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Historiebeskrivning – ett nytt kvalitetssystem för den 
högre utbildningen 
 
Det har getts olika historiebeskrivningar på den utveckling som ska resultera 
i ett nytt kvalitetssystem för den högre utbildningen. Departementet ger ett 
perspektiv i propositionen ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre 
utbildningen”. Lillemor Kim och Lars Brandell ger en annan mer litterär 
historiebeskrivning som i sak bygger på hörsägen. Den historiebeskrivning 
som ges i det här PM:et baseras på mina egna personliga upplevelser av hur 
utvecklingen skedde. PM:et skickades till Högskoleverkets insynsråd den 22 
februari 2010. 
 
Den 15 september 2009 avrapporterade Högskoleverket förslag på ett nytt 
kvalitetsutvärderingssystem för svenska högskoleutbildningar enligt det uppdrag 
verket fått av regeringen. 
  
Vi väntade sedan drygt fem månader på signaler om kommande politiska beslut i 
frågan. De signaler som kom var enbart inofficiella och då främst via samtal som 
mina medarbetare haft med departementet samt uttalanden från departementets 
sida i sammanhang där jag själv inte varit närvarande. Strax före jul tillkännagav 
man också från departementet att man anställt en extern ”expert” för att arbeta 
med frågan. Jag tolkar detta som att man saknar förtroende för Högskoleverkets 
kompetens.  
 
Först en sammanfattning av förslagets centrala komponenter. 
 
Kort beskrivning av förslaget 
Förslaget1 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.   

                                                   
1 Se rapport 2009:25 R Kvalitetsutvärdering för lärande - Högskoleverkets förslag till nya 

kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12673/a/142152
http://www.lilahe.com/kvalitet2010.pdf


  

 

 2 

 
Den första indikatorn består av en självvärdering med peer review som garanterar 
att följande bedöms: 

x att innehållet i utbildningen täcker målen i HF:s examensbeskrivningar 
x att utbildningen har rätt nivå i förhållande till målen i HF:s examens-

beskrivningar 
x att utbildningen är uppbyggd på synlig användning av kunskap dvs går mot att 

vara kompetensbaserade  
x att examinationen är relevant med avseende på innehåll och form, en garanti för 

att studenten verkligen har möjlighet att visa att man uppnått målen 
x att det finns en progression med avseende på vetenskaplighet, ämnesmässig 

fördjupning och om relevant, professionsrelaterad progression 
x att utbildningarna säkerställer anknytning/användbarhet på och för arbetsmark-

naden 
x att den samlade lärarresursen som utbildningen förfogar över är tillräckligt stor 

rent kvantitativt i lärartimmar samt att lärarkompetensen är både god och 
relevant  

 
Den andra indikatorn (även här används peer reviewmodellen) 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 
renodlad resultatindikator där utbildningar med duktiga studenter kommer att 
premieras. Indikator tre slutligen beaktar brukarperspektivet (studenter och 
arbetsmarknad) som varje modernt kvalitetsbegrepp måste beakta. 
 
Insamlingen av data 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. 
 
Kronologisk betraktelse  
När jag började som universitetskansler i augusti 2007 visste jag inte mer om 
Högskoleverkets granskningar av utbildningens kvalitet vid högskolor och 
universitet än andra rektorer. Agendan var enkel. Jag var och är, som alla rektorer, 
en handlingens man eller kvinna. Jag ville att Högskoleverkets verksamhet skulle 
främja den högre utbildningen, dess status, och dess kvalitet. Tydliga, transparenta 
och förankrade granskningar av utbildningarnas kvalitet var en viktig del av en 
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sådan strategi och skulle medverka till att ökade resurser kunde tillföras högre 
utbildning. Jag önskade också föra en dialog med lärosätena kring denna 
utveckling.  
 
Ingen enkel relation 
Ett första varsel om att Högskoleverkets relation till högskolor och universitet var 
allt annat än enkel kom hösten 2007, då jag tvingades skjuta upp granskningen av 
lärosätenas kvalitetssystem och kvalitetsarbete, efter det att det blivit tydligt att 
granskningens mål och metodik inte förankrats hos de högskolor som skulle 
granskas i första omgången. 
 
