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Inför möte om kommande kvalitetsproposition 
Vi ser att några grundläggande frågor behöver belysas vid detta möte men börjar med att 
ge en kort sammanfattning av Högskoleverkets förslag inlämnat till departementet den 15 
september 2009 

Kort sammanfattning av förslaget 
Förslaget bygger på tre kvalitetsindikatorer som stödjer varandra, Lärandemål och 
examination, Läranderesultat samt Studenternas erfarenheter och inflytande. Den 
grundläggande logiken handlar om att granska om och hur väl utbildningarna säkerställer 
att studenterna når målen i Högskoleförordningens examensbeskrivningar.   
 
Den första indikatorn består av en självvärdering med peer review som garanterar att 
följande bedöms: 

• att innehållet i utbildningen täcker målen i HF:s examensbeskrivningar (1a) 
• att utbildningen har rätt nivå i förhållande till målen i HF:s examensbeskrivningar 

(1a) 
• att utbildningen är uppbyggd på synlig användning av kunskap dvs går mot att 

vara kompetensbaserade (1a) 
• att examinationen är relevant med avseende på innehåll och form, en garanti för 

att studenten verkligen har möjlighet att visa att man uppnått målen (1a) 
• att det finns en progression med avseende på vetenskaplighet, ämnesmässig 

fördjupning och om relevant, professionsrelaterad progression (1a) 
• att utbildningarna säkerställer anknytning/användbarhet på och för arbetsmark-

naden (1b) 
• att den samlade lärarresursen som utbildningen förfogar över är tillräckligt stor 

rent kvantitativt i lärartimmar samt att lärarkompetensen är både god och relevant 
(1c) 

 
Den andra indikatorn (även här används peer review modellen) består av granskningar 
av studenternas självständiga arbeten. Innehållsmässigt endast ett litet utsnitt av en hel 
utbildning och som ibland också ligger i mitten av studentens utbildning, men dock, ett 
tydligt resultat av vad studenten presterar. Den tredje slutligen, bygger på studenters och 
alumners erfarenheter av sina utbildningar uttryckt i enkäter. 
 
Sammantaget kan sägas att indikator ett borgar för att en grundläggande struktur för 
landets högskoleutbildningar finns och håller som minst en godtagbar kvalitet och där de 
med utmärkt hög kvalitet kommer att premieras. Indikator två är en resultatindikator där 
utbildningar med duktiga studenter kommer att premieras. Indikator tre slutligen beaktar 
brukarperspektivet (studenter och arbetsmarknad) som varje modernt kvalitetsbegrepp 
måste beakta. 
 
Insamlingen kommer att ske via hsv.direkt, ett IT baserat ärendehanteringssystem för tre 
typer av användare, lärosätena, Högskoleverkets medarbetare samt de externa 
granskarna. Förutom insamlingar av data kommer även platsbesök att ske där 
Högskoleverkets bedömare kan få fördjupad information om sådant som väckt 
frågetecken i utbildningarnas inrapporterade uppgifter i sin självvärdering. 
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Bakgrund 
Vi, liksom landets rektorer, har nu fått en detaljerad beskrivning av departementets eget 
förslag på nytt utvärderingssystem. Förslaget är ett rent lekmannaförslag, skapat av 
personer som inte har någon erfarenhet av att arbeta med utvärderingssystem på 
nationell nivå. På många punkter är det mycket svårbedömt men vad som är klart är att 
det i detta format inte kommer att kunna operationaliseras på ett sätt som gör 
Högskolverkets utvärderingar, transparanta och förutsägbara. En av huvudanledningarna 
till kritiken av det nu nedlagda systemet.  
 
Ett första kriterium när man tar fram ett nytt system är att fastställa den huvudfråga man 
vill undersöka och sedan konstruera systemet på ett sådant sätt att det besvarar denna 
fråga. Huvudfrågan som verkets förslag bygger på togs fram tillsammans i den sk 
plattformsgruppen. Det som ska undersökas och bedömas är om och hur väl 
utbildningarna säkerställer att studenterna når Högskoleförordningens mål i 
examensbeskrivningarna. Departements förslag saknar denna typ av tydliga 
grundfrågeställning. Det har dock uttryckts klart att bedömningsgrund 1a (se ovan) inte 
får finnas med.  Det finns en mängd frågor vi kan fördjupa oss i men väljer nu att ta upp 
endast denna sistnämnda del, något av de konsekvenser vi ser då det gäller svensk 
högre utbildning i ett europeiskt perspektiv, samt frågan om ökad autonomi för lärosätena 
i relation till departementets förslag.  
 
Inga innehållsmässiga granskningar som grund för utvärderingarna ska finnas 
Konsekvensen av att ta bort bedömningsgrund 1a, dvs. en granskning av utbildningarnas 
innehåll, nivå, progression och förmåga att säkerställa att studenterna når examensmålen 
innebär att vi i framtiden inte kommer att ha någon inblick i utbildningarna med 
avseende på deras relation till HF:s examensbeskrivningar. Vi kommer i fortsättningen 
alltså inte att vare sig kunna få syn på eller kunna kräva åtgärder för exempelvis 
sjuksköterskeutbildningar som inte håller måttet eller socionomutbildningar som istället 
för att vara generalistutbildningar som examensmålen anger blivit specialistutbildningar 
(exempel från verkets tidigare utvärderingar) . Kommande utvärderingar av 
lärarutbildningarna väcker särskild oro på denna punkt.  
 
