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Abstrakt 

Studien belyser Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre utbildning och avgränsar sig 
till Mittuniversitetets lärarutbildning. Syftet med studien var att belysa hur Högskoleverket 
som statlig myndighet använder utvärdering av kvalitet i högre utbildning som ett värderings- 
och normeringsverktyg. Studien genomfördes utifrån en filosofiskt hermeneutisk ansats. 
Högskoleverkets kvalitetsutvärdering tycks ha en konformerande effekt på den högre 
utbildningen, till stor del på grund av hot om indragen examensrätt vid tecken på bristande 
kvalitet. Vad som egentligen utvärderas vid kvalitetsutvärdering är dock oklart då 
kvalitetsbegreppet förefaller svårdefinierat och innehållsmässigt blir öppet för berörda 
intressenter som har tolkningsföreträde att bestämma, vilket gör det starkt politiserat i 
skuggan av en allt mer globaliserad världs politiska påverkan. Kvalitet i högre utbildning 
tycks således bli det som Högskoleverket utvärderar, istället för att man utvärderar kvalitet.  
 
Nyckelord: Kvalitet, Högre utbildning, Kvalitetssäkring, Utvärdering, Högskoleverket, 
Bolognaprocessen. 
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The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. 

If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words. 

               - Philip K. Dick 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning och förförståelse 

Denna studie har sin grund i såväl personligt intresse som en aktuell debatt vilken uppkommit 
efter de förändringar och omstruktureringar svensk högre utbildning genomgått – och 
genomgår – som ett led i det svenska arbetet att anpassa den högre utbildningen till 
Bolognaprocessen. Studien var från början ämnad att beröra utvärdering på en helt annan 
nivå, med en helt annan inriktning. En litteraturgenomgång påbörjades när studien plötsligt 
vände riktning. Anledningen till denna vändning var begreppet kvalitet, ett begrepp som dök 
upp i alla former av utbildnings- och utvärderingssammanhang men som ingen riktigt tycktes 
vara överens om gällande innebörd. Dessutom framstod det som om många olika aktörer med 
olika intressen av kvalitetsutvärdering var inblandade, vilket väckte funderingar på vad det är 
man utvärderar när man utvärderar kvalitet, hur man gör detta och vem som gör det i vilket 
syfte – vem som har kontrollen? 
 Förförståelsen rörande utvärdering i studien grundar sig i att det alltid handlar 
om något mer än bara utvärdering, att det alltid finns något bakomliggande och att utvärdering 
kan röra sig om allt ifrån att ”mäta” något till att vara ett politiskt redskap eller ett verktyg för 
att driva igenom en bakomliggande agenda. Utvärdering kan på så vis kartlägga behovet av 
eller legitimera en förändring, oavsett om det rör sig om en kursutvärdering där man 
exempelvis ämnar ta ställning till om kurslitteraturen behöver bytas ut eller om det handlar 
om politiska reformer som behöver motiveras. Den bakomliggande erfarenheten av 
utvärdering i studien utgörs av en 7.5hp delkurs i pedagogik om utvärdering och uppföljning, 
utöver detta finns ingen djupare erfarenhet av ämnet. Eftersom uppsatsen även berör politisk 
nivå anses det utav vikt att förmedla en överblick över politiska förhållningssätt. Det finns 
ingen uttalad politisk tillhörighet utan snarare ett kritiskt förhållningssätt till såväl politik som 
samhälle i övrigt. 
 

1.2. Generell inledning till problemområdet: högre utbildning i förändring och 
kvalitetsutvärdering  

Högre utbildning i Sverige är idag under förändring. En stor faktor bakom denna förändring är 
den så kallade Bolognaprocessen, vilket är ett frivilligt internationellt samarbete mellan över 
40 europeiska länder med syftet att främja rörlighet, anställningsbarhet och konkurrenskraft 
gällande Europa som bildningsområde för högre utbildning. Målet för denna process är att 
2010 ha skapat en form av gemensamt europeiskt område för högre utbildning [EHEA] där 
examina och utbildningskvalitet blir jämförbart mellan länder inom Europa, vilket ska 
underlätta för främst studenter och lärare inom högre utbildning att röra sig internationellt 
(Austrian Federal Ministry of Science and Research, 2008). Som ett led i detta infördes i 
Sverige under 2007 den nya utbildnings- och examensstrukturen. Till grund för dessa 
förändringar ligger vid sidan av Bolognaprocessen ett system för utvärdering och granskning 
av kvalitet inom svensk högre utbildning, vilken genomförs av myndigheten Högskoleverket 
(Högskoleverket, 2009a).  
 

1.3 Högskoleverkets roll 

Högskoleverket som myndighet rör frågor om högskola och universitet, myndigheten bidrar 
med underlag i syfte att förbättra, förändra och förnya verksamheten inom den högre 
utbildningssektorn. En av Högskoleverkets främsta uppgifter är att granska kvalitet i högre 
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utbildning. Regeringen ger Högskoleverket uppdrag, vars resultat sedan fungerar som 
underlag när riksdag och regering skall fatta beslut (Högskoleverket, 2009b).  
 Hög kvalitet i utbildning anses viktigt ur flera perspektiv; den enskilde studenten 
vilken har rätt att kräva hög utbildningskvalitet, arbetslivet vilken är en intressent som berörs, 
allmänheten i och med att pengar avsätts och bör resultera i verksamhet utav hög kvalitet och 
internationellt är det utav stor angelägenhet att högre utbildning i Sverige håller en hög 
kvalitet. Högskoleverket menar att man med sina granskningar har tre huvudsyften; bidra till 
kvalitets- och utvecklingsarbete (utveckling), granska om utbildningen svarar mot mål och 
bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen (kontroll) samt informera om 
utbildning och inför val av utbildning (information). I sexårsperioder granskas kvaliteten i alla 
utbildningar som leder fram till lägst kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller 
yrkesexamen på grundnivå, man granskar även kvalitetsarbete samt ansökningar om att få ge 
en viss examen eller till exempel få inrätta ett vetenskapsområde. Inför sexårsperioden 2007-
2012 lanserades ett nytt kvalitetssäkringssystem (Högskoleverket, 2009c). I utvecklingen av 
dagens system har Högskoleverket haft som ambition att förena erfarenhet från tidigare 
system med nya tankar kring kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Högskoleverket menar 
att man lyssnat och tagit till sig synpunkter från lärosäten, departement, studentorganisationer 
och andra intressenter och att den nya examensordningen varit en viktig utgångspunkt. Även 
ENQA:s Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area är en viktig utgångspunkt för dagens system (Högskoleverket, 2007).  
 Trots ett fungerande system har det funnits skäl att göra förändringar inför nästa 
granskningsperiod, den viktigaste av dem är en tyngdpunktsförskjutning av ansvaret för just 
kvalitetssäkringen i linje med den internationella utvecklingen och det faktum att lärosätena 
efter ett stort antal nationella ämnes- och programutvärderingar har en större kunskap 
gällande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Högskoleverket (2007) menar att man på 
sådant vis kan minska extern granskning genom att göra ett antal mindre fördjupande 
granskningar av ämnen eller program baserat på nyckeltal, uppföljningar och förenklade 
självvärderingar vid indikation på risk för att god kvalitet inte upprätthålls. 
 

1.4. Ett kvalitetssäkringssystem i förändring 

Regeringen har till följd av ett regeringsbeslut (11:6) gett Högskoleverket i uppdrag att till 15 
september 2009 utreda hur ett nytt system för utvärdering av högre utbildning skall kunna 
utformas (vilket man vill skall tas i bruk 1 januari 2010). I detta regeringsuppdrag vill man att 
större vikt skall läggas på bedömningar av resultat samt att hög kvalitet i högre utbildning bör 
premieras vid resursfördelning (Utbildningsdepartementet, 2009). Högskoleverket menar att 
följande två komponenter skall ingå systemet; utbildningsutvärderingar samt 
examensrättsprövningar. Den egentliga bakgrunden till det nya systemet ligger i 
Utbildningsdepartementets tillsättande av en informell arbetsgrupp med representanter från 
Sveriges universitets- och högskoleförbund [SUHF], Sveriges förenade studentkårer [SFS] 
och Högskoleverket. Man avsåg i denna grupp diskutera hur ett nytt utvärderingssystem – 
vilket eventuellt skulle användas för tilldelning av resurser – skulle kunna se ut 
(Högskoleverket, 2009d). Till följd av detta lämnades en gemensam skrivelse in till 
Utbildningsdepartementet. I en bilaga till denna, skriven av Högskoleverkets ledamöter i 
Utbildningsdepartementets arbetsgrupp, Lena Adamsson och Clas-Uno Frykholm, framgår 
det att det råder tydliga oenigheter gällande indikatorer som är viktiga att mäta. I detta 
särskilda yttrande problematiseras även resursfördelning utifrån fristående bedömningar av 
examensarbetenas kvalitet. Adamson och Frykholm (2008) menar att om man ämnar dra säkra 
slutsatser om kvalitet krävs stora urval från utbildningar som producerar många 
examensarbeten (för att undvika urvals- och integritetsproblem). Olika bedömare kan ha olika 
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uppfattningar om examensarbetens kvalitet, och det innebär en stor kostnad att granska stora 
volymer arbeten. Vid införandet av ett nytt system måste man hitta indikatorer att enas kring. 
Pia Sandvik Wiklund (ordförande i den informella arbetsgruppen och dåvarande rektor vid 
Luleå tekniska universitet) och Anders Flodström (myndighetschef) diskuterade därför sig 
fram till en gemensam plattform i ett dokument vilket stämdes av med representanter från 
SUHF, SFS och internt inom Högskoleverket. I detta dokument (”Ett kvalitetsdrivande 
resurstilldelningssystem”) konstateras att tidigare nationella utvärderingar främst haft fokus 
på förutsättningar och utbildningsprocesser och att det nya förslaget innebär att man skiftar 
fokus och tyngdpunkt mot kvalitet i utbildningsresultat. En kvalitetsbaserad tilldelning av 
resurser menar man bör baseras på utvärdering av utbildningar, och att kärnan i ett nytt 
utvärderingssystem bör utgöras av tre indikatorer; (1) resultatnära som rör hur man inom en 
utbildning säkerställer att studenten når examensmål, (2) granskning av studenters 
prestationer (självständiga examensarbeten eller motsvarande) samt (3) studenternas 
erfarenheter av utbildning och resultat. I detta dokument menar man även att systemet skall 
stimulera och ge utrymme för utveckling och nytänkande i utbildningsplanering och utförande 
samt skall präglas av relevans, likvärdighet, transparens och förutsägbarhet. 
 

1.5. Kvalitet i högre utbildning: ett problem 

Franke och Nitzler (2008)1 menar att det i en utvärdering alltid ingår en kvalitetsbedömning. 
Likaså ingår alltid utvärdering i kvalitetssäkring, de metoder och val av angreppssätt som görs 
vid en sådan kvalitetssäkring är val vilka grundar sig i antaganden som kan vara mer eller 
mindre outtalade. Franke och Nitzler (2008) pekar därför på vikten av att den/de som arbetar 
med kvalitetssäkring reflekterar över vad olika begrepp står för och vilken ansats för 
utvärdering som passar. Giertz (2000) menar att kvalitetsbegreppet är något vars innebörd 
vanligen tas för givet, en heltäckande och entydig definition framstår dock som mycket 
problematisk då tolkningarna av begreppet ofta går isär och är mångtydiga. Kvalitet förefaller 
vara ett svårgripbart, mångdimensionellt och mångtydigt begrepp vilket ofta leder till 
oklarheter i vad man menar när begreppet används vilket skapar onödiga motsättningar samt 
gör kvalitetsarbetet ineffektivt. Giertz (2000) menar att dessa problem har blivit tydligare i 
och med breddningen av den högre utbildningen och dess ökade betydelse för 
samhällsekonomin. Giertz (2000) och Rolf, Ekstedt och Barnett (1993) diskuterar en 
gränsdragning gällande innebörden i ”utbildningskvalitet”; det finns dem som pekar på 
utbildningens interna värderingar (vetskap, kritik, bildning) samt dem som menar att 
utbildningens kvalitet bestäms av externa värderingar (omgivande samhället och intressenter). 
På sådant sätt hamnar begreppet i en permanent dragkamp mellan intressen, åsikter och 
värderingar, och då kvalitetsbegreppet sett ur ett utbildningsperspektiv befinner sig i ständig 
förändring dras begreppet och innebörden åt olika håll av samhälleliga intressen. Det finns här 
ett tydligt problem, som direkt har att göra med begreppet ”kvalitet” ur en högre 
utbildningsaspekt. Problemet ligger i definitionen av kvalitet, i hur man använder sig av 
kvalitetskriterier när man utvärderar kvalitet i en utbildning och den dragkamp som existerar 
mellan intressenter, åsikter och värderingar.  

Problemet har uppmärksammats och fått utrymme i svensk riksmedia och den 
debatt mellan SUHF och Högskoleverket som fördes i bland annat en artikel i Dagens 
Nyheter 11 november 2008 (s.6) rörande Högskoleverkets utvärderingar och bedömning av 

                                                 
1 Författarna är väl medvetna om Franke och Nitzlers auktoritära ställning i förhållande till studieobjektet och de 
effekter deras tidigare och nuvarande professionella position potentiellt har på det material de producerar och de 
diskussioner som förs rörande ämnet utvärdering och kvalitet i relation till högre utbildning. 
 