Sedan presenterade SUHF sin egen utvärdering av Högskoleverkets granskningar 
av lärosätenas utbildningar. Resultatet presenterades medialt som ett DN 
Debattinlägg. Artikelns nyckelord var godtycke, otydlighet och icke transparenta 
beslut.  
 
Dan Brändströms resursutredning  
I Dan Brändströms resursutredning ”Resurser för kvalitet” (november 2007) 
föreslogs att resurser till lärosätena både avseende forskning och utbildning till del 
skulle baseras på forskningens och utbildningens kvalitet. För forskningen blev 
forskningspropositionen 2008 starten. När det gällde utbildningen föreslog 
utredningen att en utvärdering av lärosätenas kvalitetsarbete skulle utgöra grund 
för en resursfördelning till grundutbildningen. 
 
Alternativ modell 
I Högskoleverkets remissvar fördes en alternativ modell fram. Granskningen skulle 
inte göras av lärosätets kvalitetsarbete utan av enskilda utbildningars kvalitet. På så 
sätt skulle högskolorna och universiteten själva, studenterna och arbetsmarknaden 
få kunskap om utbildningarnas kvalitet och relevans. Förbättringar kunde riktas 
mot utbildningar av sämre kvalitet och studenter och arbetsmarknad skulle kunna 
vara aktiva parter i ett förbättrings- och förändringsarbete. 
 
Granskningarna skulle grundas på de akademiska förutsättningar som finns för att 
kunna ge bra utbildningar, på förmågan att kunna utforma bra utbildningar och 
på de resultat som studenterna når vid examinationen av utbildningarna. Förslaget 
kritiserades av ett antal lärosäten. Utbildningsdepartementet önskade dock gå 
vidare med förslagets kärna – en fördelning av resurser som grundar sig på en 
granskning av utbildningar, inte på en granskning av lärosäten.  
 
En informell arbetsgrupp, bestående av Högskoleverket, SUHF och SFS tillsattes 
för att göra en syntes av förslaget och kritiken. En syntes som enligt departementet 
skulle resultera i ett förslag till granskningar som istället för att grunda sig på 
förutsättningar skulle vara betydligt mer resultatorienterat. Granskningarna skulle 
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också resultera i betyg som kunde tjäna som underlag för en resursfördelning för 
att stimulera till höga prestationer och excellens. Uppdraget från departementet var 
tydligt men muntligt. 
 
Plattformsdokumentet 
Gruppen lämnade sitt förslag till departementet vintern 2008/09 i form av det så 
kallade plattformsdokumentet, en överenskommelse mellan parterna bestående av 
ett trettiotal punkter. Förslaget mottogs väl och våren 2009 fick Högskoleverket 
uppdraget att föreslå ett nytt utvärderingssystem för svenska lärosäten där samtliga 
utbildningar som leder till examen ska granskas och betygsättas, dvs. inte enbart 
anses ha tillräcklig kvalitet, utan graderas på en tre- eller fyrgradig skala. Under en 
fyraårscykel skulle de drygt 1 600 utbildningar som leder till en examen granskas. 
Uppdraget angav särskilt att arbetet skulle ske i nära samverkan med universitet 
och högskolor, SUHF och SFS samt att det skulle tas i bruk 1 januari 2010. 
Förslaget skulle också kunna ligga till grund för en kvalitetsbaserad 
resurstilldelning motsvarande tre-fyra procent av det totala årliga anslaget till den 
högre utbildningen.  
 
I det här sammanhanget är det viktigt att framhålla att Högskoleverkets uppdrag 
gällde kvalitetsutvärderingssystemet. Hur detta i framtiden ska kopplas till 
resurstilldelningen är regeringens fråga. Dessa två saker, utvärdering av kvalitet och 
tilldelning av resurser, blandas ofta samman i debatten. Man kan alltså stödja 
förslaget på kvalitetsutvärderingssystemet utan att stödja tanken om att detta ska 
ligga till grund för en extra resurstilldelning och omvänt.  
 
