fram utifrån detta arbete.  
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6 Diskussion 
I denna del diskuteras resultat och problemområde i relation till aktuell forskning. I kapitlet finns 
även en metoddiskussion som påtalar vinster och brister med metoden samt forskningens 
tillförlitlighet och äkthet 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var dels att sondera terrängen kring hur lärosäten i Sverige arbetar med 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Det är ett högaktuellt ämne då UKÄ nu genomför 

utvärderingar på lärosätens interna kvalitetssystem. Resultatet från de första utvärderingarna 

visar att kvalitetsarbetet generellt är ett stort utvecklingsområde (uka.se). Det verkar som att 

högre utbildning inte har anammat den kvalitetsvåg som gått genom övrig privat men även 

offentlig verksamhet i Sverige.  

 

Vad beror då denna brist på kvalitetstänkande inom högre utbildning på? Under ett av 

arbetsmötena med projektgruppen för att ta fram en modell för att arbeta med förbättrings- och 

kvalitetsutveckling kom ämnet upp och framför allt problematiserades kundbegreppet. 

Kundbegreppet och fokus på kunden är centralt inom kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 

2012). Kundbegreppet inom högre utbildning blir problematiskt utifrån att det ofta tolkas som 

att det skapar en passiv bild av studenten och att studenten ses som en konsument. Cheng (2017) 

menar att det i synnerhet gäller om studenten dessutom har betalat för sin utbildning. Dessutom 

bör de värden som högre utbildning står för, som den akademiska friheten, studenters behov av 

utbildning och den fria forskningen beaktas, om ett företagstänkande ska inspirera 

kvalitetsarbetet inom högre utbildning (Bandyopadhyay & Lichtman, 2007). Lagrosen och 

Lagrosen (2009) menar däremot att utbildning inte handlar om omedelbar tillfredsställelse, utan 

att utbildning ska ses som något större och stötta personlig utveckling hor den enskilda 

individen.  

 

Inom högre utbildning används därför istället begreppet intressent. En intressent är den som 

tjänsten, det vill säga utbildningen, skapar värde för. Intressenter kan således vara medarbetare, 

studenter, företrädare för arbetslivet eller andra samverkansparter hos lärosätet (ESG, 2015). 

Även vid andra tillfällen då kundbegreppet nämnts i exempelvis samtal om vem utbildningen 

är till, för vem den skapar värde för, blir det lite av ett rött skynke för ämnesföreträdarna.  

 

Att det är en central och komplicerad fråga märks också då tanken med detta arbete också var 

att genomföra en enkät hos några lärosäten, med frågor om deras kvalitetsarbete, se 

metoddiskussion. De svar som kom handlade om att det var svårt att svara på frågor om vilka 

arbetssätt och verktyg som användes vid kvalitetsarbetet. Istället hänvisades till lärosätets 

hemsida där det fanns knapphändig och på en del sidor gammal information. Det kan visa att 

det är komplicerat och delvis nytt område med kvalitetsarbete inom högre utbildning.  

 

Högre utbildning har en vana att stå upp för kritisk granskning genom de kvalitets- och 

utbildningsutvärderingar som regelbundet genomförs av UKÄ. Det som är nytt nu är den 

granskning av det interna kvalitetssystem som varje lärosäte förväntas att ha (EGS, 2015). I det 

interna kvalitetssystemet förväntas inte lärosätet bara svara upp mot de lagar, förordningar och 

riktlinjer som anges för utbildningen kvalitet. Lärosätet förväntas också ha definierat 

värderingar, arbetssätt och verktyg för det kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbetet 

och hur kvalitetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten (UKÄ, 2019).  