 4 

kvalitet. Baserad på SUHF:s ”Rapport från SUHF:s arbetsgrupp för diskussion kring HSV:s 
utvärderingar av kvaliteten i lärosätenas utbildningar” (Olausson, Hilliges, Åkesson & 
Yström, 2008), ifrågasatte man till exempel på vilka grunder bedömningar gjorts, varför 
Högskoleverket inte har fastslagna kvalitetskriterier utan låter en tillsatt bedömargrupp 
baserat på vissa aspekter eller bedömningsgrunder efter att ha analyserat ett lärosätes 
förutsättningar forma kriterier medan utvärderingsarbetet pågår, att man inte kan lita på 
statens kvalitetskontroll samt att granskning och utvärdering av högre utbildning underkänns 
av de granskade lärosätena själva. Man menar att trots en stark betoning på ”kvalitet” 
granskas utbildningens ”kvalitet” lite, att Högskoleverket dessutom ofta bedömer likartade 
studieresultat helt olika vilket blir en fara när examensrätter börjar ifrågasättas. Granskningen 
ansågs inte rättssäker, rättvis eller ens begriplig. Lärosäten måste kunna ställa samma krav på 
kvalitet i statens utvärdering som staten ställer på högskolor/universitet. Man menar att 
Högskoleverkets uppmärksammade utvärderingar, där Högskoleverket ifrågasätter, 
underkänner eller godkänner utbildningar, lett till att man legitimt kan ifrågasätta 
Högskoleverkets system. Högskoleverket svarade att SUHF:s artikel på flera punkter behövde 
kommenteras och ”korrigeras”. Man menar att SUHF blandar ihop de två primära 
verksamheterna; att bedöma examensrätter för nya utbildningar och att utvärdera befintliga. 
Dessutom pekar Högskoleverket på en rad sakfel i SUHF:s debattartikel och menar att 
metoden man använder för att utvärdera är vetenskapligt grundad och används över hela 
världen, att de sakkunniga som anlitas i bedömargruppen ofta är välrenommerade 
internationella experter och att de är bäst skickade att precisera vart kvalitetsribban skall ligga 
i varje bedömning. Högskoleverket menar också att det finns uttalade regler rörande jäv, och 
att kritik som rör sådant ytterst sällan förekommer - tvärtom menar man att lärosätena överlag 
har ett mycket stort förtroende för bedömargrupperna (Flodström & Frykholm, 2008). 

Det råder inga tvivel om att kvalitetsbegreppet är frekvent förekommande och 
en viktig del av reformarbetet inom högre utbildning. Ovanstående debatt är ett aktuellt 
exempel på en situation där olika intressenter med samma mål inte är eniga om kriterier eller 
hur man skall bedöma den verksamhet man riktar in sig på. Högskoleverkets utvärderings- 
och bedömningsarbete med ”aspekter” och ”bedömningsgrunder” som utgångspunkt utgör ett 
tydligt exempel på problematiken. Problemet ligger således i svårigheterna att 
bedöma/värdera en komponent man inte är överens om eller rent konkret vet vad den 
innehåller. Det förefaller problematiskt att bedöma och utvärdera kvalitet samt att tolka 
bedömningar av kvalitet då det är oklart vad det är som skall bedömas eller har blivit bedömt 
vilket även problematiserar utvecklingsarbete. Giertz (2000) menar att man baserat på denna 
problematik kan yttra en rad frågeställningar gällande definition av kvalitet och vad begreppet 
innefattar samt vem eller vilka som har tolkningsföreträde av begreppet i olika sammanhang. 
Det finns många intressegrupper utöver akademiker själva som anlägger samt prioriterar olika 
aspekter, vilket innebär att det finns många olika uppfattningar om kvalitet i högre utbildning. 
Giertz (2000) menar vidare att det i stort råder konsensus kring att kvalitetsbegreppet inom 
högre utbildning är ett förvirrat sådant – det finns ingen uppfattning som är mer ”rätt” än 
någon annan och vi bör därmed fråga oss hur man går vidare med detta som utgångspunkt. 

Att kvalitetsbegreppet i förhållande till högre utbildning är ett aktuellt ämne 
märks också tydligt i den pedagogiska tidsskriften ”Nordisk pedagogik” (1/2009). Moos och 
Krejsler (2009) diskuterar en global förändring gällande intresset av högre utbildning där dess 
nytta för produktionssamhället står i fokus och marknadstänkandet är tydligt, något som 
maskeras bakom kvalitetsbegrepp och politiska reformer. Wright (2009) menar, i samma 
nummer, att det finns ett behov av att hålla universitet och högskolor ansvarsskyldiga inför 
samhället eftersom det är därifrån finansieringen kommer. Finansiering bestäms utefter vad 
man kallar kvalitet, detta görs bland annat i Storbritannien genom exempelvis kvantifiering av 
publicerade artiklar och citeringar. Detta får effekten att man vill publicera ett så stort antal 
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artiklar som möjligt, vilket exempelvis leder till publiceringar innan resultaten är fullt 
analyserade och att arbeten bryts ner i delar och på så vis genererar ett större antal 
publikationer. I ett sådant system är lärosätena i mångt och mycket beroende av att kunna 
köpa in och behålla ”forskareliten”. Publicerad forskning blir således vad som räknas på 
bekostnad av övrigt arbete, till exempel akademiskt samarbete med samhället, applicerad 
forskning och offentliga debatter. Forskning och undervisning riskerar på sådant vis en 
separation, då forskning bedrivs av en liten elit i kommersiellt syfte. Universitet måste kunna 
hållas ansvarsskyldiga inför samhället för den finansiering man erhåller, men system som 
ämnar upprätthålla detta måste vara grundade i en holistisk analys av dess sociala, 
ekonomiska och akademiska effekter. Problematiken i att kvantifiera publikationer och 
citeringar för att använda detta som ”kvalitetsindikator” eller underlag för finansiering är 
något som Larsson (2009) diskuterar vidare och kallar för Economy of Publications and 
Citations [EPC]. Larsson (2009) menar att olika system för detta redan används eller håller på 
att skapas i nordiska länder. Information Sharing Index [ISI] är den databas där publikationer 
och citeringar räknas. Att ”räknas” i databasen är dock inte lika enkelt för alla, 
engelskspråkiga publikationer har avsevärt mycket enklare att räknas vilket ger en stor fördel 
för länder som Storbritannien, USA och Australien. Exempelvis kommer en svensk text om 
ett svenskt fenomen inte att få någon hög frekvens i ISI (trots att arbetet är ett gediget). 
Resultatet av detta är att stora mängder bra forskning helt bortses ifrån och forskarna mer eller 
mindre tvingas att producera sådana texter som räknas. Ett annat exempel på orättvisa i ISI är 
att man enbart räknar det första namnet vid citeringsräkning om det är mer än en författare, 
vilket gör systemet fördelaktigt för forskare med efternamn som börjar på bokstäver som 
presenteras tidigt i alfabetet. I Ett svenskt regeringsförslag (SOU 2008/09:50) framgår att 
universitet bör erhålla en stor del av sina forskningsanslag helt beroende på hur frekvent det 
berörda lärosätets forskare omnämns i ISI. Lindblad (2008) menar att det system som Sverige 
håller på att utveckla för resursfördelning är en teknik som är mycket lik det internationella 
rankingsystemet och är dessutom i stor utsträckning baserad på en tjänst vilken är utvecklad 
av samma multinationella företag. På så vis är det svenska systemet för resursfördelning som 
håller på att utvecklas ett steg i en globaliseringsprocess. Larsson (2009) diskuterar även 
kvalitetsbegreppet i relation till EPC, här blir begreppet kvalitet någonting helt annorlunda än 
vad akademiker vanligen anser är kvalitet i en publikation - alltså innehållet. När frekvens i 
publikationer blir synonymt med kvalitet spelar det ingen roll om det som publicerats är 
banbrytande eller inte, likaledes när det gäller citeringar spelar det ingen roll om du blir 
citerad på grund av att du skrivit något riktigt bra eller något idiotiskt. Frekvens i system som 
ISI avgörs av symboler vilka systemet söker, beroende på vilka dessa symboler är söker olika 
system således efter olika saker. Vad som är kvalitet blir då direkt knutet till vad som utgör 
dessa symboler vilket gör kvalitet, enligt Larsson (2009), till något mycket instabilt. När detta 
också är avgörande för finansiella bidrag sker en styrning av såväl vad forskare kommer att 
skriva om som hur det kommer att skrivas. Kvalitetsbegreppet i en sådan kontext riskerar att 
erodera och urholkas eller åtminstone få andra innebörder. 
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa hur Högskoleverket som statlig myndighet använder 
utvärdering av kvalitet i högre utbildning som ett värderings- och normeringsverktyg. 
 

2.1. Frågeställningar 

• För vem utvärderar Högskoleverket? 
• Hur definierar Högskoleverket kvalitet i högre utbildning? 
• Vem eller vilka har tolkningsföreträde vid lokal verksamhetsstyrning på basis av 

Högskoleverkets utvärderingar? 
 

2.2. Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till Mittuniversitets lärarutbildning. 
 

3. Kunskapsöversikt 

3.1. Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem 

Högskoleverket menar att det övergripande målet med kvalitetsarbetet är att utveckla en 
kultur där systematiskt kvalitetsarbete ses som en viktig och naturlig del av det vardagliga 
arbetet vid lärosäten (Högskoleverket, 2009e). Utvärderingen av utbildningskvaliteten på ett 
lärosäte följer en viss process; institutioner gör förenklade självvärderingar som skickas in till 
Högskoleverket, Högskoleverket tar fram mer översiktliga nationella bilder över större 
ämnesområden vilka man riktar in sig på ett visst år, ett urval av enskilda utbildningar baserat 
på bland annat självvärderingar och nyckeltal görs och de utbildningar som väljs för 
granskning granskas sedan fördjupande och kontrollinriktat enligt peer-reviewmodellen av en 
utsedd bedömargrupp som gör platsbesök. Bedömargruppen består av personer med 
akademisk och pedagogisk kompetens från universitet eller högskolor såväl inom som utom 
Sverige, en student, en doktorand vid bedömning av utbildning på forskarnivå och bedömare 
från yrkeslivet om man anser att det är nödvändigt. Platsbesöken har en funktion som 
fördjupning av självvärderingarna där bedömargruppen träffar utbildningsföreträdare, 
rektor/företrädare för fakultet, lärare, övrig personal, studenter och vid granskning av 
utbildning på forskarnivå även doktorander, varpå en rapport innehållande rekommendationer 
till förbättring skrivs. Efter tre år följs resultatet upp genom enkätutskick för att se hur och om 
lärosätena hanterat rekommendationer till åtgärder. Denna tidsaspekt ger lärosäten möjlighet 
att planera och genomföra insatser för förbättring. Vid bedömning av utbildningskvalitet har 
men mer allmänt formulerade och vägledande aspekter och kriterier vilka konkretiseras inför 
varje utvärdering av den tillsatta bedömargruppen. Konkretiseringen har sin utgångspunkt i 
utbildningen som utvärderas, den nya examensordningen samt examensmålen som inom 
ramen för Bolognaprocessen utarbetats. Nivån på kriterierna som utformas sätts beroende på 
lärosätets förutsättningar (Högskoleverket, 2007).  

Andra delar i Högskoleverkets system är granskning av lärosätenas 
kvalitetsarbete, examensrätt, tematiska studier och utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 
(en form av drivkraftsinslag). Gällande granskning av lärosätenas kvalitetsarbete granskas i 
vilken utsträckning kvalitetsarbetet leder till resultat. Gällande examensrättsprövningar 
ifrågasätter Högskoleverket, vid sidan av prövning av examensrättsansökningar, 
examensrätten om en utbildning har allvarliga kvalitetsbrister. Åtgärdas inte brister inom ett 
år återkallas examensrätten (Högskoleverket, 2007).  
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3.2. Erfarenheter av sexårsuppdraget 

Högskoleverkets kritik har bemötts på olika sätt av berörda rektorer; vissa har avfärdat 
kritiken och påpekat brister i bedömargruppens objektivitet, kvalifikationer och slutsatser 
vilka anses bygga på rena missförstånd av den verksamhet som granskats. Denna kritik har 
dock kunnat bemötas då lärosäten själva lämnat förslag på lämpliga bedömare och själva har 
gjort faktagranskningar av Högskoleverkets rapport innan den färdigställts (Franke & Nitzler, 
2008). Kritik har även välkomnats av vissa då den möjliggjort välgrundande förändringar 
genom gedigna beslutsunderlag, och man kan utläsa tre övergripande resultat som 
utvärderingarna lett till sammantaget; stark kvalitetsdrivning (institutioner och lärosäten anses 
i stor utsträckning ha vidtagit åtgärder som Högskoleverket har rekommenderat), en samlad 
nationell bild över olika program och ämnen (kännetecken, styrkor och utvecklingspotential) 
samt medverkan i en stor folkbildningsuppgift (många har deltagit vilket lett till ökade 
kunskaper om utvärdering och kvalitetsgranskning). Kunskapsläget och kompetensen på 
lärosätena kan på så vis sägas vara förbättrat inom detta område, något som enligt Franke och 
Nitzler (2008) torde sakna motsvarighet i något annat land. Den så kallade 
kvalitetsmedvetenheten har således ökat hos de olika lärosätena, hos studerande och blivande 
studenter men även i landet i stort. Att sökande till högre utbildning tar del av sådan 
information (ett av Högskoleverkets tre huvudsyften med sina kvalitetsgranskningar) är dock 
något som Harvey och Newton (2004) ställer sig kritiska till; det finns inte något som pekar 
på att sökande faktiskt tar sådan information till stöd vid sina val av utbildning och lärosäte. 
 