Diskussion om hela utvärderingsverksamheten 
Parallellt fördes en diskussion om Högskoleverkets totala utvärderingsverksamhet 
med departementet. Orsaken till denna var framförallt det faktum att en 
granskning av alla utbildningar vid lärosätena under fyra år, i stället för som 
tidigare sex år, medför en stor ökad arbetsbörda. En konsekvensanalys av 
personalresurser och ekonomi genomfördes därför för ett utvärderingssystem med 
endast två istället för som tidigare fem komponenter; att utvärdera utbildningarnas 
kvalitet och att göra examensrättsprövningar av nya yrkesutbildningar och 
utbildningar på avancerad nivå vid högskolor utan egna vetenskapsområden.  
 
Efter dialogen med departementet och genomförd konsekvensanalys avbröt jag 
utvärderingarna av högskolornas och universitetens kvalitetssystem innan 
specialuniversiteten och de konstnärliga högskolornas granskningar genomfördes. 
Jag fattade också beslut om att lägga ned verksamheten som gällde Utmärkelsen 
framstående utbildningsmiljö. Dessa beslut fattades i enlighet med departementets 
synpunkter, muntliga även denna gång, men har fortfarande inte följts upp med 
någon ändring i Högskoleverkets instruktion.  
 

http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe3833/Ett-kvalitetsdrivande-resurstilldelningssystem.pdf


  

 

 5 

 
Vi påbörjade arbetet 
Högskoleverket påbörjade arbetet att, med ”plattformen” som grund, utveckla det 
nya utvärderingssystemet. En intern styrgrupp utsågs att leda arbetet och en extern 
referensgrupp tillsattes med medlemmar utsedda av SUHF och SFS. Den externa 
referensgruppen följde arbetet; kritiserade, gav råd och informerade från och till 
högskolor och universitet. En dialog med departementet om hur arbetet fortskred 
inleddes. 
  
Verket avsåg nu att börja remittera förslaget på ett nytt system till lärosätenas 
rektorer och kvalitetssamordnare för att i en öppen process utveckla detta i 
enlighet med plattformsdokumentet och i enlighet med regeringsuppdragets krav 
på samarbete. Detta stoppades av departementet som inte önskade att verket skulle 
skicka ut något skriftligt material för kommentarer till lärosätena. 
 
Efter några månaders väntan beslutade jag istället att Högskoleverket skulle 
arrangera ett antal hearings/rådslag med lärosätena, studenter och representanter 
från arbetslivet. Fram till 15 september 2009 genomfördes fem hearings för att 
förankra förslaget under utvecklingsarbetet. Ett tillfälle var särskilt riktat till 
arbetslivets parter för att diskutera och förankra kriterier för ett bra arbete från 
utbildningarnas sida mot arbetsmarknaden till nytta för både studenter och 
arbetsmarknad. Samtliga hearings var välbesökta, diskussionerna konstruktiva och 
livliga och alltid präglade av en gemensam vilja att nå målet. Målet var att verket 
den 15 september skulle kunna presentera ett kvalitetssystem som var väl förankrat 
med lärosätena, studenterna och arbetsmarknaden.  
 
Tät dialog med departementet 
Samarbetet ledde fram till det förslag som överlämnades till departementet den 15 
september. Fram tills dess hade vi veckovisa möten med departementet som visade 
ett stort intresse för alla detaljer i det kommande systemet. Tjänstemän från 
departementet var också närvarande vid ett av de möten som hölls med sektorn. 
Departementet ville känna ett tydligt ägarskap av systemet. Något som jag 
personligen då såg som positivt.  
  
Denna nära och täta dialog med departementet har starkt ifrågasatts av många 
deltagare i utvecklingsprocessen. Det har ansetts som oförenligt med den svenska 
förvaltningsmodellen att ett departement i detalj styr sin myndighet i sakfrågorna 
istället för att ange den politiska inriktningen och tillåta myndigheten att arbeta 
fram konkreta lösningar utifrån den kompetens som finns vid myndigheten. 
Personligen har jag försvarat förfarandet och sagt att såväl lärosätena som 
Högskoleverket och departementet vinner på dialogen. Detta ska ses i ljuset av att 
jag övertagit en utvärderingsverksamhet vars genomförande blev så starkt ifrågasatt. 
Detta hade undvikits om dialogen mellan samtliga parter funnits. När 



  

 

 6 

t önskvärd. 