 

Syftet med det här examensarbetet var också att delta i en projektgrupp som forskare i ett 

interaktionsforskningsprojekt där gruppens uppgift var att ta fram en modell med principer och 
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strategier för arbete med förbättrings- och utvecklingsarbete inom lärarutbildning. Den här 

studien har resulterat i ett gemensamt lärande hos de olika deltagarna i projektet, men också i 

ett förslag på hur en modell för förbättrings- och utvecklingsarbete inom lärarutbildning kan se 

ut. Modellen bygger på det kvalitetssystem som finns inom lärosätet. Hellsten och Klefsjös 

(2000) modell för offensiv kvalitetsutveckling och Bergman och Klefsjös (2012) 

hörnstensmodell går att återfinna i modellen. Förbättrings- och utvecklingsarbete inom högre 

utbildning och lärarutbildning är nödvändigt för att hela tiden höja kvaliteten till en ny högre 

nivå. Om ett lärosäte endast ägnar sig åt kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning finns risken att 

lärosätet tappar i kvalitet på sikt. Sörqvist (2004) beskriver i sin modell kring framgångsrik 

verksamhetsutveckling att, för att höja kvaliteten till en ny nivå, behöver organisationen även 

ägna sig åt utvecklings- och förändringsarbete. De båda kvalitetsdelarna behöver finnas med i 

lärarutbildningens kvalitetsarbete.  

 

För att arbeta med förbättringsarbetet bör någon form av arbetssätt användas och studien visar 

att Demings (1986) förbättringscykel PDSA är vanligt förekommande inom lärosätenas 

kvalitetsarbete. Det är också det arbetssätt som är grunden i den modell som tagits fram under 

projektarbetet som författarens deltagit i. Att både tänka cykel inom det stora förbättringsarbetet 

inom lärosätet, men också inom de mindre utvecklingsprojekten, kan bidra till att skapa en 

systemsyn och ett lärande inom hela organisationen. Det är något som Argyris (1982), Garvin 

(1994), Yeo (2002) och Wang och Ahmed (2003) betonar är viktigt för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete och en lärande organisation. Även Mittuniversitetet (2018) har visar denna 

systemsyn i sin beskrivning av lärosätets kvalitetssystem.  

 

För att kunna hantera den skriande brist på lärare som råder och som spås öka under de närmaste 

15 åren behöver politiska beslut fattas som underlättar och möjliggör för olika sätt att 

utexamineras som lärare. Det projekt som pågår nu med att hitta nya vägar in i läraryrket är ett 

sätt (Utbildningsdepartementet, 2018). Det som dock är viktigt i det arbetet är att det inte sänker 

kvaliteten på utbildningen utan att arbetet följs upp och kvalitetssäkras efter hand. Det som 

också är viktigt är att det i dessa nya projekt som skapas har en forskningsbaserad modell med 

relevanta arbetssätt och verktyg för arbetet, menar A Ryve (personlig kommunikation, 28 

januari, 2019). Annars finns risken att utbildningens kvalitet inte kan säkras och att det 

utvecklingsarbetet som genomförs inte bidrar till att förändra lärarutbildningen till önskad nivå.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Interaktiv forskning lämpar sig väl för att arbeta långsiktigt med förbättrings och 

utvecklingsarbete där ett gemensamt lärande gynnar alla parter (Svensson et al., 2007a; 

Brännmark, 2010). Syftet är, menar Svensson et al. (2007a) att som interaktionsforskare bidra 

med en teoribildning. Eftersom arbetet sker på en gemensam arena kan det dock finnas 

svårigheter med att vara oberoende och samtidigt tillgodose de olika deltagarnas intressen 

(Svensson et al., 2007a; Larsson, 2006). Det var något som författaren försökte att tänka på 

under datainsamlingen. Det kompliceras också av det gemensamma lärandet som är grunden 

för interaktiv forskning, då det handlar om att bygga en gemensam kunskap samtidigt som 

forskaren ska förhålla sig kritisk.  

 

Larsson (2006) menar att det kan underlätta att hålla distansen om det finns en forskargrupp att 

tillhöra. Någon sådan fanns inte för det här arbetet, men författaren har haft en medstudent som 

hjälp för att lyfta författarens tankebanor genom ett kritiskt förhållningssätt och reflekterande 

frågor. Att ha en forskargrupp, eller som i författarens fall en kurskollega, för att kritiskt granska 

och diskutera resultat kan stärka forskningens tillförlitlighet.  