3.3. Lärosätenas kvalitetsarbete premieras 

Vad den svenska högskolan och dess forskning sammantaget behöver göra för att höja 
kvalitetsnivån, menar Franke och Nitzler (2008), är att varje lärosäte måste ta tuffa beslut i 
riktning mot en tydlig profilering samt ha en närmare samverkan med andra lärosäten och en 
större koncentration på innehållet. Detta är också tre nyckelbegrepp vilka flitigt har använts i 
den politiska sfären i relation till debatter om Svensk högskola. För att utvecklingen ska ske i 
förespråkad riktning menar Franke och Nitzler (2008) att det krävs påtagliga ekonomiska 
incitament. Systemet för resurstilldelning måste förändras så att man premierar 
kvalitetsutveckling snarare än kvantitetsutveckling. Franke och Nitzler (2008) menar således 
att det måste vara rejält lönsamt för ett lärosäte att satsa på kvalitet – vilket Rolf et al. (1993) 
pekar på som en internationell tendens. En modell har vidare utvecklats av Högskoleverket 
för att kunna använda resultaten i kvalitetsgranskningarna som grund för ett sådant 
belöningssystem (Franke & Nitzler, 2008). 
 

3.4. Högskoleverket som oberoende organ och frågan om kontroll 

Kritik har riktats mot Högskoleverket gällande frågan om oberoende då myndigheten är ett 
politiskt organ, vilket kan ses som direkt anledning till diskvalificering. Franke och Nitzler 
(2008) påpekar dock att Högskoleverket är ett självständigt organ som kan fatta självständiga 
beslut, skattemedelsfinansieringen kan ses som en oberoendefaktor då de som blir utvärderade 
inte är desamma som finansierar utvärderingen. Franke och Nitzler (2008) menar dessutom att 
den svenska modellen är unik och enastående trots påtalade svårigheter och ofullkomligheter i 
och med att systemet levererar en rik bild av högre utbildning; Högskoleverkets legitimitet 
som utvärderingsverksamhet är svårslagen. Harvey (2002) menar dock att statliga verk som 
Högskoleverket har en tendens att influeras av politiker, och även Franke och Nitlzer (2008) 
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pekar på hur den politik som förs i landet påverkar då politiken sätter gränser för vad som är 
möjligt att genomföra i och med att uppdrag kommer från politisk nivå. Rolf et al. (1993) 
belyser denna kontrollproblematik och menar att ”ägarskapet” till utvärderingsprocessen 
tillhör uppdragsgivaren och huvudfrågan blir således inte bara av vem utan även i vems 
intresse utvärderings genomförs. För att förstå utvärdering av kvalitet eller ens utarbeta ett 
lämpligt system måste man analysera aktörer i dragkampen mellan intressen, åsikter, 
värderingar och kontroll (Rolf et al., 1993). 
 

3.5. Politiskt gensvar till Högskoleverket 

Högskoleverkets kvalitetsgranskningar har starkt bidragit till ökat intresse för 
utbildningsfrågor på politisk nivå, kvalitetsgranskningar har lämnat avtryck i diverse 
utredningar och propositioner. Inför riksdagsvalet 2006 sågs tydligt hur Högskoleverkets 
utvärderingar användes i båda blockens högskolepolitik. Resultat har alltså använts på politisk 
nivå för att legitimera och förstärka såväl viss politisk hållning som reformförslag. Dock har 
även frågor och problem skjutits på framtiden eller sopats helt under mattan. Ett tydligt 
exempel är lärarnas ansträngda situation, frågor som högskolans samhälleliga och framtida 
roll samt lärarnas/forskarnas möjligheter att leva upp till förväntningar har inte gets utrymme. 
Det finns även tveksamma politiska beslut som tagits vilka inte haft stöd i Högskoleverkets 
utredningar, exempelvis besluten att göra högskolorna i Växjö och Örebro samt 
Mitthögskolan till universitet (Franke och Nitzler, 2008).  
 

3.6. Kvalitet – En internationell fråga 

Globalisering, satsningar på forskning och högre utbildning och internationell ekonomisk 
utveckling gör ambitionerna om hög kvalitet till en global fråga. I en allt mer globaliserad 
värld gäller det att ligga steget före och vara konkurrenskraftig, och utvärdering av kvalitet 
blir således en form av bevisföring av utbildningskvalitet (Franke och Nitzler, 2008). Moos 
och Krejsler (2009) menar att det skett en förskjutning av styrningen av högre utbildning; 
relationen har gått från en distanserad sådan där regeringen satte mål, finansierade och lät 
lärosäten sköta utbildning och forskning till en relation där regeringen själv blivit direkt 
delaktig i lärosätenas arbete. Men inte bara regeringen har intresse i styret av högre 
utbildning, organisationer som WTO (världshandelsorganisationen), OECD (organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling) och världsbanken har visat ett ökat intresse i form 
av något kallat kunskapsekonomi. Forskning och utbildning diskuteras här i marknadstermer, 
en press på konkurrenskraftighet i en global markand leder till såväl globalisering som 
standardisering där forskning drivs åt ett internationellt kvantitativt jämförbart håll och 
utbildningsnyttan diskuteras i förhållande till praktik och företag. Från regeringsnivå drivs 
högre utbildning mot att leva upp till nyttokrav, vilka ryms inom standardiserade 
kvalitetssäkringsindikatorer vilka bygger på visioner om excellens och relevans och skapar 
starka band mellan utbildning och marknadstänkande. Detta kan i sig medföra negativa 
oavsiktliga konsekvenser vilka skadar en existerande balans mellan forskning, utbildning, 
kritik och samhällelig kunskapsproduktion. En sådan utveckling utgör ett potentiellt hot mot 
forskningen. Det tycks dock existera en global strävan efter att gå åt sådant håll. Den styrning 
ifrån externa samhällskrafter som vi kan se idag inom högre utbildning kan skada de 
grundstenar som finns inom såväl vetenskap och forskning som samhället i övrigt. Forskning 
och högre utbildning så som vi känner till den skulle således kunna vara i fara (Moos & 
Krejsler, 2009). 
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3.7. Hur används utvärderingsresultat? 

Beroende på metodologisk ansats vid utvärdering av kvalitet belyses vissa kvalitetsaspekter 
medan andra uteblir, och resultat kan användas i olika syften (Franke & Nitzler, 2008). Franke 
och Nitzler (2008) diskuterar personliga erfarenheter av detta och menar att flertalet resultat 
har använts på ett sätt som passar uppdragsgivaren oavsett syfte. Obekväma resultat är också 
något som starkt har kommit att ifrågasättas och även motarbetas av olika intressenter. Att 
bemöta kritik och reflektera är således viktigt för utvärderaren, och då utvärdering kan väcka 
starka eller negativa känslor kan den som känner sig felaktigt kritiserad gå till motattack 
genom att beskylla metod eller utvärderare. Samtidigt som en decentralisering av svensk 
högre utbildning skett föreligger ett krav på likvärdighet och jämförbarhet gällande utbildning 
och examen. Detta i sig medför inte ett krav på att utbildningar skall vara lika, utan att 
kvaliteten på utbildningar på olika lärosäten måste besitta en viss minimikvalitet vilket 
kontrolleras från central nivå (Franke & Nitzler, 2008). Harvey (2002) pekar här på ett 
problem; i en extern utvärdering av kvalitet bortses ofta helt från kunskap som existerar om 
lärandeprocesser, utvärderingsmetoder ligger i fokus snarare än själva substansen i lärandet. 
Harvey och Newton (2004) stödjer denna uppfattning och menar dessutom att vad som 
faktiskt utvärderas ofta är oklart, och att det sällan säger något om kvaliteten i utbildningen 
för studenternas del. Harvey (2002) menar vidare att bedömning av kvalitet i högre utbildning 
i stor utsträckning handlar om till exempel innehåll i kursplan, betyg, lärares prestation, 
elevkompetens vid examination samt anställningssannolikhet. Utvärdering kan göras av olika 
anledningar, ofta står det oklart om fokus ligger på kvalitet i själva bildningen eller i 
slutprodukten (examinerande student). Harvey (2002) pekar på att detta är tydligt i den 
svenska modellen; vid bedömargruppernas lärosätesbesök tycks fokus ligga mer på 
bedömargruppens behov snarare än institutionens. Extern kvalitetsutvärdering, menar Harvey 
(2002), existerar främst för att säkerställa ansvarsskyldighet samt konformitet. Förbättring 
anses i en sådan kontext vara ett metodologiskt resultat av utvärderingen, dock kräver 
förbättring av studenters lärande starkt engagemang i lärandeprocesser och kunskap om ting 
fundamentala för lärande. Fokus på till exempel dokumentation och peer-reviews för 
kvalitetsgranskning är således ett ineffektivt sätt att förbättra och underlätta studenters 
lärande. Dessutom går stora resurser åt för lärosäten att göra förändringar i utbildning efter 
statliga påtryckningar, resurser som inte nödvändigtvis skapar förbättringar för studenterna. 
Harvey (2002) påpekar att utvärderingsenheter behöver genomgå en transformation i sitt 
förhållande till kvalitet och överväga vilka processer som är involverade i studenters lärande.  
   

3.8. Vad är kvalitet i högre utbildning? 

Vad kvalitet i högre utbildning innebär finns det många uppfattningar om i och med de många 
intressegrupper som anlägger och prioriterar olika aspekter. Diskussion om det ens är möjligt 
att definiera kvalitet och i sådant fall hur har förts vid sidan av analys och kategorisering. 
Dock saknas diskussion om vad olikheter i uppfattning kan innebära eller få för konsekvenser 
för det konkreta kvalitetsarbetet, vilket gör att förtydliganden av vad kvalitet är när 
kvalitetsarbete bedrivs blir utav stor vikt (Giertz, 2000). Mätning av kvalitet har blivit en 
internationell fråga och ofta verkar man snarare fråga sig hur än vad som skall utvärderas, i 
Sverige råder en viss frihet för lärosäten att betrakta innehåll i kvalitet och ha detta som 
utgångspunkt i sitt kvalitetsarbete. I sina riktlinjer för kvalitetsbedömning undviker 
Högskoleverket rena rekommendationer eller föreskrifter gällande tolkning av 
kvalitetsbegreppet vid sidan av aspekter som karaktäriserar ”det goda lärosätet”. Den typen av 
inställning inför frågans komplexitet medför en baksida; hur man i konkreta situationer 
hanterar olika uppfattningar som förekommer. Kravlösheten gällande redovisning om vilka 
uppfattningar man hade som utgångspunkt vid utvärderingen eller bedömningen resulterar i 
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en otydlighet och osäkerhet gällande vad olika uttalanden står för. Även om det inte går att 
enas om en uppfattning måste man kunna kräva att de uppfattningar som ligger till grund för 
en bedömnings redovisas. Eftersom det ofta är svårt att formulera hur man uppfattar kvalitet 
skulle en sådan formulering underlättas om man känner till tänkbara uppfattningar och 
alternativ (Giertz, 2000).  
 Giertz (2000) pekar på en tydlig skillnad mellan högre utbildning och andra 
områden rörande kvalitetsbegreppet; inom den akademiska världen ses den ”kundorienterade” 
vinkeln man finner inom andra områden många gånger som främmande, rent av stötande. 
Man kan via två ingångar baserade på uppfattningar ta sig an frågan om kvalitet i högre 
utbildning, båda angreppssätten ger upphov till olika frågor och således olika svar. Utgår man 
ifrån ”kvalitet” försöker man klargöra vad som menas med kvalitet och vad bedömning av 
sådan innebär; bakomliggande antaganden rör att kvalitet är samma företeelse och att 
kvalitetsbedömningar är samma typ av aktivitet i alla sammanhang. Kvalitetsbedömning 
innebär här två saker; (a) definition av egenskaper eller företeelser samt (b) fastställning av 
hur mycket av dessa egenskaper som krävs för olika grader av kvalitet. Bedöms samma 
aktivitet kvalitetsmässigt olika av olika personer beror det här på skillnader i (a), (b) eller i de 
båda. Detta angreppssätt leder till diskussion av möjlighet gällande mätning av kvalitet och 
måttstockar i förhållande till detta. Tar man däremot utgångspunkt i ”högre utbildning” och 
konstaterar att förståelse för kvalitet i högre utbildning kräver klargörelse för vad högre 
utbildning är, konstaterar man att kvalitet här skiljer sig från andra områden och man kan 
fråga sig vad den högre utbildningen är till för; syfte, mål och funktion i samhället. Kvalitet 
blir här knutet till utbildningssyftet; hög kvalitet innebär att utbildningssyftet nås vilket 
innebär att begreppet varierar med syfte och typ av utbildning (Giertz, 2000). Skillnader i 
uppfattning om kvalitet framträder, den uppfattning akademiker inhyser pekar på att kvalitet 
är något odefinierbart men får en självklar definition av den akademiska kulturen. En 
problematisering eller förklaring kringgås; antingen besitter man tillhörighet till akademisk 
kultur och därmed vetande gällande kvalitetsbegreppet eller så gör man inte det vilket 
resulterar i att kvalitetsuppfattningen blir en tyst kunskap (Giertz, 2000). Även Harvey (2002) 
pekar på detta och understryker mångtydligheten i begreppet, och diskuterar begreppet norm i 
kvalitetsutvärderingskontext. Standard är ett mått på vad som åstadkommits eller uppnåtts och 
man skiljer på input- och outputstandard (exempelvis studenters kunskap innan och efter 
avslutad kurs), men möjliggör även kringgående av utvärdering av lärandeteori och lärande. 
Få externa utvärderingsenheter uttrycker explicit att transformation är en del av 
kvalitetsbegreppet, man föredrar istället enklare dimensioner av begreppet som exempelvis att 
utbildningen lever upp till sitt syfte. Detta är enligt Harvey (2002) ett sätt att kringgå kärnan i 
lärandet för att istället kunna fokusera på metodval.  
 Vad kvalitet inom högre utbildning är skiljer sig till stor del på grund av de olika 
ting som inkluderas i begreppet, även om man är överens om vissa faktorer existerar olika 
uppfattningar gällande relevans för utbildningskvalitet. Mycket av existerande oenighet kan 
härledas till omedvetenhet rörande utgångspunkter i kvalitetsbegrepp med olika innehåll eller 
omfång, begreppsskillnader rör således inte enbart olika aspekter utan även vikt som läggs vid 
olika aspekter. Dessutom har en stark polarisering av begreppet skett i och med att kvalitet är 
politiskt viktigt och laddat, det kan innefatta det som användaren av begreppet vill främja eller 
genomdriva (Giertz, 2000). Även Brennan (1997) menar att diskussionen om kvalitet och 
kvalitetsutvärderingar berör maktfaktorer och förändring av högre utbildning.  

