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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka de personer som varit inblandade under genomförandet av denna 

studie. Tack till er som ställt upp på möten för att hjälpa oss i vår förståelse av ämnet och tack 

till er som ställt upp på intervjuer och delat med er av era erfarenheter och tankar. Slutligen vill 

vi rikta ett stort tack till vår handledare Pamela Schultz Nybacka som tålmodigt stöttat och 

väglett oss genom våra toppar och dalar under denna intensiva skrivperiod. 

 

 

/ Isabelle Andersson och Gabriella Rinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

Sammanfattning  
Titel: Kvalitetssäkring på högskolan – professionens syn på införandet av ett nytt 

kvalitetssäkringssystem på högskolan 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, organisationsteori 

Författare: Gabriella Rinne och Isabelle Andersson 

Handledare: Pamela Schultz Nybacka 

Examinator: Bengt Jacobsson 

Datum: 2015-06-04 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvalitetssäkring samt professionens uppfattningar om 

detsamma, i ljuset av införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem.  

Metod: Den teoretiska referensramen har byggts upp genom att sammanställa tidigare forskning i 

teman som är relevanta för studien. Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ 

metod i form av en textanalys av Promemoria U2015/1626/UH samt genomförande och analys av 

fyra semi-strukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen har sedan använts som 

utgångspunkt vid analys av det empiriska materialet. 

Resultat & slutsats: Studien visar på att det finns en ambivalent inställning hos professionen 

gällande kvalitetssäkring. Idén om intern kvalitetssäkring inom högskolan framstår som 

institutionaliserad samtidigt som inställningen gentemot extern kvalitetssäkring upplevs som något 

som gör anspråk på professionens autonomi och signalerar om en misstro gentemot professionen. 

Studien har även visat att professionen upplever införandet av det nya kvalitetssäkringssystemet 

som en del i en maktförskjutningsprocess där lärosätesledningen får ökat inflytande i förhållande till 

professionen. 

Förslag till vidare forskning: Utifrån denna studie ser vi det intressant att studera det kommande 

kvalitetssäkringssystemet i ett senare stadie då man kan titta på hela processen. Hur går 

implementeringen av reformen till? Vilken typ av förändringar skapar det inom högskolesektorn? 

Vi vill även uppmuntra till vidare studier som tittar närmare på och kartlägger kvalitetsbegreppets 

framfart genom högskolan för att undersöka vilka röster som väger tyngst i frågan om vad som 

avses med kvalitet i utbildning. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse för samspelet mellan politiska reformers 

implementering och den berörda professionens uppfattningar i högskolesektorn. 

Nyckelord: Kvalitetssäkring, Kvalitetssäkringssystem, Profession, Professionell byråkrati 
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Abstract 

Title: Quality assurance in higher education – the profession's view on the introduction of a new 

system of quality assurance in higher education 

Level: Bachelor's thesis in business administration, organizational theory 

Author: Isabelle Andersson and Gabriella Rinne  

Supervisor: Pamela Schultz Nybacka 

Examiner: Bengt Jacobsson 

Date: 2015-06-04  

Aim: The aim of this study is to investigate quality assurance and the professions perception about 

the same, in the light of the introduction of a new system for quality assurance.  

Method: The theoretical framework has been constructed by compiling previous research into 

themes that are relevant to the study. The empirical data were collected through a qualitative 

approach in the form of a textual analysis of the Memorandum U2015/1626/UH and the 

implementation and analysis of four semi-structured interviews. The theoretical framework is used 

as basis for the analysis of the empirical material. 

Result & Conclusions: The study shows that there is an ambivalent attitude of the profession 

regarding quality assurance. The idea of internal quality assurance in higher education stands out as 

institutionalized while setting against external quality assurance seems to be claiming the 

profession's autonomy while also signalling a distrust of the profession. The study has also shown 

that the profession is experiencing the introduction of the new quality assurance system as part of a 

transfer of power process where university management, gain influence in relation to the profession. 

Suggestions for future research: Based on this study, we consider it interesting to study the future 

quality assurance system at a later stage when you can watch the entire process. How will the 

implementation of the reform take form? What kind of changes will it cause within the sector for 

higher education? We also want to encourage further studies that look more closely at and chart the 

concept of qualities journey through higher education to examine whose voices that weighs most 

heavily on the question of what is meant by quality in education. 