 



46 

 

I interaktiv forskning blir relationen mellan forskare och deltagare särskilt viktig. Alla ska delta 

på samma premisser och anses jämbördiga i arbetet. Det upplevdes inledningsvis av författaren 

som problematiskt då de andra två deltagarna har betydligt mer forskarkompetens. Därför var 

det särskilt roligt när det uttalades från en av deltagarna i projektarbetet att det var bra att 

författaren var med som deltagare i projektet. Det hjälpte till att styra upp arbetet och 

upplevelsen var att arbetet blev mer seriöst. Brännmark (2010) menar att forskaren i ett sådant 

sammanhang kan ge mer legitimitet åt projektet.  

 

I projektarbetet har det hela tiden funnits ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. 

Metodologin har handlat om att hela tiden diskutera resultatet från föregående mötestillfälle i 

ett analysseminarium för att skapa en gemensam bild av det som framkommit och för att skapa 

ny kunskap och lärande. Ett sådant tillvägagångssätt där resultaten kritiskt diskuteras och 

analyseras kan stärka forskningens tillförlitlighet, menar Svensson et al. (2007a).  

 

Interaktiv forskning kräver tid, erfarenhet och planering och är vanligast för utvecklingsarbetet 

över lång tid (Vehviläinen, 2006; Svensson et al., 2007b; Brännmark, 2010). Inget av det fanns 

egentligen i det här arbetet. Trots det ville författaren prova på att genomföra denna 

forskningsstrategi för att få kunskap om hur interaktionsforskning kan fungera i praktiken.  

 

Interaktionsforskning är ett intressant och utmanade sätt att ta sig an en undersökning och i ett 

arbete där ett långsiktigt lärande och utveckling är i fokus, passar forskningsstrategin särskilt 

väl (Svensson et al., 2007a). Ett annat tillvägagångssätt för studien hade kunnat vara att 

genomföra en dokumentanalys för att sedan ta fram en modell för att arbeta med förbättrings- 

och utvecklingsarbete. Risken då är att modellen känns främmande för de som ska tas sig an 

den. Dessutom hade det gemensamma lärandet som Svensson et al. (2007a) och Brännmark 

(2010) beskriver skapas inom interaktionsforskning, helt hade saknats. 
 

6.3 Fortsatt forskning 
Detta arbete har visat att kvalitetsutvecklingens teorier kan utgöra en god bas i förbättrings- och 

utvecklingsarbetet inom högre utbildning. Det finns de lärosäten som redan idag har ett 

utvecklat kvalitetssystem. Vidare forskning skulle då kunna vara att undersöka hur det fungerar 

i praktiken på dessa lärosäten. Det skulle vara en aktuell studie att genomföra när UKÄ:s 

granskning av lärosätenas kvalitetssystem är genomförd 2022. Vidare skulle det vara intressant 

att genomföra en studie inom det lärosätet som nu har tagit fram en modell för förbättrings- och 

utvecklingsarbetet. Då skulle forskningen ha ett fokus på implementering och utvärdering av 

den framtagna modellen för arbete med förbättring- och utvecklingsarbete inom lärarutbildning. 
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Bilaga A 
Missivbrev enkät 
 

Information 
Jag heter Jessica Götberg och jag läser på Magisterutbildningen Kvalitets- och 

ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet. Jag håller nu på med mitt examensarbete som 

kommer att handla om kvalitetsarbete inom högre utbildning. Jag vill i examensarbetet ta reda 

på hur lärosäten i Sverige arbetar med kvalitetsarbete idag och för att göra det kommer jag att 

göra en mindre enkät- och dokumentstudie kring detta. Jag skulle därför vara väldigt tacksam 

om du har möjlighet att svara på den enkät och de frågor som finns nedan.  

Jag kommer inte att samla in några personuppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera 

svaren till en viss person. Svaren från enkäten kommer endast att användas i det examensarbete 

som jag skriver.  

Jag nås på mail jegt1700@student.miun.se.  

 
Enkätfrågor 

Övergripande fråga: 

• Hur arbetar lärosätet med kvalitetsutveckling inom utbildning idag? Gärna om det 

finns exempel från lärarutbildning. 