                                                  

utvärderingarna väl genomförs och när beslut om resultaten fattas ska 
Högskoleverket vara politiskt oberoende och också oberoende av sektorn. Verket 
ska naturligtvis genomföra granskningarna med högsta integritet.  
 
Dialogen tystnade 
Efter den 15 september, när uppdraget var lämnat, tystnade dock dialogen från 
departementets sida2. Högskoleverket hade då svarat på ett regeringsuppdrag och 
följt anvisningarna på alla punkter utom en; vi valde en tregradig istället för en 
fyrgradig betygsskala. Alla väsentliga punkter i plattformsdokumentet var 
besvarade och uppfyllda. Med de tidpunkter vi fått från departementet för en 
kvalitetsproposition, hösten 2009, och för starten av införandet av ett nytt 
kvalitetssystem, 1 januari 2010, var det angeläget för Högskoleverket att starta 
förberedelsearbetet för ett nytt system. Vid denna tidpunkt var dessutom påbudet 
från departementet att den första leveransen av utvärderingsresultaten för 50 
procent av landets högskoleutbildningar skulle finnas tillgängliga våren 2012 för 
att kunna användas inför budgetpropositionen för 2013.  Jag fattade då i samråd 
med departementet ett beslut om fortsatt utvecklingsarbete i avvaktan på politiska 
beslut3. Det faktiska innehållet i beslutet om hur förberedelsearbetet skulle 
bedrivas förankrades ord för ord med personer från departementets ledning. Jag 
har senare förstått att man på departementet haft uppfattningen om att beslutet jag 
fattade såg annorlunda ut än det överenskomna. Så är inte fallet. Det har också 
funnits en stor irritation över de kontakter Högskoleverket haft med lärosätena i 
denna fråga efter den 15 september vilket dock inte togs upp med mig personligen 
förrän under november månad. Här kan jag bara konstatera att jag som kansler har 
svårt att förstå att man ger Högskoleverket i uppdrag att samarbeta med sektorn 
för framtagande av förslaget, därefter godkänner ett beslut från min sida att gå 
vidare i avvaktan på politiska beslut för att sedan (initialt i andra sammanhang än 
till mig personligen) uttrycker sitt missnöje över att jag gör just detta.  En mer 
rätlinjig och direkt kommunikation hade vari
 
Detaljnivå 
För att illustrera detaljnivån på de samtal mina medarbetare har haft med 
departementet kan jag nämna att man även haft synpunkter på den praktiska 
hanteringen av de kommande utvärderingarna. Att departementet har kritiska 
synpunkter på att vi utvecklar ett IT-system för att hantera drygt 400 

 
2 Departementet har en avvikande mening på denna punkt men möte mellan mig och 

statssekreteraren skedde de facto först den 2 november och mellan Högskoleverket och 

departementets medarbetare i denna fråga först den 25 november. Därefter har ett fåtal möten 

skett där departementet i huvudsak meddelat mina medarbetare om olika tänkta mycket 

genomgripande förändringar av Högskoleverkets förslag.  
3 För tydlighetens skull. Ur ett juridiskt perspektiv finns inga hinder för mig som kansler att 

fatta beslut om systemet i sin helhet.  
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utbildningsutvärderingar årligen är oförklarligt. Som myndighetschef för 
Högskoleverket kommer jag självklart att genomföra departementets förslag i linje 
med de politiska intentionerna; detta är myndighetens uppdrag. Hur detta utförs i 
praktiken måste dock rimligen ligga på myndighetens eget ansvar. Det system som 
utvecklas för inlämning av självvärderingar och självständiga arbeten har 
naturligtvis inte fastlagts i detalj.  
 