Contribution of the thesis: This study contributes with an increased understanding for the 

interactions between the implementation of political reforms and the concerned professions 

perceptions within the sector for higher education. 

Keywords: Quality Assurance, Quality assurance systems, Profession, Professional bureaucracy 
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1 Introduktionskapitel 
I följande kapitel bjuder vi in till studien genom att belysa debatten som pågår idag samt ge en 

bakgrund till hur kvalitetssäkringssystem sett ut på Sveriges högskolor under de senaste 

decennierna. Utöver det tar vi även upp tidigare studier inom området som belyser problemet. 

Kapitlet utmynnar i en presentation av studiens syfte samt frågeställningar. 

1.1 Inledning 

Utveckling av högskolesektorn och utbildning är något som påverkar och berör många olika 

intressenter här i Sverige, inte minst oss studenter. Högskolan är en komplex organisation som 

bygger på idén om att bedriva utbildning och forskning, samt att samverka med det omgivande 

samhället (SFS 1992: 1434, 1 kap). En evig debatt tycks tillhöra universitetens och högskolornas 

livsluft men sektorn har trots det, eller kanske tack vare det, överlevt och förnyat sig i snart tusen år 

(Bexell 2011). Högskoledebatten som pågår idag rör New Public Management (Brunsson et. Al 

2015, Shekarabi (S) 2015), avprofessionalisering (Widmalm och Gustavsson 2015, Stillhof 

Sörensen 2013) och kvalitet (Hallén och Hägg 2015, Söderholm et. Al 2015).  

Förändringar genom reformer och politiska direktiv har varit vanligt förekommande i offentliga 

organisationer och därmed i högskolesektorn det senaste decenniet (Almqvist 2012, Schoug et.al 

2013). Införande av nya styrmodeller och system på högskolan har bland annat givit effekter som 

nedskärningar, omorganisering av forskningsråds sammansättning, reviderad tjänstestruktur och det 

faktum att utbildningarna har underkastats kvalitetsgranskningar (Schoug et al. 2003). Förändringar 

som dessa har i sin tur inneburit en ökad administrativ arbetsbörda för professionen samtidigt som 

professionens roll har försvagats (Forsell och Ivarsson Westerberg 2015, Regeringen 2015). Nu vill 

regeringen få ett stopp på denna trend och återge makten till professionen (Shekarabi (S) 2015) 

samtidigt som man vill rikta fokus mot att uppnå hög kvalitet i högskolesektorn genom att satsa 

särskilda resurser på utformandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem (Hellmark Knutsson (S) 2015). 

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp som används mycket och väl i diskussioner som rör 

högskolesektorn (Maguire och Gibbs 2013, Krause 2012, Vidovich 2001). Karlsson (2002) är en av 

dem som uppmärksammat att åtgärder som syftar till att främja kvalitet i organisationer fått en allt 

större utbredning och legitimitet inom offentlig sektor sedan mitten av 1980-talet. Ett exempel på en 

typ av kvalitetsåtgärd, som vi valt att fokusera på i vår studie, är användningen av 

kvalitetssäkringssystem inom högskolesektorn. Kvalitetssäkringssystem är något som använts i 
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olika former för att säkra kvalitet inom högre utbildning i Sverige sedan tidigt 1990-tal 

(Promemoria 2015). Just nu ligger ett förslag till ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre 

utbildning ute på remiss och förväntas sättas i verket i början av 2016 (Regeringen 2015). 

Vårt intresse för debatten om kvalitet i högskolan och professionens röster som gör sig hörda har 

lett till att vi vill titta närmare på förslaget till det nya kvalitetssäkringssystem inom högre 

utbildning som just nu ligger ute på remiss, samt professionens uppfattningar om detsamma. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Högskolor/Universitet i Sverige 

Högskolesektorn är den största statliga verksamheten sett till antal anställda, vilket år 2010 var över 

65 000 individer (Bexell 2011). Enligt Bexell (2011) kan en definition av en högskola/universitet 

vara: 

”En på akademisk frihet och akademisk kvalitet grundad samhällsinstitution som bedriver 

forskning och högre utbildning och konstnärlig verksamhet.” 