 

Specifika frågor: 

• Används det några särskilda metoder, arbetssätt och verktyg för detta arbete? 

 

• Finns det någon avdelning som har särskilt ansvar för detta? Om ja, hur är den 

organiserad? Funktioner och ansvar? 

 

• Finns det någon del i kvalitetsutvecklingsarbetet som behöver utvecklas i dagsläget?  

o Om ja, vad behöver utvecklas? Hur är arbetet planerat att genomföras? Vilka 

funktioner deltar i ett sådant utvecklingsarbete? 

 

• Annat du vill delge gällande kvalitetsutvecklingsarbetet på lärosätet. 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar, 

Jessica Götberg 

 

mailto:jegt1700@student.miun.se


 
 

Bilaga B 
Mötesanteckningar 
 
Möte Therese, Jessica och Andreas 18 mars 2019 
 
Forskningsbaserad utvecklingsprojekt->Forskningsbaserad undervisning/utbildning 
Vad säger forskning och vad gör de på andra lärosäten? 
Vem blir lärarutbildaren i dessa projekt (empower kontra implementerare) 
Vad har vi för metodologi för att initiera, etablera och institutionalisera forskningsbaserade 
utvecklingsprojekt? 
Exempel på tänkbara principer: 

1. Lärarutbildarna ska till stor grad vara medskapare av utvecklingsidén. 

2. Kunskap från enskilda projekt ska etableras och spridas till andra delar (ämnen, 

program,…) och personer inom lärarutbildningen. 

3. Intressenter ska ges möjlighet att tidigt i processen bidra till utvecklingsidéer. 

4. Tidsprinciper? Duration 

5. Tydlig inriktning på utveckling av lärarutbildningar 

6. Flera lärarutbildare engageras i ett och samma projekt. Kollektivt deltagande. 

7. Deltagare inom lärarutbildningen från olika ämnen och program 

8. Iterativa utvecklingsprojekt? 

9. Hur skapar vi värde och engagemang för medarbetare att driva och delta i detta? 

10. Lönekriterier, kompetensutvecklingstid. 

11. Ämnesföreträdarens roll och uppdrag. 

12. Var kommer pengarna ifrån? 

13. Hur stor del av driftsbudget avsättning för utvecklingsprojekt? 

14. Småskaligt dagligt för alla eller större och långsiktigt för färre, eller både och? 

15. Förstärka, utveckla och förändra undervisning på lärarprogrammen där lärarutbildare 

och studenter möts och interagerar.  

16. Pedagogiska rådet, pedagogisk samordnare, excellenta lärare,…? 

17. Vilka ska driva projekten (eller tilldelas pengar att driva), de som är bäst eller de som 

behöver mest enligt UKÄ och studentinput? 

 
Tänkbara strategier 

1. Årlig avsättning av medel för projekt, spridning och utvärdering.  

2. Relatera projekt till kompetensutvecklingstid inom tjänst. 

3. Process för granskning av utvecklingsprojekt 

4. Handlingsplan och modell för (1) utlysning/granskning, (2) genomförande av projekt, 

(3) utvärdering, rapportering och ”spridning” 

5. Vilka roller, rutiner, normer och artefakter finns för att genomföra och etablera 1,2 och 

3 ovan?  

6. … 

 

 



 
 

Bilaga C 
 

Tid- och aktivitetsplan för arbetet med att ta fram en modell, principer och strategier 
för utvecklingsarbete inom lärarutbildning. 
 

 
Vad Innehåll Tidpunkt 

Mötestillfälle 1 – inledande möte Brainstorm kring arbetsuppgiften, 

syfte och innehåll 

18 mars 

Arbete mellan projektmöten  Ta fram tid- och aktivitetsplan för 

arbetet. Presentationsmaterial att 

använda i förankringsprocessen 

Författaren sammanställer 

samtalet från mötestillfälle 1 och 

kopplar ihop med teorier kring 

kvalitetsutveckling 

Mitten av mars till slutet av april 

Mötestillfälle 2 – 

Analysseminarium 1 

Författaren tar upp det resultat och 

den analys av arbetet som 

framkommit hittills. Teori kopplas 

till projektgruppens arbete. 