Litteraturstudien påvisar att det existerar en stor spännvidd kring begreppet i 
förhållande till högre utbildning, och den diskussion som förs illustrerar det mångfacetterade 
och svårgripbara. I och med att utvärdering av kvalitet sedan länge blivit en central fråga har 
ett nytt (internationellt) språk uppstått; ett förvirrat sådant i och med att centrala begrepp 
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används olika av olika intressenter i olika sammanhang vilket skapar problem då terminologin 
man skall få grepp om ständigt expanderar (Rolf et al., 1993). 
 

4. Metod 

4.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Gällande vetenskapsteoretiska och objektsteoretiska utgångspunkter utgick studien 
ontologiskt ifrån nomalism (att subjektet skapar verkligheten) och epistemologiskt från ett 
anti-positivistiskt synsätt vilket enligt Cohen et al. (2008) karaktäriseras av subjektsbaserade 
kunskapsuppfattningar där kunskap ses som unikt, subjektivt och individuellt. Den 
metodologiska placeringen blev således idiografisk och gällande människan, dess natur och 
omgivning närmade sig studien vad Cohen et al. (2008) menar definieras av voluntarism; 
människan som fritt agerande och skapare av sina egna kontexter. Utgångspunkterna 
präglades även av en kritisk realism och socialkonstruktivism. Rent vetenskapligt 
kategoriserades studien som hermeneutisk då förståelse och tolkning snarare än förklaring låg 
bakom syftet, och förförståelsens inverkan på metodik samt redogörelse för denna ansågs utav 
vikt. Detta ställer sig väl med vad Alvesson och Sköldberg (2008), Cohen et al. (2008) och 
Merriam (1994) diskuterar gällande vetenskapsuppfattningar av detta slag och den 
bakomliggande filosofin; fokus på människan, erfarenhet och upplevelse, sociala kontexter 
där verkligheten definieras av människan vilken är en konstruktör av dessa, inriktningen 
ligger på tolkning och innebörd snarare än resultat eller produkt och en stark betoning ligger 
på forskarens roll i och med att denne blir såväl analys- som tolkningsverktyg.  
 

4.2. Metodval 

Metoden i studien var utav kvalitativt slag då förståelse och tolkning låg bakom syftet, vilket 
Cohen et al. (2008) och Merriam (1994) menar ofta är målet med kvalitativa studier. Dock 
iakttogs en viss försiktighet gällande placering av studien som rent kvalitativ då alla typer av 
studier innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. Alvesson och Sköldberg (2008) 
och Cohen et al. (2008) diskuterar detta och menar att det inom den vetenskapliga diskursen 
existerar åsikter gällande skiljelinjen och epistemologiska kontraster och hur dessa 
överdrivits, att saker som till exempel generalisering eller teoritestning mer rör vad man 
undersöker. Studien blev på sådant vis mer pragmatiskt inriktad; metoden som användes 
ansågs vara den mest användbara, anpassningsbara och utvecklingsbara. Merriam (1994) 
pekar på att idén bakom en pragmatisk bakomliggande legitimering rör hur kunskap som 
genereras av en studie kan bedömas utifrån begriplighet och tillämplighet. Utav stor vikt var 
reflektion över utgångspunkter och värderingar, en form av medvetandegörelse då en hel 
undersökning enligt Merriam (1994) vilar på filosofiska och teoretiska utgångspunkter. 
Riskfaktorer i kvalitativa studier som till exempel tolkning som kan resultera i triviala eller 
skeva analyser, begränsningar i generaliseringsmöjligheter samt påverkan av skevhet och 
förförståelse vid materialinsamling och analys diskuteras av Merriam (1994) och Patton 
(2002), och det är av dessa faktorer reflektion över studiens utgångspunkter blev viktig. 
Metodvalet baserades även på andra viktiga faktorer vilka Cohen et al. (2008) och Patton 
(2002) framlyfter; typ av material, utgångspunkter i litteraturgranskning, genomförlighet, 
tidsramar samt hantering av reliabilitets- och validitetsfaktorer.  
 Studien var en fallstudie, vilken enligt Merriam (1994) och Cohen et al. (2008) 
kännetecknas av holistiska beskrivningar och analys av specifika enheter, företeelser eller 
fenomen i en för människan verklig kontext. Fallstudien är lämplig när man vill skapa 
förståelse för dynamik bakom studieobjektet, när man vill få fram så bra och övertygande 
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tolkningar som möjligt då det rör sig om synsätt och åsikter (Merrian, 1994; Patton, 2002). 
Fallstudien som genomfördes var utav tolkande/analytisk karaktär vilket Merriam (1994) 
menar innebär att en studie är deskriptiv i sitt slag på sådant sätt att information används för 
att utveckla begreppsliga kategorier eller belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska 
förutsättningar. Fallstudien passade bäst baserat på studiens utgångspunkter, förutsättningar, 
studieobjekt samt syfte.  
 

4.2.1. Den hermeneutiska forskningsansatsen, studieobjektet och fallet 

Baserat på de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna, den metodologiska ansatsen och 
förhållningssättet gentemot studieobjektet genomfördes studien utifrån en filosofiskt 
hermeneutisk ansat, ett förhållningssätt som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) och Patton 
(2002) är ett tolkande sådant där forskningsprocessen rör sig mot innebörd och mening. From 
och Holmgren (2000) belyser den filosofiskt hermeneutiska karaktäristiken som tanken om en 
anspråkslös förståelse för andras upplevelse. Människan och världen går här inte att separera, 
då människan anses inkastad i en värld som redan existerar och är befolkad av andra. Tillvaro 
blir således ”medvaro” i en gemenskap, kultur och ett språk vilket existerat innan individen 
inkastades i detta och på sådant vis ärver. Förförståelsen får därför en viktig roll, då denna 
ligger till grund för all tolkning som görs (Alvesson & Sköldberg, 2008; From & Holmgren, 
2000; Patton, 2002). Studien präglades således av en strävan efter ett reflektivt 
förhållningssätt gentemot material samt medvetandegörelse av förförståelse.  

From och Holmgren (2002) belyser en specifik relation mellan studieobjekt och 
empiriskt material inom denna typ av förhållningssätt; just förförståelsen och värdet av ett 
bestämt icke-vetande (vilket i sig möjliggör strävan efter vetande) kräver en noggrann och 
fortlöpande precisering av studieobjektet. På sådant vis kan man hantera förförståelsen så 
medvetet som möjligt och beskriva denna, trots den mer inkarnerade karaktären denna har. 
Vad det rör sig om är en fortlöpande precisering med hjälp av objektsteorier och empiriska 
data, studieobjektet är vad man fokuserar sin analys mot samtidigt som man insamlar data 
från detta och blir på sådant vis det ting förståelsen riktas emot. Vad som skapas är argument; 
argument för och emot viss typ av förståelse av studieobjektet. En precisering av 
studieobjektet möjliggör helt enkelt en mer kvalificerad förståelse vilket i sin tur möjliggör en 
precisering av studieobjektet. Erkänner man material som tolkningsförutsättande möjliggörs 
en systematik i arbetet genom att relationen mellan studieobjekt och material tas hänsyn till, 
och argument för specifika val i denna process kan på sådant vis göras. Alla tolkningar måste 
bistås med egna argument, vilket endast blir möjligt när man erkänner tolkningar som 
tolkningar och inget annat (From & Holmgren, 2000). Genom arbetsprocessen och den 
hermeneutiska forskningsansatsen kunde ett studieobjekt och ett fall preciseras; studieobjektet 
blev kvalitetsbegreppet i förhållande till Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre 
utbildning, där Högskoleverkets utvärdering av Mittuniversitetets lärarutbildning blev det fall 
som illustrerade utvärderingsprocessen av kvalitet inom högre utbildning, bakomliggande 
faktorer samt dess effekter och kunde återkopplas till en bredare kontext och studiens syfte. 
 

4.3. Studiens analys- och tolkningsverktyg: forskarens roll som analys- och 
tolkningsverktyg och frågan om trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie hänger till stor del på faktorer som forskarens förmåga, 
kompetens, kunskap, disciplin, erfarenhet, vetenskapliga bakgrund och ontologiska samt 
epistemologiska antaganden – förförståelsen. Även sådant som pågår i forskarens liv kan 
påverka resultatet i en studie (Patton, 2002). Patton (2002) belyser en barriär som inte är helt 
ovanlig inom kvalitativ forskning i form av misstankar om att resultat formats av förförståelse 
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– vilket kan hända såväl medvetet som omedvetet. Därför är det utav vikt att förebygga 
sådana risker genom att gripa tag i problemet innan det hunnit bli ett sådant – genom att 
medvetandegöra och redogöra för förförståelsen och vetenskapsteoretiska utgångspunkter i så 
stor utsträckning som möjligt. Att helt enkelt explicit belysa eller medvetandegöra 
förförståelsen i förhållande till studieobjekt. 
 Under arbetet med studien var förförståelsen något som kom i fokus och 
arbetades med konstant, en explicering av denna var utav stor vikt då tolkning av såväl 
material som litteraturgenomgång var ett centralt inslag och helt vilade på förhållningssätt och 
förförståelse. Det är dock viktigt att här tydligt poängtera att det filosofiskt hermeneutiska 
förhållningssättet till förförståelsen omöjliggör en uttömmande redogörelse. Kontexten skapar 
människan samtidigt som denna skapas av människan, tillvaron är således kroppslig vilket ger 
perspektiv och en orienteringspunkt samtidigt som förförståelsen ger tillvaron mening, 
relevans och värden. En total explicering av förförståelsen skulle innebära att kliva ur sin 
kroppsliga tillvaro, då förförståelsen är begränsad och bunden till världen och den kroppsliga 
existensformen i världen. Vad som blir avgörande för tolkning och förståelse i vetenskapliga 
sammanhang är reflektion över förförståelsen, dess närvaro och räckvidd. Förståelse bygger 
trots allt på förförståelse, utan förförståelse blir förståelse något omöjligt (From & Holmgren, 
2000). 
 

4.3.1. Validitet 

Validitet rör att man studerar eller mäter det man avser och redogörelsen av saker som 
förförståelse och faktorer som förhållanden under vilka en studie genomförs. Personliga 
kopplingar till ämne, miljö eller studieobjekt ligger i direkt förhållande till en kvalitativ 
studies validitet (trovärdighet). Därför är det avgörande att sådana faktorer behandlas, att 
relevanta ting redogörs för (Cohen et al., 2008; Patton, 2002). Patton (2002) menar att det inte 
existerar någon definitiv lista på ting man bör redogöra för, men att man rent principiellt bör 
redogöra för såväl personliga som professionell/yrkesrelaterad information vilken potentiellt 
kan vara en påverkansfaktor under olika delar i arbetet med en studie – oavsett om det rör sig 
om en potentiell positiv eller negativ påverkan. En redogörelse för relevanta faktorer ökar inte 
bara trovärdigheten genom att forskaren steg för steg under arbetets gång kan sträva efter att 
minimera påverkansrisk, utan möjliggör för den som tar del av studien att sätta sig in i sådant 
som via förförståelse eller utgångspunkter kan ha påverkar tolkningar och meningsskapande 
under processen. I grund och botten rör det sig om förståelsen om att forskaren är en del i den 
värld som denne undersöker. Validiteten rör således hur tolkningar påverkas av förförståelse, 
hur väl material återges till följd av detta och hur förförståelse och andra relevanta faktorer 
redogörs för (Cohen et al., 2008; Patton, 2002). Cohen et al. (2008) menar vidare att validitet i 
en kvalitativ studie rör sig om ”grad” snarare än ”absolut tillstånd”; stävan efter att minimera 
invaliditet och maximera validitet. Merriam (1994) poängterar ovanstående och menar att det 
som gör kvalitativa studier ”vetenskapliga” är bland annat just den kritiska medvetenheten 
och situationsnärvaron.  
 Reflektion och medvetandegörelse av sådant som kunde påverka allt ifrån 
materialinsamlig till tolkning av material och meningsskapande eftersträvades i studien. För 
att maximera validitet övervägdes och togs i beaktning faktorer som Cohen et al. (2008) och 
Patton (2002) framlägger, till exempel planering av arbetet, metodologi, övervägning gällande 
resurser och tidsramar, påverkansfaktorer som förförståelse och redogörelse av sådant. 
Tolkning av material präglades av försiktighet.  
 