Högskolor är lagstadgade samhällsinstitutioner vars syfte är att söka få fram ny kunskap och sprida 

hållbar kunskap. De har ansvarsfulla samhällsrelationer som tillför samhället kritisk analys, 

kunskap, alternativa synsätt, idéflöden samt innovationer på olika områden. (Bexell, 2011: 81-82) 

Den svenska Högskolesektorn styrs i huvudsak av Riksdag och Regering, som har det övergripande 

ansvaret för högskolan. De bestämmer vilka regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom 

högskoleområdet. Inom Regeringen är det Utbildningsdepartementet som har ansvaret för allt som 

rör utbildning och forskning. (UKÄ 2015) Regeringens beslut, exempelvis gällande reformers 

implementering i Högskolesektorn, påverkas av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen 

samt Sveriges godkännande av Bolognaprocessen år 1999. Bolognaprocessen är ett kontrakt om 

utbildningssamarbete mellan 47 länder i Europa som ar fastställt ett antal mål för att skapa ett 

europeiskt område för högre utbildning vid namn the European Higher Education Area 

(Regeringen 2015, European Higher Education Area 2014). Ett mål med Bolognaprocessen var att 

öka studenters och arbetstagares rörlighet mellan länderna. För att åstadkomma det har fokus för 

samarbetet legat att bygga upp ett ömsesidigt förtroende för varandras utbildningssystem inom 

medlemsländerna. Kvalitetssäkring av utbildningarna är en viktig del i samarbetet och en 
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förutsättning för att bygga förtroende till varandra. Att öka transparensen i ländernas 

utbildningssystem samt att länderna erkänner kvaliteten i varandras utbildningar och 

utbildningsinstitutioner är av stor vikt för samarbetet. Som en del av samarbetet har gemensamma 

principer för kvalitetssäkring tagits fram, dessa benämns Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area. Principerna ska kunna tillämpas i alla länder 

oavsett regelverk eller utbildningssystem. De ska därmed kunna implementeras på olika sätt av 

olika länder, lärosäten och kvalitetssäkringsorgan. (Promemoria 2015: 11)     

1.2.2 Kvalitetssäkringssystem i Sverige 

Lindgren (2014) beskriver ett kvalitetsmätningssystem som ett system för regelbunden registrering, 

dokumentation och analys av hur det står till med en verksamhet i vissa bestämda avseenden. 

Kvalitetsmätning handlar både om mätande av kvalitet med hjälp av mått eller indikatorer samt 

användningen av desamma för olika ändamål. (Lindgren 2014) 

I Sverige har det sedan 1990-talet utvecklats nationella system för kvalitetssäkring av högre 

utbildningar. Granskningarna av kvaliteten på högskolor har över tid främst växlat mellan 

utvärdering av lärosätets kvalitetsarbete och utvärderingar av enskilda utbildningar. Ansvaret över 

utformningen av systemen på 1990- talet lades på respektive högskola och universitet men 

utvärdering och uppföljning av systemen ansvarade, den vid tidpunkten centrala myndigheten, 

Högskoleverket för. Kvalitetssäkringssystemen bestod under 90-talet huvudsakligen av 

bedömningar av lärosätenas interna system för kvalitetssäkring. Ett decennium senare, 2001 

bestämde Regeringen att kvalitetssäkringssystemen skulle täcka både lärosäten och utbildningar 

samt att Högskoleverkets oberoende granskningar skulle avse särskilda kvalitetsaspekter, så som: 

mångfald, jämställdhet och internationalisering. År 2007 införde Högskoleverket en ny modell för 

utvärderingar av utbildningar, men efter hård kritik från lärosätena, att modellen hade för lite fokus 

på kvaliteten av utbildningarnas resultat, lades modellen ner redan 2008 trots att den var tänkt att 

gälla fram till 2012. Tre år senare, år 2011, inrättade Regeringen således ett nytt 

kvalitetssäkringssystem som byggde på bedömningar av utbildningarnas resultat som skulle 

genomföras av oberoende sakkunniga och hållas samman av Högskoleverket. 