Fortsatt definiering av innehåll.  

24 april 

Arbete mellan projektmöten  Presentationsmaterial att använda i 

förankringsprocessen 

Forskaren sammanställer samtalet 

från möte 2 och kopplar ihop med 

teorier kring kvalitetsutveckling 

Slutet av april och början på maj 

Mötestillfälle 3 – 

Analysseminarium 2 

Författaren tar upp det resultat och 

den analys av arbetet som 

framkommit hittills.  

Fortsatt definiering av innehåll. 

Förfina modell för arbete med 

utvecklingsprojekt inom 

lärarutbildning inför förankring i 

strategiskt råd 

2 maj 

Efterarbetet efter mötestillfälle 3 – 

analysseminrium2 

Författaren delger resultat och 

utkast till förbättrad modell till 

projektgruppen. Återkoppling på 

modell ska ske till författaren 

senast 24 maj 

3 maj till 26 maj 

Lärarutbildningens strategiska råd Muntlig presentation av utkast till 

skriftlig rapport 

29 augusti 

Lärarutbildningens strategiska råd Beslut om skriftlig rapport. 3 oktober 

 
 



 
 

Bilaga D 
Bilder till mötestillfälle 2 - analysseminarium 1 
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Bilaga E 
 

Modell för arbete med förbättrings och utvecklingsprojekt inom LU 
 
Utifrån tre mötestillfällen under våren 2019 och mellanliggande arbete, har en modell för att arbeta 
med förbättrings- och utvecklingsarbete börjat ta form.  
 

1. Bakgrund 
Modellen är inspirerad och influerad av teorier inom kvalitetsutveckling där arbetet med 
kvalitetsutveckling handlar om att kontroll, styrning, säkring och utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; 
ESG, 2015). Modellen syftar till att ge stöd vid planering, genomförande och uppföljning av 
utvecklingsprojekt inom akademin.  
 
Kvalitetsutvecklingsarbetet inom akademin behöver bestå av både förbättringsprojekt som säkrar upp 
att utbildningen motsvarar de riktlinjer som beskrivs i Standards and Guidelines for Quality Assurances 
in the European Higher Education Area ([ESG], 2015) och av utvecklingsprojekt som bygger på en vision 
om att utveckla en framtida lärarutbildning. De utvecklingsprojekt som syftar till att förändra 
utbildningen är nödvändiga för att hela tiden höja kvaliteten på utbildningen. Den nya högre nivån 
säkras sedan upp av de uppföljningar och utvärderingar som kontrollerar utbildningens kvalitet, se figur 
1. 
 
 

 
 
Figur 1.  En modell av hur kvalitetsarbetet säkring och styrning och utveckling och förbättring (Sörqvist, 

2004).  



 
 

2. En modell för kvalitetsarbetet inom akademin 

 

 
 
Figur 2  Modell för kvalitetsarbete inom UKK (inspirerat av Mittuniversitetet:s modell för kvalitetssystem, 

2018).  
 
 

1. Förutsättningar för undervisning 

Undervisningen inom lärarutbildningen tar sin utgångspunkt i utbildningarnas olika examensmål, 
utbildningsplaner och kursplaner, se del 1 i figur 2. Utifrån dessa styrdokument genomförs 
undervisningen av lärarutbildarna inom akademin.  
 

2. Kontinuerligt kvalitetsarbete 

I varje kurs ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete äga rum, se del 2 i figur 2. Kvalitetsutvecklingsarbetet 
börjar med att lärarutbildare fångar upp idéer och områden för potentiellt utvecklings- och 
förbättringsarbete exempelvis vid genomförande av undervisning, diskussion inom ämnes- eller 
programkollegiet eller i dialog med externa samverkansparter i exempelvis branschråd, se del 5 i figur 
2.  
 