De nya utvärderingarna i relation till europeiska överenskommelser 
 Att departementet självt tar fram ett kvalitetsutvärderingssystem är problematiskt ur flera 
perspektiv. Det som bör nämnas först är att det är högst tveksamt om ett svenskt 
kvalitetsutvärderingssystem som styrts i detalj av departementet kommer att godkännas 
av ENQA eller EQR. Dessa granskningar (för HSV:s del planerad till 2011) utgår från 
European Standards and Guidelines, ESG, antagna av de europeiska 
utbildningsministrarna i Bergen 2005.  
Att inte bli ackrediterade i detta sammanhang skulle för verket kunna ses som en ganska 
ointressant administrativ "finess", kanske även ur regeringens perspektiv. Sett ur 
lärosätesperspektiv är detta dock ytterst allvarligt. Konkurrensen om de europeiska 
studenterna kommer att bli större i samband med att avgifter för utländska studenter 
införs. Att inte vara utvärderade av en ackrediterad organisation kommer troligen att 
markant sänka konkurrenskraften för svenska utbildningar. 
 
Sett ur studentperspektiv kommer detta att gälla på individnivå, en svensk utbildning som 
inte är kvalitetsstämplad av en ackrediterad organisation försämrar konkurrenskraften för 
fortsatta studier alternativt arbete på den internationella marknaden.  
 
Vår bedömning är att behovet av ackrediterade organisationer, och register över sådana, 
kommer att öka i takt med den internationella utvecklingen där utbildningar erbjuds av en 
mängd olika aktörer med ibland oklar status. Man kan naturligtvis tänka sig en framtid där 
svenska lärosäten betalar för detta till andra aktörer än Högskoleverket men det är 
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troligen en bit kvar till detta och fram till dess ser vi ett mycket stort behov av att det 
svenska systemet är ackrediterat. 
 
HF:s examensbeskrivningar bygger på den europeiska examensordningen Qualification 
Framework for HE, QFHE, överenskommen av utbildningsministrarna 2005. Nu när detta 
inte ska utgöra utgångspunkten i det nationella utvärderingssystemet längre riskerar vi en 
situation där 2007 års reform faller. Ett nationellt utvärderingssystem är ett mycket 
kraftfullt instrument för att driva utvecklingen i en bestämd riktning. Högskoleverkets 
förslag betraktas som en modell som ligger i framkanten med avseende på att driva 
utvecklingen i enlighet med de överenskommelser som gjorts inom ramen för 
Bolognaprocessen nu senast 2009  i  Loeven/ Louvain-la-Neuve . Risken är istället att vi 
hamnar i bakvattnet då det gäller att utveckla våra högskoleutbildningar mot att bli mer 
kompetensbaserade istället för enbart kunskapsbaserade. En utveckling som just denna 
regering borde se som högst önskvärd med tanke på den förda politiken kring begreppet 
arbetslinje.  
 
Ökad autonomi för lärosätena 
I departementets förslag ingår att utbildningarna själva ska ta fram en mängd uppgifter; 
kursvärderingar, egna studentenkäter, bakgrundsdata om studenterna, texter som ska 
”belysa resultat som inte fångas av självständiga arbeten” oklart vad, samt ”beskrivningar 
hur utbildningarna når målen”. Vi ser alltså inte att departementets förslag realiserar den 
linje man förespråkat som huvudsaklig kritik av Högskoleverkets förslag, dvs att 
utvärderingarna enbart ska utvärdera resultat. Vi undrar därför vad som ligger till grund 
för besluten att avvisa en modell som är starkt förankrad i den sektor den ska användas 
(en grundförutsättning för att ett utvärderingssystem ska fungera) till förmån för ett 
lekmannaförslag hopsatt av departementstjänstemän och utan mer förankring i sektorn 
än ett ”avstämningsmöte” med sen inbjudan där mycket kraftig kritik från många håll 
uttalades? Ökad autonomi kräver ökad accountability, då kan vi inte återgå till icke 
transparanta utvärderingar där Högskoleverket inte har en chans att på ett likvärdigt sätt 
utvärdera kvaliteten i landets utbildningar och att studenterna faktiskt når, och erbjuds 
möjligheter att nå målen med sin utbildning.   
 
Att diskutera - kommande text i propositionen 
Förslag 1: Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas kvalitet och resultat. Detta ska i 
allt väsentligt ske utifrån det förslag som Högskoleverket utarbetat i nära samverkan med   
universitet och högskolor, SUHF och SFS och överlämnat till regeringen 15 september 
2009. 
 
Förslag 2: Nuvarande modell för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av utbildningar 
ska kompletteras med ett tydligare resultatperspektiv. Det ska också anpassas till de 
europeiska överenskommelser som Sverige undertecknat inom ramen för 
Bolognaprocessen. Slutligen ska de vara transparanta, förutsägbara och innehålla ett 
tydligt studentperspektiv. 
 
 
 
 