Resultatbegreppet     
Resultatbegreppet är en central del i hela denna diskussion. Kritik och önskemål 
om att Högskoleverkets utvärderingar skulle övergå mer till att fokusera på resultat 
istället för att granska förutsättningar framfördes från flera lärosäten redan i början 
av min tid som kansler. Detta var en del av Bolognaanpassningen med 
utbildningar baserade på learning outcomes/lärandemål. Högskoleverkets resultat-
begrepp är den s.k. plattformsgruppens resultatbegrepp. Gruppen kom fram till att 
resultat borde definieras med att studenterna når högskoleförordningens 
examensmål, dvs. ett resultatbegrepp i linje med Bolognaanpassningen. 
Granskningen av kvalitet i utbildningen borde således koncentreras till en 
granskning av att och hur väl utbildningarna säkerställer att studenterna når dessa 
mål tillsammans med granskningar av de självständiga arbetena. 
Regeringsuppdraget uttryckte också att det nya systemet skulle ha större fokus på 
utbildningarnas resultat. Så här i efterhand ser jag att departementets 
resultatbegrepp inte var grundat i samma begreppsapparat som både lärosätena och 
plattformsgruppen använt sig av, dvs. lärandemålsperspektivet. 
 
I de diskussioner som förts fram till den 15 september har man från framförallt 
statssekreterarens sida framhållit att kvalitetsutvärderingar av utbildningar kan 
göras mer eller mindre ensidigt genom att titta på studenternas resultat i form av 
självständiga arbeten. Detta skulle möjligen kunna göras om man hade någon form 
av före-efter studier av dessa studenter, det man brukar beteckna som mått på 
value added. Det har dock mycket aktivt uttrycks från departementets sida att man 
inte är intresserad av detta. Det är ”enbart rena resultat” man är intresserad av. 
 
 Jag kan bara konstatera att detta är oförenligt med det uppdrag man gett verket 
som alltså handlar om att "föreslå ett nytt system för utvärdering av 
högskoleutbildningar". I uppdragets formuleringar finns också meningen "hur ett 
nytt system för utvärderingar av utbildningar baserat på kvalitet ska närmare 
utformas". Längre ner i uppdragets text finns en önskan om att ett kommande 
system ska fokusera på kvaliteten i utbildningsresultaten. I samtliga formuleringar 
ser vi alltså att uppdraget som regeringen gav Högskoleverket handlar om ett fokus 
på utbildningarnas resultat, inte studenternas resultat. Dessa två resultatbegrepp är 
inte helt igenom överlappande. Det är allmänt belagt och känt att den variabel 
som är starkast korrelerad till studieframgång i alla utbildningssystem oavsett nivå 
är studentens familjebakgrund dvs. socioekonomisk status. Inte utbildningens 
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kvalitet. Att enbart utvärdera studieresultaten skulle därför inte kunna säga något 
entydigt om utbildningarnas kvalitet, vilket regeringsuppdraget alltså klart anger 
att förslaget ska göra.  
 
Ideologisk fråga 
Dessa sammanhang har varit föremål för många diskussioner med departementet 
där man menat att detta är en ideologisk fråga där man alltså kan välja åsikt. Innan 
jag går vidare i den frågan är det väsentligt att se vilka drivkrafter som initieras om 
utvärderingarna ska fokusera på utbildningarnas kvalitet, alternativt mer renodlat 
på kvaliteten i studenternas resultat. Om fokus ligger på det som regeringen 
formulerade i sitt uppdrag till Högskoleverket, kvaliteten i utbildningarna, och där 
man dessutom kommer att knyta en extra resurs till dem som presterar bra,  
kommer drivkraften att ligga på att bygga bra utbildningar  med höga krav på 
studenterna, adekvata metoder för att säkerställa att de når målen och adekvata 
lärarresurser för att detta ska vara möjligt. Om man lägger fokus på studenternas 
resultat kommer drivkraften i systemet istället att bli en konkurrens om de bästa 
studenterna. De som lyckas kommer med stor sannolikhet även att ha 
högpresterande studenter i slutet av utbildningen och kommer därför även att vara 
vinnare när det gäller resurser som fördelas efter kvalitet och prestation.  
Det är i valet mellan dessa två alternativ som den ideologiska aspekten kommer in. 
Inte i det faktum att man genom att enbart fokusera på kvaliteten i studenternas 
självständiga arbeten inte kan särskilja hur stor andel ett gott resultat som orsakats 
av utbildningen och vad som snarare var resultatet av studentens familjebakgrund. 
Det är en renodlad metodfråga.  
 