3. Kvalitetsuppföljning 

Utgångspunkten kan också vara den kvalitetsuppföljning som sker enligt gällande rutiner och processer, 
se del 3 i figur 2. Förbättringsarbetet kan också ta sin utgångspunkt i interna kvalitetsuppföljningar som 
genomförs enligt rådande rutiner inom kurser och program. Utifrån det utfall som framkommer kan 
områden för förbättrings-och utvecklingsarbete identifieras. De identifierade förbättrings- och 
utvecklingsområdena kommuniceras enligt gällande rutiner för kommunikation och dialog i ämnes- och 
programråd eller med externa intressenter i respektive branschråd, se del 5 i figur 2.  
 

4. Kvalitetsutvärderingar 

Det kan också skapas förbättringsarbete utifrån de externa kvalitetsutvärderingar som genomförs av 
UKÄ, se del 4 i figur 2. I sådana fall handlar kvalitetsarbetet om att säkra att utbildningarna håller den 
kvalitet och de krav som förväntas enligt ESG (2015). Resultatet från kvalitetsutvärderingarna 
kommuniceras enligt gällande rutiner för kommunikation och dialog i ämnes- och programråd eller med 
externa intressenter i respektive branschråd, se del 5 i figur 2.  



 
 

 

5. Rutiner för dialog och förbättringsarbeten 

De förbättringsområden som är identifierade ska sedan kommuniceras enligt de rutiner för dialog och 
kommunikation som finns inom akademin, se del 5 i figur 2. Det kan lyftas i ämnes- eller 
programkollegium eller i utbildning- lednings- eller strategiskt råd.  
 

6. Rutiner för utveckling och förnyelse 

Nästa del i arbetet är att arbeta enligt mallen för att ta fram ett utvecklingsprojekt, se figur 4. Beroende 
på förbättrings eller utvecklingsarbetets art kan det behöva tillsattas medel för utvecklingsprojektet, se 
figur 3. Medel för detta bestäms av XX enligt gällande rutiner för att arbeta med utvecklingsprojekt, se 
tabell.  
 
 

 
 
Figur 3.  Enligt de gällande rutiner för utveckling och förnyelse kan det behöva skapas utrymme i budget 

och uppdrag för att kunna arbeta med utvecklingsprojekten (Mittuniversitetet, 2018). 

 
 

3. Metod för genomförande av förbättrings- och utvecklingsprojekt 
Utifrån det som framkommit i dialoger inom ämnes- och programkollegiet, i samverkan med externa 
parter, i den kvalitetsuppföljnings som genomförs inom program eller kurs eller i den externa 
utbildningsutvärdering som genomförs av UKÄ, ska en problemformulering definieras och en plan för 
förbättrings- eller utvecklingsprojektet tas fram. Detta genomförs i fasen Utveckla, enligt figur 4.  
När en problemformulering har definierats är det dags för genomförandefasen. Där genomförs 
utvecklings- eller förbättringsarbetet enligt given plan. Eventuellt sker utvärdering och korrigeringar 
under projektets genomförande, se figur 4.  
 

 
 
Figur 2.6  En bild av det systematiska kvalitetsarbetet inom Mälardalens högskola (2018). 



 
 

I uppföljningsfasen Följa upp mäts, utvärderas och analyseras resultatet, se figur 4. Resultatet 
kommuniceras enligt rutiner för dialog och kommunikation, se del 5 i figur 2.  
I fasen Återkoppla lär och agerar projektgruppen utifrån det resultat och den analys som framkommit i 
den tidigare fasen Följa upp, se figur 4. Om resultatet är kvalitetshöjande för arbetet inom 
lärarutbildningen kan standardisering och implementering av förbättrings- eller utvecklingsåtgärderna 
vara aktuell. Eventuellt behövs ytterligare förbättringar och en ny planerings- och genomförandefas 
startas se figur 5. Resultatet ska spridas i de grupper som anses relevanta utifrån förbättring- och 
utvecklingsarbetets art. Om det förbättrings- och utvecklingsarbetet innebär förändring i de 
förutsättningar som råder inom utbildning ska detta beaktas i kommande utbildningsplaner, kursplaner 
eller i de resurser som tillsätts för utbildning och undervisning, se del 1 i figur2.  
 