Resultatbedömningarna skulle göras utifrån bedömningar av studenternas självständiga arbeten, det 

vill säga uppsatser och examensarbeten, samt högskolornas självvärderingar av utbildningens 

resultat. Även detta system har fått hård kritik för sitt utformande som upplevdes fokusera på en för 

snäv definition av resultat i för stor utsträckning. (Promemoria 2015: 7 - 9) 
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Idag är det den statliga myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som innehar uppdraget att 

kvalitetssäkra och granska kvalitén av högre utbildning i Sverige. UKÄs verksamhet styrs av 

instruktioner från regeringen och det är via UKÄ som lärosätena får information om 

kvalitetssäkringssystemen som ska införas. UKÄ leds, sedan juni 2014, av universitetskanslern 

Harriet Wallberg och har cirka 90 anställda. Universitetskanslern har på uppdrag av regeringen 

utformat ett förslag till ett nytt kvalitetssäkringssystem som nu är ute på remiss. (UKÄ 2015) Det 

nya förslaget föreslås börja gälla den 1 januari 2016 och syftar till att göra systemet för 

kvalitetssäkring mer sammanhållet än idag. Granskningar, som genomförs av UKÄ, ska vara 

inriktade på både kontroll och utveckling och ska i större utsträckning fokusera på att kontrollera att 

lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem fungerar. Systemet utgörs enligt förslaget av fyra 

komponenter: examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 

utbildningsutvärdering och tematiska utvärderingar. (Promemoria 2015: 3) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Både Rövik (2012), Bejerot och Hasselbladh (2002) belyser att det vid millenieskiftet var svårt för 

moderna, framtidsinriktade verksamheter att stå emot den växande trenden som innebar kvalitet och 

kvalitetsstyrning inom organisationer. Ett bevis på det syntes tydligt under tidigt 1990-tal, en period 

i högskolesektorn som Newton (2010) kallar för ”kvalitetsrevolutionen”, då nya 

kvalitetsdefinitioner och kvalitetssystem introducerades för, samt adopterades av, högskolesektorn. 

Dessa system, som ofta var hämtade från industrin eller den privata sektorn och bland annat 

medförde synen på studenter som ”kunder”, visade sig kunna bidra med begränsad kunskap 

gällande hur kvalitetsförbättring och kvalitetsutveckling faktiskt skulle gå till inom 

högskolesektorn. Newton (2010) undersökte hur professionen egentligen upplevde dessa nya 

system som syftar till en ökad kvalitet. Det visade sig att kvalitet, enligt professionen, verkade mer 

som en börda, en byråkratisk process och ett spel snarare än något lönsamt och användbart på vägen 

mot perfektion. 

Krause (2012) belyser att kvalitet är ett oklart begrepp som saknar en legitim definition i kontexten 

för högre utbildning (se även Maguire och Gibbs 2013, Vidovich 2001). Svårigheterna med att 

definiera begreppet kvalitet inom högre utbildning anges kunna bero på att individer och grupper 

inom högskolesektorn tenderar att addera olika värderingar till begreppet kvalitet beroende på hur 
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de själva uppfattar dess innebörd. Detta utgör ett problem när begreppet kvalitet, trots oklarheterna 

gällande dess innebörd, används i stor utsträckning och har en stark koppling till den politiska 

styrningen och finansieringen av högskolan. (Krause 2012) 

Ahlbäck Öberg (2011) tar i en diskussion om universitet som idé upp autonomi och kollegialitet 

som viktiga principer inom högskolesektorn. Det kollegiala styret bygger på idén om att kollegiala 

kvalitetsbedömningar bör bevakas och regleras av dem som företräder verksamheten, det vill säga 

av lärare och forskare själva. De bör således inte dikteras av politiker och styrning ovanifrån utan 

gällande frågor om kvalitet i undervisning och forskning anses det professionella omdömet vara det 

som bör vara avgörande (Ahlbäck Öberg 2011). Det kollegiala styret förespråkas även av Maguire 

och Gibbs (2013) som menar att god kvalitet inom högskolan endast kan bedömas av “experter”, 

det vill säga sakkunniga inom området som ska bedömas. Detta leder oss in på ytterligare studier 

om hur den akademiska professionen verkar uppleva styrningen inom högskolesektorn. 