 14 

4.3.2. Reliabilitet 

Merriam (1994, s.182) menar att reliabilitetsbegreppet, i traditionell bemärkelse, blir såväl 
”både en inbillning och omöjlighet” då studieobjekt inom mer kvalitativ typ av forskning ofta 
existerar i kontexter som utmärks av ständig förändring och mångdimensionalitet. Just denna 
faktor omkullkastar det traditionella reliabilitetskravet; resultat inom kvalitativ forskning blir 
en funktion samspelet i kontexten, och det ofta induktiva tillvägagångssättet ger inte samma 
resultat vid upprepning (Cohen et al., 2008; Merriam, 1994; Patton, 2002). Reliabiliteten 
inom mer kvalitativ typ av forskning rör således mer utgångspunkter, till exempel på vilka 
grunder man samlat in material och tolkat det, om tolkningen vore annorlunda ur andra 
teoretiska utgångspunkter, om iakttagelser och tolkningar vore desamma under andra 
förhållanden, metodologiska val som gjorts och under vilka förhållanden tolkning sker 
(Cohen et al., 2008). Man kan säga att ”reliabilitet” i kvalitativa typer av studier mer rör sig 
om medvetenhet gällande hur den som genomför studien själv är en del i den verklighet som 
studeras, hur detta påverkar och hur man inriktar sig på, återger och tolkar det man valt att 
studera (Cohen et al., 2008; Merriam, 1994).  Cohen et al. (2008) framlägger att reliabilitet i 
kvalitativ forskning metodologiskt slutligen handlar om trovärdighet i återgivning, 
autenticitet, kontext- och situationsspecifikhet, detalj, ärlighet, djup och meningsfullhet.  
 I studien togs hänsyn till ovanstående reliabilitetsfaktorer och den diskussion i 
referenslitteraturen som drivs rörande reliabilitet i förhållande till mer kvalitativa typer av 
studier. Studien präglades av reflektion över val rörande allt ifrån litteraturstudie och vilka 
dokument som blev objekt för granskning till tolkning och återgivning. Allt för att materialet i 
studien och analysen, tolkningen och återgivningen skulle bli så ärligt, trovärdigt och 
meningsfullt som möjligt.  
 

4.4. Material 

Material som insamlades bestod av relevant litteratur och dokument. Cohen et al. (2008), 
Merriam (1994) och Patton (2002) belyser hur dokument som informationskälla vid 
fallstudier ofta har fördelar då dessa vanligen är icke-reaktiva, har en empiriskt kontextuell 
grund, kan förmedla relevanta insikter vilka är hjälpsamma vid utveckling av förståelse för 
något, den informationsrikedom de potentiellt inhyser kan ge information om sådant som 
vanligen inte går att studera eller observera när man fokuserar på ett studieobjekt ”här och 
nu”. Kvalitativ forskning besitter en unik position gällande möjligheterna att analysera 
dokument som en del i dess kontext där de konstrueras och fyller olika funktioner. Dokument 
kan ses som socialt konstruerade verkligheter som hjälper till att bibehålla och konstruera vår 
sociala värld och är därmed utav stort intresse för analys. En annan viktig punkt gällande 
dokument är att dessa i och med att de är producerade för andra ändamål kan kräva en viss 
uppfinningsrikedom för att kunna få tag på (Merriam, 1994; Patton, 2002). Detta blev 
påtagligt under arbetet med studien; flexibiliteten och ”uppfinningsrikedomen” som krävdes 
för att säkra dokument och ibland söka sådana på andra platser än ”de givna”. I samband med 
säkringen av dokument pekar Alvesson och Sköldberg (2008), Cohen et al. (2008), Merriam 
(1994) och Patton (2002) på en viktig faktor; källkritik och bedömning av dokument efter 
innehåll, under vilka förhållanden dokument tillkommit, beslut som kan ligga till grund för 
utformning/innehåll och vad dessa faktorer innebär för innehållet i sig samt skattning av 
värdet av dokumentet i förhållande till syfte och studieobjekt - en form av kritisk granskning.  
 Dessa faktorer togs i beaktning under dokument- och litteratursökningen som 
gjordes, allt bedömdes utifrån värde och innehåll för studien och dess syfte. Det föreföll vara 
bekymmersfritt att säkra relevanta dokument och litteratur i och med att mycket av materialet 
utgjordes av offentliga handlingar från regeringen, institutioner och lärosäten. Autenticiteten 
säkrades på sådant vis samtidigt som ett kritiskt förhållningssätt antogs i och med att många 
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dokument var skapade i ett visst syfte av olika aktörer. Alvesson och Sköldberg (2008) och 
Cohen et al. (2008) menar att bakomliggande agenda kan styra innehåll och kan därför 
påverka dokumentstatus eller dokumentvaliditet. Problem med dokument är just utformning 
efter syften i målet att framlyfta vissa ting och dokument kan dessutom i sig själv utgöras av 
återgivningar och redogörelser, och i vissa dokument försvinner mycket relevant information i 
och med att de ofta återger endast det mest relevanta för dem de är ämnade. Dokumentanalys 
och forskning kring dokument blir därför en validitets- och reliabilitetsfråga; varför är 
dokumentet skapat, vem har skapat det i vilket syfte, vem tillhandahåller dokumentet och hur, 
är dokumentet en ren återgivelse och vad förutsätts av läsaren. Är det möjligt är det därför 
fördelaktigt att dubbelkolla dokument mot andra källor. Arbete med dokument förutsätter med 
andra ord försiktighet och reflektion (Cohen et al., 2008). Att dokument kan underminera 
faktorer som validitet togs i beaktning, ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt gentemot 
dokument och litteratur anammades och jämförelse mot andra källor gjordes när möjlighet 
fanns. 
 

4.5. Procedur 

Tillvägagångssättet bestod av anskaffning av litteratur och material som granskades. Allt 
eftersom material insamlades började ett syfte med tillhörande frågeställningar ta form. 
Studieobjektet i sig preciserades genom insamling, analys och tolkning av material i en 
fortlöpande process. Allt eftersom detta pågick påbörjades rapportskrivningen och ett fall 
identifierades, vilket baserade sig på litteraturgranskning och studiens syfte. Ett resultat 
utformades samtidigt som metodologin och studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter tog 
skriftlig form. Skiftet fram och tillbaka från helhet till delar resulterade i att det skrivna 
materialet gicks igenom flertalet gånger och därmed kontinuerligt ändrade form och 
preciserades. De handledningstillfällen och uppsatsseminarium som pågick under denna 
period påverkade även utformningen av den skriftliga rapporten, och när 
litteraturgenomgången, metoden och resultatet ansågs godtyckligt påbörjades 
diskussionsskrivning. Under diskussionsskrivningen reflekterades det konstant över bakgrund 
och kunskapsöversikt i förhållande mot studiens problemområde, syfte och frågeställningar 
samt resultat.  
 

4.6. Bearbetning, analys och tolkning av material  

Merriam (1994) och Patton (2002) menar att analys och insamling av data i viss mån sker 
samtidigt inom kvalitativ forskning, studien präglades av detta dynamiska samspel då 
information analyseras allt eftersom den tillgodogjordes för att ett ställningstagande rörande 
progression skulle kunna ta plats. Material delades försiktigt upp, organiserades och 
kategoriserades. Detta, för att som Merriam (1994) belyser, underlätta en effektiv analys och 
som Cohen et al. (2008) pekar på minimera material till en hanterbar mängd. Råmaterial 
bearbetades i vad som för undersökningen föreföll vara en reflekterande logisk strukturering 
och vid kategorisering av material pågick en kontinuerlig innehållsanalys. Material – vilket 
innefattade litteratur till litteraturgenomgången och kunskapsöversikten – kategoriserades 
efter innehåll, analyserades och relevanta dokument sammanfattades för att en översikt och 
förståelse för såväl process som innehåll skulle möjliggöras. Cohen et al. (2008) pekar på att 
hur man väljer att analysera material i stor grad beror på syftet med en studie, och 
analysmetoden valdes efter studiens syfte, de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och 
materialet. Cohen et al. (2008), Merriam (1994) och Patton (2002) pekar på vikten av att ta 
ställning till art och äkthet av dokument, en strävan efter systematisk beskrivning – 
innehållsanalys – av innehåll är därför utav största vikt. I studien bedömdes äktheten av 
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relevanta dokument som pålitlig eftersom de till större delen bestod av offentliga 
publikationer ifrån statliga institutioner samt Mittuniversitetet – vilket även föranledde en viss 
försiktighet. Vid analys och tolkning organiserades material efter såväl ämne som syfte för att 
underlätta arbetet, och en viss systematik i det annars induktivt präglade arbetet skapades.  

Analys- och tolkningsprocessen i sig var en reflektiv sådant och följde en form 
av hermeneutisk spiral, där tolkning växer fram i samspel mellan förförståelse och nya 
erfarenheter eller idéer vilket leder till en ny förståelse som i sig blir förförståelsen vid vidare 
tolkning. Den hermeneutiska spiralen bygger på förhållandet mellan förförståelsen, helhet och 
del, hur mening konstrueras i rörelse från helhet till delar tillbaka till en utvidgning av 
förståelsen och meningen i helheten (Patton, 2002). Tolkningen blev således förbunden till 
studieobjektet i sig. Denna ”spiral” är i praktiken temporär, till slut når tolkaren en någorlunda 
”korrekt” och fullständig bild – ett ”slut” - av helheten när en mening, en enighet, fri från inre 
motsättningar nås och förståelse för textens mening möjliggörs (Patton, 2002). From och 
Holmgren (2000) diskuterar hur material i just hermeneutiska studier om sådant erkänns som 
tolkningsförutsättande möjliggör etablerande till ett avstånd som blir avgörande för att förstå 
något annorlunda; annan-heten i studieobjektet kan erkännas och man undviker ett för tidigt 
införlivande av det nya med förförståelsen (det redan kända). Vad man syftar på är 
horisontbegreppet; målet i vetenskapliga sammanhang är att förhindra en för tidig 
horisontsammansmältning – där annan-heten i studieobjektet införlivas med det redan kända 
(förförståelsen eller fördomen) - så länge som det bara är möjligt. På så vis skapas en 
spänning mellan det egna och studieobjektets annan-het, en horisont vilken skiljer sig från den 
egna öppnas och kan på sådant vis få en kontrasterande funktion – avståndet är här 
förutsättningen för att förstå annorlunda (From & Holmgren, 2000). Återvänder man här till 
den hermeneutiska spiralen, menar Patton (2002) därför att en bra punkt att påbörja en sådan i 
praktiken är vid praktisk förståelse vilken ger en utgångspunkt för tolkningen men inte en 
ursprunglig grund att stå på. I studien sågs den praktiska förståelsen som den existerande 
ursprungliga vardagliga bilden av studieobjektet. Patton (2002) menar att analys- och 
tolkningsarbete enligt en hermeneutisk spiral på sådant vis resulterar i en konstruktion av 
verklighet och mening, något vilket det fanns en medvetenhet om och därför präglades 
analys- och tolkningsarbetet av stor försiktighet och konstant reflektion gällande 
meningsskapande tolkning.  

Det är viktigt att poängtera att den hermeneutiska spiralen, enligt ett filosofiskt 
hermeneutiskt förhållningssätt, inte är en form av metodisk spiral där man som i en given 
process växlar mellan helhet och del; det rör sig om förförståelsens strukturella fullbordan 
vilken möjliggör och realiseras när delarna som bestäms av helheten själva bestämmer denna 
helhet. Detta genom att frågan som forskaren underkastat sig – vilken har ställts då 
förförståelsen inte överensstämt med det tillfrågande – får sitt ”svar” genom annorlunda 
förståelse; genom frågans avgörande (From & Holmgren, 2000). 
 

4.7. Etiska överväganden 

Inga specifika etiska överväganden gjordes under studiens gång, detta då studien genomfördes 
som en kvalitativ fallstudie i form av en litteratur-/dokumentstudie och de dokument och den 
litteratur som utgjorde materialet var offentliga handlingar eller publikationer. 
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5. Resultat 

5.1 Högskoleverkets utvärdering av Mittuniversitetets lärarutbildning 2007 

Den utvärdering av lärarutbildningen som gjordes 2007 är en form av uppföljning av de 
granskningar som genomfördes 2004 (Högskoleverket, 2008). Den utvärdering av 
lärarutbildningen som genomfördes 2004 resulterade i en rad förslag och rekommendationer 
till Mittuniversitetet, bland annat tog man upp att poängfördelningen mellan allmänna 
utbildningsområdena borde ses över och möjligen omprövas, att fördelningen av 
verksamhetsförlagd utbildning [VFU] inom programmet borde ses över och andelen 
inriktnings-VFU ifrågasattes, att studievägledarorganisationen behövdes ses över och att den 
externa informationen om lärarprogrammet behövde förbättras (Högskoleverket, 2005). 
Utvärderingen 2007 är dock inte en reformuppföljning, och vid sidan av det allmänna 
utbildningsområdet och den verksamhetsförlagda utbildningen har man särskilt granskat 
ämnena svenska och matematik då dessa av Högskoleverket anses vara kärnämnen och utgör 
fundamentala förutsättningar för ett stort antal andra ämnen (Högskoleverket, 2008).  