 

 
 

Figur 5.  Ett förbättrings eller utvecklingsprojekt kan leda till nya uppdrag och utvecklingsprojekt (inspirerat av 
Deming, 1986). 

 
 
 
 

4. Principer som gäller vid inför framtagande av utvecklingsprojekten 
 

Resurser och tilldelning av medel • Ett projekt per år kommer att beviljas medel genom ett 

utlysningsförfarande enligt gällande rutiner. 

• Medel ska avsättas från driftbudget för ett år i taget, med 

option på förlängning (enligt 1+1, 400 tkr och 100 tkr).  

Innehåll • Projekten ska vara visionära i sin art och ska driva 

lärarutbildning framåt, samt ligga i linje med akademins övriga 

utvecklingsarbete.  

• Projekten ska ha fokus på undervisning och det som skapar 

värde för studenterna. 

• Projekten ska ha en abstraktionsnivå så att tillämpning inom 

flera ämnen är möjlig.  

• Projekten ska ha en plan för genomförande, uppföljning och 

spridning. 



 
 

Tillvägagångssätt • Projektidéerna ska komma från kollegiet och utvecklas i dialog 

inom kollegiet. 

• Projekten ska följa de rutiner som högskolan har för 

kvalitetsarbete, det vill säga cykeln utveckla-genomföra-följa 

upp-återkoppla, se figur 4. 

• Första året är fokus på genomförande och år två ska någon 

form av spridning ske, exempelvis genom inspirationsseminarier 

eller kompetensutvecklingsinsatser. 

• Under år två kommer den som genomfört projektet att vara 

stöd i implementeringsfasen till exempelvis ämnesföreträdare 

och kollegium. 

 
 

 
 

5. Funktioner och ansvar 
 

Funktion/Nivå Ansvar i arbetet med förbättrings- och utvecklingsprojekt 

Lärarutbildningens 
utbildningsråd 

Företrädare från program eller ämne träffas 7 gånger per år för att diskutera 
kvalitet inom utbildningen och skapa förankring kring arbete inom 
lärarutbildning.  

Programföreträdare Programföreträdare är drivande i kvalitetsarbetet i programmet och ansvarar för 
nationell och intern programutvärdering samt utveckling av programmet. 

Ämnes- och 
inriktningsföreträdare 

Företrädarens främsta uppgift är att företräda och ansvara for kvaliteten i 
examen, huvudområde, ämne eller inriktning samt kursutveckling med avseende 
på vetenskaplig kompetens och kvalitet inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Med utgångspunkt i MDH:s examenstillstånd och med det 
övergripande syftet att nå en tydlig ämnesprogression i förhållande till, och för 
uppfyllelse av, examensmålen ska företrädaren ansvara för att 
ämnet/inriktningen och utbildningsnivån har relevant innehåll och väl anpassade 
lärandemål. 

Program- och 
ämneskollegium 

Forum inom program eller ämne där kvalitetsarbete är en stående punkt på 
dagordningen.  

Kursansvarig Kursansvarig lärare är ansvarig för planering, genomförande, utvärdering och 
uppföljning av kurs, att resultatet av utvärderingen kommuniceras med 
studentgruppen och utbildningsledare samt dokumenteras så att det finns 
tillgängligt för den fortsatta kursutvecklingen. Kursansvarig ansvarar för att 
kursutveckling sker i samråd med ämnesföreträdare, lärarkollegor och studenter.  

Utbildningsledare Utbildningsledare har kunskap om hur kvalitetsarbete bedrivs, är förtrogen med 
och håller ihop utbildningsplaneringsprocessen vid akademin, vilket regelverk 
som styr högskolan samt högskolans långsiktiga mål och strategier. 

Avdelningschef Avdelningschef har ansvar för att i utvecklingsprojekten tillse att erforderliga 
personella resurser finns att tillgå.  

Branschråd Är en dialogpart i förbättrings- och kvalitetsarbetet inom lärarutbildningen. 

 
 
 