De innehållsliga skillnaderna i resultatbegreppet som jag beskrivit ovan får stora 
utbildningspolitiska konsekvenser. De ligger utanför Högskoleverket och dess 
myndighetschefs mandat att försöka påverka. Jag vill ändå kommentera dem. 
 
Både utbildningarnas kvalitet och studenternas 
I verkets förslag granskar vi både utbildningarnas kvalitet och kvaliteten i 
studenternas läranderesultat och premierar kvalitet för båda. Genom att balansera 
resultaten från granskningar av de självständiga arbetena med granskningar av hur 
utbildningen säkerställer att studenterna når examensmålen kommer 
utbildningarna att utveckla sin kvalitet. Jag ser det som en absolut nödvändighet 
för dagens studentgrupper som skiljer sig från studentgrupper för tre, fyra 
decennier sedan med avseende på både motivation och förkunskaper. Duktiga och 
motiverade studenter klarar sig bra i alla utbildningssystem, dem behöver ingen 
oroa sig för, men även dessa presterar naturligtvis bättre i ett system med hög 
undervisningskvalitet. Om regeringens syfte med ett kommande 
utvärderingssystem med avseende på vilka drivkrafter man vill åstadkomma ligger 
på konkurrens mellan studentgrupper, snarare än på att utveckla kvaliteten i 
utbildningarna, borde också uppdraget till Högskoleverket ha uttryckts på ett 
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annat sätt. Resultatet av att premiera de lärosäten som lyckas dra till sig de bästa 
studenterna, snarare än dem som utvecklar kvaliteten i sina utbildningar, blir med 
tiden att vissa lärosäten kommer att svältas ut. Min åsikt är att ett sådant 
utbildningspolitiskt ställningstagande bör uttryckas på ett klart och tydligt sätt.  
 
Förslaget i förhållande till Bolognaprocessen  
Bolognaprocessen handlar om att skapa ett europeiskt område för högre utbildning 
(EAHE) i syfte att öka mobilitet, studenternas anställningsbarhet och Europas 
konkurrenskraft som utbildningskontinent. Målet är att samordna den högre 
utbildningen i Europa, inte att standardisera och likrikta. Detta görs genom att 
skapa strukturmässigt likartade och innehållsmässigt transparenta system. Då det 
gäller transparensen har begreppet learning outcomes kommit att bli mycket 
centralt och kan närmast betraktas som den gemensamma ”europeiska valutan” i 
en rad sammanhang som rör den högre utbildningen. I undervisnings-
sammanhanget står det främst för ett perspektivbyte från ett tidigare fokus på vad 
läraren gör, till ett fokus på vad studenten förväntas kunna och även kunna göra 
efter avslutad studieperiod. Bolognaprocessen kan betraktas som en mycket stor 
curriculumreform som syftar till att göra utbildningarna betydligt mer 
kompetensbaserade och därmed mer användbara både för studenter och 
arbetsmarknad.  
 
Sveriges utbildningsministrar har nu under en rad år undertecknat samtliga 
Bolognakommunikéer. Ett, och möjligen det enda riktigt systematiska, sätt för 
statsmakterna att driva dessa ministeröverenskomna förändringar är genom de 
nationella kvalitetsutvärderingarna. Högskoleverkets förslag är helt i linje med 
dessa överenskommelser bland annat genom att det baseras på 
högskoleförordningens examensmål i 2007 års examensordning, vilka är härledda 
från den europeiska examensordningen, Higher Education Qualification 
Framework (HEQF) och de s.k. Dublin Descriptors, antagna vid ministermötet i 
Bergen 2003. Genom att lägga upp strukturen för indikator ett utifrån ett 
lärandemålsbaserat synsätt där relevanta examinationer också är en grundläggande 
komponent kommer utvärderingarna att inte bara stödja men också driva 
utvecklingen i rätt riktning. Förslaget har också dragit till sig en hel del 
internationellt intresse. 
 