Bedömningarna i 2007 års utvärdering har baserat sig på såväl Mittuniversitetets 
självvärdering som platsbesök där man intervjuat ett antal personer (däribland studenter). Den 
bedömargrupp man tillsatt skapade ett underlag i form av en rapport vilken består av en del 
generella iakttagelser och rekommendationer samt en del lärosätesspecifika beskrivningar, 
bedömningar och rekommendationer. Högskoleverkets beslut och reflektioner över kvaliteten 
på Mittuniversitets lärarutbildning baserar sig just på bedömargruppens utlåtande 
(Högskoleverket, 2008). Bedömargruppens rapport visar att lärosäten, generellt sett, tagit till 
se de rekommendationer som gavs i samband med utvärderingen 2004 och åtgärdat de brister 
som påtalats då. Dock finns det enligt bedömargruppens rapport ett stort antal lärosäten som 
fortfarande uppvisar allvarliga brister – däribland Mittuniversitet.  
 

5.1.1. Bedömargruppens rapport 

I bedömargruppens rapport kan man läsa att utvärderingen omfattat en kvalitetsbedömning 
och att man kunnat studera erfarenheterna från lärarutbildningen som helhet då många 
studenter avslutat sina studier och fått examen till skillnad från utvärderingen år 2004 som tätt 
följde en reform 2001. Bedömargruppen i sig har haft en nordisk sammansättning 
(sammanlagt 17 personer) där man samlat såväl kompetens från lärarutbildningsområdet som 
studenter och avnämarrepresentanter (som gymnasielärare) för expertkompetens inom 
ämnesområdena svenska och matematik. Bedömargruppens bedömning baserar sig delvis på 
självvärderingsrapporten som arbetats fram av lärosätet (och har följt Högskoleverkets 
innehållsmall) och delvis på platsbesöket vid lärarutbildningen (Högskoleverket, 2008).  

Genom samtal med intressegrupper har bedömargruppen granskat vidtagna 
åtgärder rörande 2004 års utvärdering i förhållande till de allmänna och lärosätesspecifika 
rekommendationerna som skapades till följd av denna samt fokuserat på vissa områden i 
självvärderingen man ansett varit särskilt intressanta och/eller problematiska. I anslutning till 
platsbesöket har varje enskild medlem i bedömargruppen redovisat sina intryck utifrån samma 
mall som självvärderingen skrivits. Handläggare på Högskoleverket sammanställde sedan 
detta material. Bedömargruppen menar i sin rapport att materialets tillförlitlighet och 
tolkningarna av detta är goda då man besökt ett stort antal lärosäten och mött många personer 
i form av grupper (sju stycken för att vara exakt, sammanlagt antal personer som intervjuats 
uppgår till över 800 varav runt 300 stycken är studenter) vid varje platsbesök 
(Högskoleverket, 2008).  
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5.1.2. Innehållet i lärarutbildningens kvalitet 

Bedömargruppen diskuterar i sin rapport att om målet för lärarutbildningen är att vara en 
akademisk professionsutbildning kan kvaliteten i lärarutbildningen sägas vara uppfyllelsen av 
detta mål. Bedömargruppen menar samtidigt att det är svårt att bestämma innehållet i 
kvaliteten, dock förutsätter en utveckling tydligt formulerade krav på vad det egentligen är 
som skall realiseras inom lärarutbildningen. Bedömargruppen menar att detta innehåll finns i 
högskolelagen och högskoleförordningen, lärosätenas lokala mål, studenters och avnämarnas 
förväntningar samt kritiska synpunkter. Bedömargruppen pekar på att man i ovanstående 
dokument finner faktorer som att lärarutbildning skall vara forskningsbaserad, att teori- och 
praktikorienteringen skall stödja varandra i ett ömsesidigt förhållande, att ämneskunskaper 
skall vara tillräckligt omfattande och djupa samt att ämnet och ämnesdidaktik skall existera i 
ett integrerat förhållande. Bedömargruppen har enligt rapporten i sitt arbete att utforma 
kvalitetsmässiga aspekter haft dessa mål som en form av vägledning. Kvalitetsindikatorer har 
på sådant vis identifierats, och för akademisk utbildning har dessa varit (Högskoleverket, 
2008):  
 

- Procentandelen disputerade lärare som studenterna möter i undervisningen (den 
samlade andel av utbildningen som genomförs av disputerade lärare) 

- Litteratur som används (vetenskaplig förankring och internationell karaktär) 
- Arbets- och examinationsformer (vilka skall pröva studenters kunskaper, färdigheter, 

förmåga till självständigt, kritiskt tänkande och förmåga att dokumentera behandling 
av ett ämnade – alldeles särskilt examensarbetet – i uppsatsform) 

 
För professionsutbildning identifierades följande kvalitetsindikatorer (Högskoleverket, 2008): 
 

- Lärare med beprövad erfarenhet, samt kompetenta lärare/handledare med aktuell 
skolerfarenhet inom VFU 

- Gestaltning av VFU (deltagande, erfarenhetssamlandet, problemorienteringen, 
dokumentationen, övningen i lärarrollen med mera) 

- Undervisningens relation till verkligheten samt verksamhetserfarenheternas länkning i 
undervisningen 

- Hur ämnesinriktningar och specialiseringar synliggör didaktiska perspektiv på 
ämnesinnehåll 

 
Bedömargruppen poängterar att den akademiska och professionsmässiga delen av 
utbildningen i praktiken är integrerade i ett ”helhetsförlopp”, och att det till ovanstående 
indikatorer tillkommer mer allmänna sådana (som internationalisering av utbildning, frågor 
som rör genusperspektiv, mångfald, studenters inflytande samt hållbar utveckling) 
(Högskoleverket, 2008).  
 

5.1.3. Bedömargruppens bedömning av och rekommendationer för 
Mittuniversitets lärarutbildning 

Bedömargruppen bedömer i sin rapport att Mittuniversitetet tagit ”stort intryck” av 2004 års 
åtgärdsrekommendationer, bland annat bedömer gruppen att studiegången har en tydligt 
framskriven progression, att VFU-perioderna är jämnare fördelade, att studievägledning 
förstärkts och att man i studieplaner förstärkt och tydliggjort områden som läs- och 
skrivutveckling samt bedömning och betygssättning. Samtidigt anser bedömargruppen att 
lärarna vid lärarutbildningen trots att de anses vara ”goda pedagoger” i huvudsak inte är 
forskande lärare, att forskningsbaseringen kan bli bättre om man ställde krav förknippade med 
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vetenskaplig verksamhet på lärare som inte är forskningsaktiva vilket bedömargruppen menar 
att man kan nå genom att anställa fler disputerade lärare (Högskoleverket, 2008).  
 Bedömningsgruppen anmärker att examinationsformerna är varierande, att man 
tenderar att övergå till fler skriftliga salstentamina och fler skriftliga inlämningsuppgifter – 
detta finner bedömningsgruppen positivt då de under intervjuer fått intrycket att muntliga 
gruppredovisningar inte är tillfredsställande eftersom de inte alltid bedöms individuellt. 
Bedömningsgruppen upplever arbetsformerna och förhållandena kring examensarbetet – 
bland annat arbetet med att bättre säkerställa kvaliteten på detta genom till exempel 
handledarkollegier - vara positiva, men framlägger att man bör utreda hur distansstudenter 
kan bli mer engagerade i lärarutbildningens representativa organ. Bedömargruppen 
uppmärksammar även i rapporten att det allmänna utbildningsområdet [AUO] omarbetats till 
det bättre och att en tydligare struktur finns. Dock invänder bedömargruppen mot 
kursupplägget i AUO 1; man bör förändra kursupplägget för att stärka yrkesrelevansen. 
Bedömargruppen noterar dessutom att matematikundervisningen är organiserad på ett sätt 
man anser vara svårförståeligt för studenterna inom AUO; ”Undervisningen är splittrad och i 
vissa avseende osammanhängande” (Högskoleverket, 2008, s.142). Denna ”splittring” noteras 
dock inte av gruppen inom ämnesområdet svenska. Bedömargruppen noterar även att VFU 
genomgått förändringar till det positiva; till exempel finns rutiner för studentbedömning av 
VFU, många fälthandledande lärare har genomgått handledarutbildning, partnerkommuner 
och avtal finns, VFU-perioderna framstår som sammanhängande och ger den kontinuitet man 
eftersträvat och studenterna får behålla sin VFU-placering under hela utbildningstiden med 
möjlighet att efter motiverat önskemål besöka en annan skola. Bedömargruppen menar också 
att man tydliggjort bedömningar av studenters VFU genom nyframtaget bedömningsmaterial 
och att VFU tycks fungera tillfredsställande för såväl studenter som VFU-skolorna 
(Högskoleverket, 2008). 
 Bedömargruppen bedömer att svenskämnet har en stark ställning vid 
Mittuniversitetet. Man anser att kompetensen är hög bland lärarna och att ämnesdidaktiken är 
välutvecklad, dessutom påpekar man att matematikundervisningen för grundskolans tidigare 
år tycks fungera på ett tillfredsställande vis men att matematiken börjar på en alldeles för 
elementär gymnasial nivå. Trots att bedömargruppen pekar på att kursplaner och 
litteraturlistor ligger på godkänd nivå anses inte detta förhållande vara godtagbart, dessutom 
menar bedömargruppen att det existerar ett problem gällande rekrytering av studenter till 
matematik för grundskolans senare år. I rapporten framgår att om man inte lyckas få fler 
studenter till denna inriktning bör Mittuniversitet upphöra med antagning – den kritiska och 
kreativa miljön blir annars för begränsad för studenterna. Rapporten avslutas med följande 
rekommendationer (Högskoleverket, 2008): 
 

- Öka andelen disputerade lärare till acceptabla nivåer (främst inom AOU) 
- Öka lärarnas möjlighet till forskning och kompetensutveckling 
- Vidareutveckla struktur och innehåll i AUO 1 med relevans för lärarrollen 
- Förändra examinationsformerna (studenterna skall bli individuellt bedömda i samtliga 

kurser) 
- Säkerställ godtagbara förkunskaper i matematik 
- Utred om inriktningen och specialiseringen matematik för grundskolans senare år samt 

gymnasiet även fortsättningsvis bör erbjudas 
- Säkerställ studentinflytandet för distansstudenterna 
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5.1.4. Högskoleverkets beslut och reflektioner rörande Mittuniversitetets 
lärarutbildning 

Med bedömargruppens rapport som underlag ifrågasatte Högskoleverket examensrätten för 
Mittuniversitetets lärarutbildning, och gav Mittuniversitetet till den 30 april 2009 att redovisa 
vidtagna åtgärder med utgångspunkt i de rekommendationer som bedömargruppen gav i 
rapporten. Efter detta skall Högskoleverket återkomma med beslut om examensrätten. 
Högskoleverket menade att man i lärarutbildningen på Mittuniversitetet hade en 
”otillfredsställande” låg andel disputerade lärare, att inslagen av den individuella 
examinationen måste öka och att såväl kursen inom matematikutvecklingen som övriga kurser 
inom matematikinriktningen måste ses över (Högskoleverket, 2008).  
 

5.2. Mittuniversitetets svar till Högskoleverkets utvärdering av 
lärarutbildningens kvalitet: pressmeddelandet 

Som svar på utredning som Högskoleverket presenterade i början av år 2008 gick 
Mittuniversitetet själva ut med ett pressmeddelande den 8 april 2008 (Mittuniversitetet, 
2009a). I detta konstateras först och främst att Mittuniversitetet, för att få behålla sin 
examensrätt, precis som 10 andra lärosäten skall öka forskningen med anknytning till 
lärarutbildningen. Man konstaterar även i detta pressmeddelande att Mittuniversitetet får 
beröm för de åtgärder man betraktat och tillrättalagt som bedömargruppen år 2004 
rekommenderade. Håkan Edlund, ordförande för Lärarutbildningsnämnden, uttalar sig i detta 
pressmeddelande om att man noterat de rekommendationer som getts och vidare kommer att 
analysera rapporten för att vidta åtgärder som är nödvändiga. Vidare menar man i detta 
pressmeddelande att Mittuniversitet själv lyft fram styrkor och svagheter vid lärosätet genom 
självvärderingen, att man redan börjat arbeta med sådant man fått kritik för. Samtidigt 
påpekar man i pressmeddelandet att det i huvudsak är ramfaktorer som Högskoleverket lyfter 
fram. Man redogör i pressmeddelandet för de brister Högskoleverket pekar på; det låga antalet 
disputerade lärare, att individuell examination måste öka och att man måste se över 
matematikkurser. Man påpekar även det positiva bedömargruppen lyft fram i sin rapport; 
goda pedagoger vid lärarutbildning, den välutvecklade svenskämnesdidaktiken och den 
välfungerande matematikundervisningen för grundskolans tidigare år. I pressmeddelandet 
pekar man på att man sedan inlämningen av självvärderingen redan startat en 
forskarutbildning inom pedagogik och ämnesdidaktik (vid den tidpunkten hade man sju 
doktorander och anställde fler professorer till lärarutbildningen). Men pekar även på 
medlemskapet i den forskarskola som då var i startgroparna inom ramen för något som kallas 
Lärarlyftet (Mittuniversitetet, 2009a). Ordföranden för Lärarutbildningsnämnden 
sammanfattar i pressmeddelandet ovanstående med ”Man kan därför säga att vi redan är en bit 
på väg när det gäller att åtgärda de påtalade bristerna”, och rektor Anders Söderholm avslutar 
pressmeddelandet med följande citat: 

 
Vi ska naturligtvis arbeta för att uppfylla de krav som Högskoleverket 
ställer på oss. Det ligger självklart i vår egen ambition att hålla en god 
kvalitet i all utbildning vi bedriver.  