Tidigare studier visar att akademiker i Sverige vill återta makten över det akademiska 

beslutsfattandet. Regeringen följer en modell där lokala enheter ges ett ökat självstyre på bekostnad 

av de interna deltagarna, det villa säga den akademiska professionen. Samtidigt tror professionen på 

akademisk frihet och fruktar därmed all typ av ökning av centralt beslutsfattande och kontroll vad 

gäller utbildning och forskning. (Lane 1985) Högskolesektorn strävar efter frihet för att kunna utöva 

sitt arbete samtidigt som staten eftersträvar effektivitet vilket visar en motsättning mellan den 

svenska akademiska professionen och utvecklingen av en ökad statlig planering och administration 

av lokala enheter. (ibid) 

Ytterligare studier bekräftar att det funnits en stark kritik från professionen mot införandet av 

kvalitetssäkringsprocesser. Gina Andersons (2006) studie, där hon intervjuade 30 akademiker på 10 

universitet i Australien om kvalitetssäkring på deras universitet, identifierade ett stort motstånd från 

professionens håll gällande kvalitetssäkring. Andersson (2006) tar upp potentiella anledningar till 

professionens motstridighet gällande kvalitetssäkring av högre utbildning. Dessa olika anledningar 

rör maktfördelning och maktutövning, olika tolkningar av begreppet kvalitet, ifrågasättandet av 

kvalitetssäkringars effektivitet, tvivel gällande trovärdigheten av kvalitetssäkring i samband med 

kvantifieringen som den ofta innebär samt tiden som spenderas för att anpassa sig efter 

kvalitetskrav. Studien visade vidare att professionen förstod begreppet kvalitet på ett sätt som skiljer 

sig signifikant från hur de anställda inom externa kvalitetssäkringsorgan förstod begreppet. 

Meningsskiljaktigheterna gällande definition och förståelse av begreppet kvalitet angavs vara en 
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stor anledning till varför kvalitetssäkringsmekanismerna, i stor utsträckning, ifrågasattes av 

professionen. (Andersson 2006) 

Liknande studier har även genomförts i Storbritannien (Newton 2002), där akademikers uppfattning 

och reaktion på införandet av kvalitetssäkringsåtgärder under 1990-talet har undersökts. Slutsatsen 

från studien är att akademiker inte stumt accepterar förändringar eller specifika krav som 

kvalitetssäkringspolitiken eller systemen kräver. Aktörer skapar snarare mening åt 

kvalitetssystemen genom sitt arbete i samband med att de interagerar med dem. (Newton 2002) 

I debatten finns det flera olika röster som göra sig hörda. Regeringen går starkt ut med budskapet att 

ökad kvalitet inom högskolesektorn är en viktig fråga. Det ska satsas särskilda resurser på att stärka 

kvaliteten och därför arbetar regeringen med att få till ett välfungerande system för kvalitetssäkring 

av högre utbildning. (Hellmark Knutsson (S), 2015) Kvalitet, som är ett mycket mångfacetterat 

begrepp, påstås samtidigt inte kunna mätas med hjälp av en indikatorsbaserad modell. En 

förändring i sättet att mäta kvalitet krävs för att högskolesektorn ska kunna utvecklas i rätt riktning. 

(Anell och Stafström 2015) Samtidigt uttrycker Björnsson med flera (2015) att även det nya 

kvalitetssäkringssystemet verkar utgå ifrån en tro på att god kvalitet går att uppnå genom kontroll 

uppifrån. Björnsson m. fl menar vidare att det talas mycket om autonomi men att den lokala 

byråkratin i praktiken stärks på den akademiska personalens bekostnad. Regeringen uppmanas att 

vända sig till professionen och inleda en diskussion, istället för att endast kommunicera via 

högskoleledningen gällande frågor som i slutändan kommer att påverka just professionen (Brunsson 

et al. 2015).  