Ytterligare ett dokument som tillhör Bolognaprocessen är relevant att nämna här, 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG). I detta beskrivs hur universitet och högskolor bör arbeta 
med sina kvalitetssystem (där lärandemål och examination lyfts fram som centrala 
komponenter), men kanske främst hur nationella kvalitetssystem och de 
organisationer som ansvarar för dessa bör arbeta. Här framhåller man bland annat 
vikten av att dessa är självständiga i förhållande till ”higher education institutions, 
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ministries or other stakeholders”. Ett förhållande som Sverige inte lever upp till i 
dagsläget.  
 
Bekymmersam situation 
Landets samtliga rektorer4 har för mig personligen förklarat att man anser att 
förslaget är bra, att man stödjer det och att man nu vill komma igång med arbetet.  
SUHF:s kvalitetsgrupp har också uttalat sig att man på principiell nivå är helt nöjd 
med förslaget och processen som ledde fram till det, men att man också vill se ett 
fortsatt samarbete då systemet börjar utformas i detalj. Tidsaspekterna tas upp som 
en oro även i denna rapport. 
 
Situationen är paradoxal. Från den stora förtroendekrisen mellan verk och sektor 
som kulminerade hösten 2008 har vi nu en situation där sektorn och verket, och 
även studenterna, är överens, men är försatta i ovisshet och passivitet av att 
departementet inte ger besked om något annat än att man inte är nöjd. Denna 
kommunikation har skett via statssekreteraren.  
 
Den verksamma faktor som resulterat i att sektor och verk är överens har varit att 
båda parter varit genuint intresserade av att lyssna på varandra och arbeta mot en 
gemensam lösning. Detta utan att förlora insikten om sina respektive roller. Min 
absoluta övertygelse är att vi idag hade varit på mycket god väg till ett fungerande 
utvärderingssystem om samma förhållande funnits mellan departement och 
Högskoleverket. Avsaknaden av en grundläggande måldiskussion har också gjort 
det mer eller mindre omöjligt för Högskoleverket att på ett konstruktivt sätt kunna 
hörsamma och åtgärda departementets kritik under arbetets gång. Vid varje tillfälle 
som verket åtgärdat något har istället ny kritik framförts av någon annan del av 
systemet.  
 
Tre komponenter behövs  
För att skapa ett hållbart utvärderingssystem krävs tre komponenter. Systemet 
måste ha en vetenskaplig grund att stå på, man bör ha ett brukarperspektiv, och 
professionen som ska utvärderas måste vara involverad och ha accepterat systemet. 
Det sistnämnda, att systemet måste vara förankrat bland dem som ska vara 
delaktiga i det kan inte nog betonas. Min oro består nu främst i att departementet 
kommer att föreslå stora förändringar i kommande proposition och uppdrag. Att 
Högskoleverket en tredje gång skulle introducera ett oförankrat system ser jag som 
uteslutet. Att förankra ett system som avviker alltför kraftigt från det förslag verket 
lagt ser jag som en näst intill omöjlig uppgift ur trovärdighetsperspektiv.   
 
Avslutningsvis, varje student har rätt till god undervisning för att kunna utveckla 
sin intellektuella potential vilket också är en god affär samhällsekonomiskt och en 

 
4 Ett brev har nyligen översänts av dessa till ministern i denna fråga. 
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förutsättning för fortsatt kompetensförsörjning på den svenska arbetsmarknaden. 
Det förslag Högskoleverket har lagt kommer att kraftigt driva utvecklingen i rätt 
riktning med avseende på detta. Höga krav kommer att ställas på kvaliteten i 
studenternas arbeten men också på att undervisningen verkligen leder till att 
studenterna når upp till dessa krav.  Min förhoppning är fortfarande att regeringen 
inte ska föreslå ett kvalitetssystem som är oförankrat i sektorn, icke transparent och 
som inte har sin bas i examensmålen och därmed inte driver utvecklingen i den 
riktning de europeiska länderna inklusive Sverige kommit överens om.  
 
 
Stockholm 22 februari 2010 
 
Anders Flodström, universitetskansler 