 

5.2.1. Mittuniversitetets rapport till Högskoleverket 

Den rapport som Mittuniversitetet skickade till Högskoleverkets den 30 april 2009 redogör för 
de förändringar Mittuniversitetet genomdriver och skall genomdriva för att förbättra 
kvaliteten på lärarutbildningen. I rapporten anges det exempelvis att andelen disputerade 
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lärare nu ligger på 49 procent (tidigare 21 procent) och förväntas ligga på 60 procent 
höstterminen 2009. Det har skett en ökning av forskningsmedel till lärarutbildningen och det 
erbjuds kompetensutveckling till lärare som undervisar inom lärarutbildningen. Vidare har det 
även gjorts förändringar i kursplanen, examinationsformer för att underlätta individuell 
bedömning, behörighetskraven i matematik och man arbetar för att öka distansstudenternas 
inflytande. Man har också arbetat för att exempelvis främja internationaliseringen av 
lärarutbildningen (Mittuniversitetet, 2009b). 

Den 13 maj 2009 dök ett inlägg upp på Mittuniversitetets rektors blogg där det 
framgår att Mittuniversitetet nyligen avlämnat en rapport till Högskoleverket med anledning 
av den kritik som under utvärderingen riktades mot lärarutbildningen. I inlägget lyfter man 
fram åtgärder i förhållande till de punkter man fått kritik på från Högskoleverket (Söderholm, 
2009). 
 

6. Diskussion 

Hur kan man då belysa hur Högskoleverket som statlig myndighet använder utvärdering av 
kvalitet i högre utbildning som ett värderings- och normeringsverktyg – vilket är studiens 
syfte? Hur kan man egentligen förhålla sig till kvalitetsbegreppet i skuggan av utvärdering av 
kvalitet i högre utbildning? Hur definierar och använder Högskoleverket begreppet kvalitet, 
för vem utvärderar man egentligen och vem har tolkningsföreträde vid lokal 
verksamhetsstyrning på basis av Högskoleverkets utredningar av kvalitet i högre utbildning? 

Högskoleverket poängterar själva hur man vill integrera kvalitetsarbete i 
lärosätenas vardagliga arbete (Högskoleverket, 2009e). En dimension av normering har på 
sådant vis skapats, och ackompanjeras av en värderande aspekt där man har för avsikt att 
premiera så kallad hög utbildningskvalitet samtidigt som bristande kvalitet får konsekvenser 
om sådan inte åtgärdas. Ett tydligt exempel på detta ser vi i fallet om Högskoleverkets 
utvärdering av Mittuniversitetets lärarutbildning. Högskoleverket (2008) uttrycker i rapporten 
att vissa kvalitetsaspekter är bristande och menar att om inte förändring sker får det följder i 
form av indragen examensrätt. Mittuniversitetet i sin tur bemöter granskningen och menar att 
man skall arbeta för att uppfylla Högskoleverkets krav för att hålla ”god kvalitet” i den 
utbildning som bedrivs (Mittuniversitetet, 2009a). Ovanstående fall är ett talade exempel på 
hur Högskoleverkets värderings- och normeringsmaskin – vilken egentligen inte lämnar 
lärosätena något val – fungerar; utbildningskvalitet utvärderas, bristande kvalitet poängteras 
och hot om repressalier uttrycks tydligt. Det system Högskoleverket ämnat integrera och den 
kultur kring kvalitet och utvärdering av sådan som framträder har integrerats till den graden 
att Högskoleverket kan ta ett steg tillbaka. Enligt Högskoleverket (2007) beror detta på att 
kompetensen inom området ute på lärosätena anses ha ökat. Lärosätena kan på så vis sägas ha 
genomgått en konformering – kvalitetsarbetet har blivit integrerat och så länge ”god kvalitet” 
upprätthålls håller sig högskoleverket på avstånd i rollen som övervakare, som vid tecken på 
kvalitetsbrister träder in för att göra en djupare bedömningsunderlagsgrundande granskning. 
Kontrollfaktorn tycks dessutom kunna bli ännu mer påtaglig då regeringen har uttryckt en 
önskan om att hög utbildningskvalitet skall kunna premieras vid resurstilldelning i det nya 
kvalitetssäkringssystemet (Högskoleverket, 2009d; Utbildningsdepartementet, 2009). I 
skuggan av detta framträder frågan om för vem Högskoleverket utvärderar kvalitet i högre 
utbildning. En utgångspunkt i denna fråga är Högskoleverkets grad av oberoende. Franke och 
Nitzler (2008) framhåller att Högskoleverket är en självständig myndighet av hög legitimitet, 
samtidigt som man menar att Högskoleverket påverkas av det politiska klimatet då politiken 
sätter gränser och är huvuduppdragsgivare. Harvey (2002) menar att även oberoende statliga 
organ tenderar att influeras av den politik som förs. Franke och Nitzler (2008) belyser till och 
med hur Högskoleverket används i legitimerande syfte för att förstärka en viss politisk 
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hållning och genomdriva reformer. Vidare lyfter Franke och Nitzler (2008) fram en viss 
tendens rörande utvärdering generellt; hur resultat används av uppdragsgivare på ett sätt som 
passar oavsett ursprungssyfte med en utvärdering. Kopplar man denna tendens till 
förhållanden mellan Högskoleverket och staten och det faktum att Högskoleverket dessutom 
är en statlig myndighet blir frågan ännu tydligare. Vilket inflytande har Högskoleverket på 
politisk nivå, och vilket inflytande på Högskoleverket har den svenska politiken?  

Bilden av att Högskoleverket blir statens förlängda arm framträder, genom att 
utvärdering och bedömning av kvalitet skapar underlagsmaterial som används vid politiska 
beslut. Ett förhållande tycks existera, där Högskoleverket blir mellanhanden som tar på sig en 
filtrerande funktion gällande bedömning av kvalitet av högre utbildning samtidigt som 
Högskoleverket får en avgörande funktion gällande påverkan av lärosätenas förändring av 
utbildning för att nå en viss kvalitetsstandard vilken i sig avgörs av Högskoleverket. 
Högskoleverkets utvärderingar får således den legitimerande effekt som Franke och Nitzler 
(2008) diskuterar. Man springer, så att säga, politikernas ärenden. Belyser vi ännu en gång 
frågan om för vem Högskoleverket utvärderar kvalitet i högre utbildning, kan vi ställa det hela 
ur ett nytt perspektiv där allt bottnar i den politiska nivån. Utvärdering av kvalitet sker inte för 
lärosätenas skull – mer än i den bemärkelsen att man för ett lärosätes skull bedömer kvalitet 
för att tala om för lärosätet om en viss utbildning håller en viss kvalitet – utan grundar sig i 
politiska faktorer vilka mynnar ut i en utbildningspolitik i vilken Högskoleverket blir en aktör 
gällande säkring. Belyser vi fallet med Högskoleverkets utvärdering av kvaliteten på 
Mittuniversitetets lärarutbildning ur denna synvinkel kan man fråga sig varför utvärderingen 
som pekar på en brist i kvalitet på vissa punkter följdes åt av repressaliehot (istället för 
rekommendationer fria från förändringskrav) om utvärderingen nu skedde för 
Mittuniversitetets skull. Detta är något som också Harvey (2002) diskuterar i form av hur 
extern kvalitetsutvärdering främst existerar för att säkerställa konformitet och 
ansvarsskyldighet. Skulle man utvärdera för lärosätets skull, skulle man behöva ingående 
kunskap om lärandeprocesser och grundläggande kunskap om lärande, istället för att granska 
institutionella dokument och liknande. Externa utvärderare bortser ofta helt ifrån sådana 
faktorer och en förbättring av studenters lärande på lärosätesnivå skulle kräva en helt annan 
typ av engagemang i form av lärandeprocesser och just fundamentala lärandefaktorer. På 
lärosätesnivå kan till och med studenten bli lidande av detta, i och med att en förändring efter 
rekommendationer till följd av en kvalitetsutvärdering kan belasta lärosätets resurser (Harvey, 
2002).  

Här växer en annan fråga fram; vad är då egentligen den kvalitet 
Högskoleverket mäter? Högskoleverket (2007) har själva utformat kriterier och aspekter av 
kvalitet, vilka är allmänt formulerade och konkretiseras av en tillsatt bedömargrupp vid 
utvärderingstillfälle baserat på bland annat det granskade lärosätets egna förutsättningar. 
Granskar man dessa i förhållande till utvärdering av utbildningskvalitet, anas en problematik. 
Problemet ligger i svårigheterna att bedöma/värdera en komponent man inte är överens om 
eller konkret vet vad den innehåller, vilken beroende på ett antal faktorer rent 
innehållsmässigt tar olika form (Giertz, 2000). Kvalitet blir på sådant vis det som 
Högskoleverket utvärderar, istället för att Högskoleverket utvärderar kvalitet – ett omvänt 
förhållande. Detta i sig belyses av Olausson et al. (2008) i debatten i Svensk riksmedia, och 
det är värt att här notera att Högskoleverket på sin hemsida (Flodström & Frykholm, 2008) 
kommenterat detta genom att föra självaste förfarandet och proceduren runt fastslagning av 
kvalitetskriterier på tal – inte kvalitetsbegreppet i sig. Kvalitetsbegreppet förefaller som något 
mycket komplext och svårt att definiera (Franke & Nitzler, 2008; Giertz, 2000; Harvey, 2002; 
Rolf et al. 1993) men det är ändå detta som Högskoleverket ämnar mäta och använda som 
underlag för bedömning av sådant som examensrätt och ekonomiska incitament. I fallet med 
Mittuniversitets lärarutbildning skriver bedömargruppen själv i sin rapport att det är svårt att 
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bestämma innehållet i kvaliteten, men att man formulerat tydliga kvalitetsmässiga aspekter 
genom att följa mål i olika typer av lagar, förordningar, måldokument, olika parters 
förväntningar och liknande (Högskoleverket, 2008). Baserat på detta har man sedan bedömt 
kvaliteten, varpå Högskoleverket använt denna bedömning som underlag för beslut och 
reflektioner rörande lärarutbildningens kvalitet och rekommendationer till lärosätet. Men vad 
är det egentligen man bedömer och utvärderar? Det ovan nämna omvända förhållande 
kommer här till ytan; Högskoleverket har generella kvalitetsaspekter och kriterier (baserade 
på bland annat internationella och nationella krav ideal och faktorer) vilka sedan i sin tur 
(tillsammans med diverse dokument, mål, lagar och liknande) ligger till grund för 
konkretisering av en bedömargrupp vid utvärderingstillfälle baserat på ett lärosätes 
förutsättningar. Kvalitet blir således det man utvärderar och mäter. Dessutom blir detta som 
kallas kvalitet olika vid olika utvärderingstillfällen vilket Giertz (2000) diskuterar och menar 
att det är utav stor vikt att i varje enskilt fall redogöra för vad man egentligen menar med 
innehållet i kvalitet för att undvika otydlighet och osäkerhet. Kan man i sådant fall egentligen 
uttala sig om en utbildnings kvalitet och för den delen ens jämföra sådan såväl nationellt som 
internationellt? Och vad betyder detta egentligen för lokal verksamhetsstyrning på basis av 
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar?  