1.4 Syfte           

Syftet med studien är att undersöka kvalitetssäkring samt professionens uppfattningar om detsamma 

i ljuset av införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem. Förhoppningen är att bidra till en ökad 

förståelse för, och fortsatta diskussioner kring samspelet mellan politiska reformers implementering 

och den berörda professionens uppfattningar i högskolesektorn. 

1.5 Frågeställningar 

• Hur presenteras kvalitetssäkring i promemorian och hur resonerar professionen kring 

kvalitetssäkring? 

• Vad säger promemorian om inslaget kring granskning av lärosätenas 

kvalitetssäkringssystem och hur resonerar professionen kring detsamma? 
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• Vilken roll har UKÄ i kvalitetssäkringssystemet enligt promemorian och hur resonerar 

professionen kring detsamma?    

• Vilken roll får professionen i kvalitetssäkringsarbetet enligt promemorian och hur uppfattar 

professionen sin egen roll? 

För att lyckas besvara frågeställningarna genomför vi en systematisk genomgång av promemorian 

som i sin tur sätts i relation till genomförda intervjuer med professionen. Insamlad data kommer 

därefter analyseras med stöd i utvalda teorier vilket kommer leda fram till vårt resultat.   

 

2 Metod                               
I följande kapitel ges en redogo ̈relse av metodvalen i vår studie samt en beskrivning av vårt 

tillva ̈gaga ̊ngssätt. Genom att presentera vårt tillvägagångssätt på ett tydligt och transparent sätt 

bidrar vi till studiens trovärdighet.                               

2.1 Kvalitativ metod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod, vilket är en metod som präglas av flexibilitet. Med 

hjälp av en kvalitativ metod eftersträvar forskaren att se sammanhang och strukturer för att uppnå 

en ökad förståelse av det fenomen som studeras (Holme och Solvang 2010). Utifrån en analys av 

enskilda fall går det att bygga upp modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv, vilket kan 

bidra till en ökad förståelse av komplexa sammanhang (Lantz 2013). Inom kvalitativ forskning 

ingår en mängd olika metoder för datainsamling, bland annat: deltagande observationer och 

kvalitativa intervjuer; det vill säga ostrukturerade, strukturerade eller semi-strukturerade intervjuer 

(Bryman och Bell 2011). 

2.2 Forskningsperspektiv 

Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, det vill säga bygger på uppfattningen att människan 

är unik och utifrån sin verklighet tolkar och förstår världen hen lever i (Olsson och Sörensen 2011). 

Hermeneutikens centrala uppgift är att ta hänsyn till en så stor del av sammanhanget som möjligt 
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vilket också innebär att man inte söker något allmängiltigt utan snarare syftar till att differentiera 

och nyansera ett fenomen (Lantz 2013). I och med att syftet med studien är att undersöka 

kvalitetssäkring samt professionens uppfattningar om detsamma, är det hermeneutiska perspektivet 

lämpligt eftersom vi ämnar nyansera fenomenet kvalitetssäkring utifrån enskilda individers unika 

uppfattningar.  

2.3 Kvalitativ textanalys 

Eftersom studien syftar till att undersöka kvalitetssäkring samt professionens uppfattningar om 

detsamma, i ljuset av införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem, har vi valt att kartlägga vad 

promemorian säger om detsamma genom en kvalitativ textanalys. Textanalysen görs för att lyfta 

fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i promemorian (Esaiasson et al. 2012). Inom 

textanalys finns två huvudsakliga former: helhetsanalys och delanlalys. Helhetsanalys innebär att 

vissa teman och problemområden i texten väljs ut och arbetas med, andra aspekter berörs inte. En 

delanalys ser till textens olika påståenden om en rad olika företeelser som är mer eller mindre 

knutna till den företeelse som ligger i fokus för undersökningen (Holme och Solvang 1997). Vi har i 

vår textanalys av promemorian använt oss av en helhetsanalysform, där vi läst igenom texten ett 

flertal gånger och därefter plockat ut de delar vi ansett vara relevanta för studien. Teman som valts 

ut från texterna är; kvalitetssäkring, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) roll samt profession.  

2.4 Semi-strukturerade intervjuer 

Vid semistrukturerade intervjuer används en lista över specifika teman eller frågor som ska beröras, 

även kallat intervjuguide (Se bilaga 2). Respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. 