Ur ett bredare perspektiv ges inga val gällande rekommendationer vilka 
tillkommit vid utvärdering och fastslagning av bristande kvalitet; läroverket som granskats 
måste för att till exempel få behålla en examensrätt ta del av rekommendationer och åtgärda 
de brister i utbildningskvalitet som påpekats. På sådant vis har Högskoleverket såväl 
tolkningsföreträde som en aktiv makt gällande förändringar på lokal nivå. Fallet med 
Högskoleverkets utvärdering av kvaliteten på Mittuniversitets lärarutbildning illustrerar detta. 
I såväl pressmeddelandet Mittuniversitet gick ut med när Högskoleverket presenterade sin 
rapport (Mittuniversitetet, 2009a) som rapporten vilken Mittuniversitet skickade in till 
Högskoleverket 30 april 2009 (Mittuniversitetet, 2009b) med anledning av kritiken man fått 
framgår det tydligt att man tagit åt sig de synpunkter och rekommendationer som getts, att 
man avser göra det som är nödvändigt för att tillrättalägga sådant som Högskoleverket 
påpekar och att arbetet med vissa av de punkter man fått kritik för redan påbörjats. Vi ser här 
tydligt hur verksamhetsstyrning på lokal nivå på basis av utvärdering av utbildningskvalitet 
egentligen styrs av Högskoleverket som en följd av den utvärdering som gjorts och påföljande 
hot om repressalier, där Högskoleverket på sådant vis har tolkningsföreträdet då lärosätet inte 
lämnas några val gällande de förändringar som således måste göras. Just den förändringen 
som görs i sig kan vara utav osäker karaktär när man inte har ett enat kvalitetskriterium då 
sådana skapas under utvärderingsprocessen. Denna problematik pekar Harvey (2002) på, och 
menar dessutom att utvärderingar av den formen som görs är ett ineffektivt sätt att förbättra 
och underlätta studenters lärande i och med att metodologin avgör resultatet och vad som 
måste ”förbättras”. Man således blir mer fokuserad på olika typer av metoder att mäta och 
utvärdera kvalitet istället för på substansen i lärandet. 
 När kvalitet är vad som premieras, blir detta självklart vad man strävar efter. På 
lärosätesnivå vill forskare vara framgångsrika, man vill ha anslag, behålla jobbet, klättra uppåt 
i karriären och lärosätena i sig vill behålla anslag och finansiering, för att inte säga vara 
framstående för att kunna konkurrera om studenter. På politisk nivå vill man såväl nationellt 
som internationellt påvisa hur såväl politik som förändringar fungerar och ger utslag i mätbart 
resultat, men även driva igenom politisk agenda. Franke och Nitzler (2008) har här en talande 
poäng; i en allt mer globaliserad värld måste man ligga steget före och vara konkurrenskraftig. 
Forskning blir på sådant vis mer markandsorienterad. Moos och Krejsler (2009) diskuterar 
farorna med externa samhällskrafters styrning av forskning och utbildning; balansen mellan 
forskning, utbildning, kritik och kunskapsproduktion i samhället kan vara hotad i ett 
förhållande där regering, företag och internationella politiska krafter styr innehåll och 
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direktion. Internationellt sett är EU:s medlemsländer bundna till EU och politiska beslut som 
tas påverkar politik på nationell nivå. Bolognaprocessen är just ett sådant exempel på en 
politisk faktor som får genomslag på nationell nivå i och med påverkan på  
utbildningspolitiken. Enligt Bolognaidealet skall examina och utbildningskvalitet bli något 
internationellt jämförbart inom EU (Austrian Federal Ministry of Science and Research, 
2008), vilket har resulterat i bland annat svenska skolreformer och ett system för att mäta och 
värdera utbildningskvalitet. Ett enat nationellt system för högre utbildning, säkring av kvalitet 
och värdering av sådan blir en självklarhet, en logisk följd av en politik som drivs igenom 
efter internationella ideal och idéer och påverkar högre utbildning hela vägen ner till lokal 
nivå. Ett problem träder dock fram, som i sig har att göra med just kvalitet och de system som 
byggs upp runtomkring kvalitetssäkring och utvärdering. Målsättningen i den nya 
utbildningspolitiken kräver ett enat nationellt system för att värdera högre utbildning, för att 
kunna göra den jämförbar såväl nationellt som internationellt. En viss standard upprättas 
således och kravet ligger på lärosäten att uppfylla denna standard vilken Högskoleverket som 
statligt organ mäter genom utvärdering av lärosätenas kvalitet. Frågan som följer är hur man 
skall kunna uppnå en hög nationell och internationell utbildningsstandard i det ovan 
diskuterade omvända förhållande som existerar (att kvalitet blir det Högskoleverket 
utvärderar).  
 Bolognaprocessen och dess mål - att göra utbildning jämförbart internationellt - 
utgör ytterligare ett problem i form av ett validitetsproblem då till och med samma ämnen 
lärosäten emellan skiftar i innehåll, vilket vid ett utvärderingsförfarande som Högskoleverkets 
omöjliggör en ackurat jämförelse. Dessutom uppstår en paradoxal situation där den 
myndighet som skall möjliggöra och genomföra mätningar och jämförelser av 
utbildningskvalitet själva bidrar till att omöjliggöra detta. Problemet ligger i att man inte 
redogör för vad kvalitet är – därför att man inte kan i och med hur systemet är utformat. En 
tydlig operationalisering av begreppet kvalitet, vad det innebär och innefattar, skulle avstyra 
större missuppfattningar, tydliggöra Högskoleverkets bedömningar och möjliggöra 
bedömning av högre utbildning på ”lika villkor”. Arbete med en gemensam måttstock skulle 
således möjliggöras. Problemets kärna tycks ligga i vem som egentligen har 
tolkningsföreträde gällande kvalitet och på sådant vis även vid lokal verksamhetsstyrning på 
basis av kvalitetsutvärdering. Här återkommer frågan om autonomi på lärosätesnivå; man blir 
tvungna att forma om utbildning för att behålla anslag, anseende och examinationsrätt.  
 Utvärdering av kvalitet och den praktiska användningen av begreppet i denna 
kontext ger intryck av att man i begreppet implementerar det innehåll man är intresserad av – 
där tolkningsföreträdet blir helt avgörande för begreppets innehåll. Kvalitet blir således ett 
begrepp med flytande innehåll, vilket möjliggör att begreppet blir ett verktyg för kontroll och 
styrning. Ett kvalitetstvång skapas i skuggan av Högskoleverkets bedömningar, där 
högskoleverket tycks få en fostrande roll. Frågan som kvarstår är hur detta kommer skifta 
form efter de förändringar man vill genomföra och till viss del redan håller på att genomföra; 
till exempel resurstilldelningssystem baserat på kvalitetsaspekter (Adamson & Frykholm, 
2008), regeringens önskan om att kvalitet skall kunna premieras vid resursfördelning 
(Utbildningsdepartementet, 2009), de internationella tendenserna rörande system för 
kvantifiering av publicerande artiklar och finansiering i skuggan av detta (Wright, 2009) samt 
”belöningssystem” baserat på kvalitetskategorier (Franke & Nitzler, 2008). Dessutom menar 
Moos och Krejsler (2009) att regeringen genom de nya reformerna och 
kvalitetsutvärderingssystemen blivit direkt delaktig i lärosätenas arbete, vilket blir mycket 
tydligt i förhållandet mellan kvalitetsbegreppet, Högskoleverket, utvärderingarna av 
lärosätenas kvalitet av utbildning och de förändringar som lärosätena tvingas genomföra för 
att upprätthålla en ”god kvalitet”. Kvalitetsbegreppet har således blivit en form av politiskt 
verktyg, där tendensen i skuggan av alla de reformer av kvalitetssärkringssystem och liknande 
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är att fråga sig hur man skall mäta kvalitet och inte vad det är man skall mäta. Detta är något 
som även Brennan (1997) och Giertz (2000) belyser och pekar på hur kvalitet är ett politiskt 
laddat begrepp med kopplingar till makt, kontroll och resurs. Här kan vi återgå till frågan om 
framtiden inom högre utbildning och de nya kraven och standarder rörande kvalitet. Man 
mäter något baserat på generella kriterier och aspekter vilka skiftar form och bestäms under 
utvärderingsarbetets gång, tvingar lärosäten att genomföra förändringar för att upprätthålla en 
kvalitetsstandard, ett kvalitetstvång skapas vilket styr utbildning och övervakas av 
statsmakten genom Högskoleverket, en internationell påverkan blir högst påtaglig där till och 
med sådana intressenter som världshandelsorganisationen och OECD blir aktörer (Moos & 
Krejsler, 2009), såväl lärosäten som forskare blir tvungna att anpassa sig i och med de 
premieringsfaktorer som redan existerar samt håller på att drivas igenom och den största 
frågan i skuggan av detta blir vad som skall läras ut, hur och i vilket syfte för vem. Vad blir 
egentligen i sådant fall innehållsmässigt kvalitet i högre utbildning? Ett möjligt svar på den 
frågan är att det blir det man väljer att mäta, vilket betyder att innehållet i kvalitet således blir 
det som passar den aktör som har tolkningsföreträdet och på sådant vis egentligen kan styra 
utbildning och reformer genom att införa ett kvalitetskrav. Ett kritiskt förhållningssätt till 
bruket av ordet kvalitet blir på sådant vis nödvändigt, vilket Larsson (2009, s.51) diskuterar 
och i sin artikel poängterar följande (ett citat såväl Högskoleverket som regering borde 
begrunda): 
 

Mind your language! 

6.2. Metoddiskussion 

De ontologiska och epistemologiska antaganden som låg bakom studien omöjliggjorde ett 
objektivt förhållningssätt till studieobjektet, något vilket inte heller var avsikten med den 
kvalitativa fallstudie som gjordes. Eftersom objektivitet var något omöjligt blir frågan om 
validitet – trovärdighet – mycket viktig. Precis som Patton (2002) diskuterar rör frågan om 
validitet i en kvalitativ studie förförståelse och förhållanden under vilka studien genomförts, 
hur förförståelse och relevanta kringfaktorer kan ha påverkat tolkningar av material och 
återgivningar. Under arbetet med studien redogjordes förförståelse och vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter för, konstant reflektion och dialog kring val, tolkningar och material präglade 
arbetsprocessen – allt för att maximera validiteten. På sådant vis har en form av 
”redovisningskedja” skapats, såväl internt som i skriftlig form. Patton (2002) diskuterar hur 
en ”redovisningskedja” möjliggör verifiering av styrkan i en studie samt belysning av hur 
material kan ha genomgått en konformering genom forskaren som analys- och 
tolkningsinstrument. Detta stärker såväl forskarens som studiens trovärdighet då dessa steg 
visar forskarens utgångspunkter, hur forskaren vill minimera färgning/bias, maximera 
riktighet och förmedla att all form av undvikbar oriktighet eller färgning/bias i en studie är 
oacceptabelt. De tolkningar som gjorts i studien visar sig i diskussionsavsnittet där en 
förståelse av annan-heten införlivats med den ursprungliga förförståelsen baserat på de val 
som gjorts rörande dokument- och litteraturval samt valet att låta studiens resultat (fallet med 
Högskoleverkets utvärdering av kvaliteten på Mittuniversitetets lärarutbildning) tala för sig 
självt i resultatdelen istället för att en tolkning eller värdering av resultatet lyftes fram i 
detsamma. Detta motiveras av en strävan efter att förhindra en för tidig 
horisontsammansmältning – där studieobjektets annan-het införlivas med det redan kända 
(förförståelsen).  

Det existerar alltid en riskfaktor gällande förförståelse och tolkning, 
förförståelsen kan inte på något vis bortses ifrån men genom att förförståelsen och studiens 
utgångspunkter redogjorts för förs en öppen diskussion rörande medvetenhet om hur dessa 
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kan ha påverkat studiens resultat vilket Patton (2002) menar är en nödvändighet för 
trovärdigheten. En påverkansfaktor föreligger således i och med studiens utgångspunkter och 
den förförståelse som redogjorts för; resultatet i studien faller onekligen åt förförståelsens 
håll. De dokument och den litteratur som granskades valdes efter syfte vilket innebär att en 
selektionsfaktor existerar vilken kan ha påverkat tolkning och studiens resultat. Dessutom 
bestod många dokument och en del litteratur av myndighetsdokument och institutionella 
sådana vilket innebär att de kan ha utformats att återge information baserat på ett visst syfte. 
Viss litteratur som granskats och använts är dessutom skriven av dem direkt involverade i de 
processer som studerats vilket även det kräver kritisk reflektion. Dock bedöms studiens 
validitet som hög i och med att en form av kritisk närvaro och medvetenhet så som Merriam 
(1994) diskuterar eftersträvades och sådant som kan tänkas ha påverkat tolkningar, resultat 
och meningsskapandet under arbetsprocessen reflekterades över, medvetandegjordes, återgavs 
och fördes dialog om. Det filosofiskt hermeneutiska förhållningssättet möjliggjorde en 
medveten hantering av förförståelsen och en inte allt för tidig horisontsammansmältning då 
annan-heten i studieobjektet - vilket i sig preciserades allt eftersom studien fortlöpte - kunde 
erkännas och en ny mening om detta kunde skapas. En kvalificerad förståelse växte fram. 
Tolkningen i studien anses där av vara en i förhållande till studieobjektet riktig sådan. Öppen 
diskussion, medveten behandling och redogörelse av sådant som kunde skapa en bias/färga 
studien anses mildra påverkan och influens på material och resultat vilket Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar lämnar en öppenhet för multipla tolkningar. Detta blir också en 
ärlighet gentemot läsaren då tolkningen inte tar en slutgiltig auktoritär position. Således anses 
reliabiliteten så som Cohen et al. (2008) och Merriam (1994) diskuterar den vara hög; en 
strävan efter ett meningsfullt resultat genom reflektion över val och förförståelse i förhållande 
till studieobjekt präglade arbetsprocessen. Metodologiskt anses de val som gjorts vara 
passande för studien och ha möjliggjort ärlighet mot materialet och trovärdighet i återgivning. 
Samtidigt föreligger även här en riskfaktor; metodologiska val gjordes baserat på studieobjekt 
och förförståelsen av detta och den kvalitativa forskningsprocessen. För att minimera 
riskfaktorerna var reflektion över alla val en viktig faktor, och reflektionen under 
arbetsprocessen anses ha möjliggjort en ärlig och trovärdig tolkning och återgivning av 
material i skuggan av medvetenhet rörande påverkan på tolkning. Gällande generalisering var 
detta inte ett mål i studien, i och med det filosofiskt hermeneutiska förhållningssättet och då 
studiens syfte var att belysa studieobjektet, tolka och förstå kan resultatet inte diskuteras 
utifrån en generaliseringsfaktor. Alvesson och Sköldberg (2008) och Patton (2002) menar att 
man inom kvalitativ forskning studerar informationsrika källor vilka kan bidra med 
djupgående material för att bistå förståelsen och insikten som en form av pragmatisk faktor – 
vilket denna studie anses göra. Genom att ta del av tolkningar, bakomliggande utgångspunkter 
och förförståelse kan läsaren bedöma hur materialet och de tolkningar som görs ställer sig 
med eller kan appliceras mot liknande situationer eller förhållanden. I enighet med Cohen et 
al. (2008) möjliggörs för läsaren således en form av evaluering av studiens metodologiska 
inslag i förhållande till syfte och tolkningar.  
 

6.3. Förslag på vidare forskning 

Denna studie anses ge anledning för vidare forskning gällande vilka vetenskapliga grunder 
Högskoleverkets utvärderingar av kvalitet i högre utbildning baserar sig på; vem stödjer 
användandet av de modeller man idag använder sig av? Vidare vore det även av intresse att 
studera varför den högre utbildningen tenderar att gå mot en centralisering. 
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