Frågorna i intervjuguiden behöver inte följas i den ordning som de är på papperet, intervjuaren har 

också stor frihet i att ställa följdfrågor på något som respondenten sagt (Bryman & Bell 2011) Lantz 

(2013) kallar samma typ av intervju “en riktad öppen intervju” och poängterar att denna typ av 

intervju ger respondenten utrymme att beskriva de dimensioner som denne finner relevanta i 

sammanhanget på ett nyanserat sätt. Respondenten ger sin beskrivning av verkligheten i sina svar 

vilket ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter (Lantz 2013). 
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2.5 Motiv för val av metod 

Användningen av textanalys som redskap för att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga 

innehållet (Esaiasson et al. 2012) i texten vi arbetat med motiveras med vikten av att begripliggöra 

promemorians innehåll för att sedan kunna relatera insamlad data från intervjuerna till den. Valet av 

semi-strukturerade intervjuer motiveras av vår strävan efter att söka en ökad förståelse för 

professionens roll samt dess uppfattningar om fenomenet kvalitetssäkring. Då denna typ av 

forskningsmetod ger respondenten stor frihet att utforma sina svar baserat på egna uppfattningar, 

blir informationen trovärdig (Holme och Solvang 2010). Kvalitativa metoder och semi-

strukturerade intervjuer präglas av en flexibilitet som bland annat tillåter förändring av upplägget 

under själva genomförandet av undersökningen (ibid). Det är något vi ansåg vara viktigt, i och med 

att det tillåter viss anpassning till respektive respondent och tillåter denne att svara på våra frågor 

samt beskriva sina egna uppfattningar på ett fritt sätt, vilket även tillåter intervjuaren att nysta 

djupare i vissa intressanta aspekter.  

2.6 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av tidigare studier gällande professionens uppfattningar kring kvalitetssäkring 

inom högskolesektorn och utgår därav från att införandet av kvalitetssäkringssystem skapar ett 

missnöje hos professionen. 

Som förarbete till studien samlades data in via informativa möten, deltagande vid relevanta er samt 

uppdateringar av den politiska debatten kring ämnet. Detta för att öka förståelsen kring hur den 

svenska högskolesektorn fungerar idag, hur kvalitetsarbetet går till samt hur debatten ser ut. 

Deltagandet vid nämnda seminarium presenteras och beskrivs mer utförligt i Bilaga 1 (se s. 65). 

I ett tidigt skede av studien bokade vi in tre enskilda möten med en kvalitetshandläggare vid 

Södertörns Högskola, en utredare på UKÄs utvärderingsavdelning samt en representant från 

Södertörns högskoleledning. Detta med förhoppningen att de skulle bidra till vår förståelse kring 

förslaget på ett nytt kvalitetssäkringssystem. Samtliga kontaktades via mail och var positiva till ett 

möte kring ämnet. Mötena var informella och genomfördes som lediga, informativa samtal med 

fokus på kvalitetssäkringssystem samt diskussioner kring förslaget på det nya 

kvalitetssäkringssystemet. Informationen har inte använts som direkt underlag i vår studie utan mer 

som grundpelare i vår uppbyggnad av en övergripande förståelse för ämnet.   

Promemorian är 28 sidor lång och består av fem kapitel med rubrikerna: 1. Uppdraget, 2. Bakgrund 

3. Ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, 4. Kvalitetsbaserad 
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resurstilldelning samt 5. Genomförande och konsekvensanalys. I vår studie har vi valt att fokusera 

analysen av promemorian på kapitel 3, Ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre 

utbildning, i och med att det är där det nya förslaget presenteras vilket vi ansåg vara mest relevant 

för vår studie. Förslaget i Promemoria U2015/1626/UH har bearbetats genom att vi läst igenom det 

upprepade gånger för att därefter genomföra en kvalitativ textanalys.  

I det nya förslaget ingår fyra komponenter:1. Examenstillståndsprövning, 2. Granskning av 

lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 3. Utbildningsutvärdering och 4. Tematiska utvärderingar. Då 

störst vikt i promemorian vilar på punkt två och tre, samt att dem verkar vara de största 

förändringarna från tidigare kvalitetssäkringssystem, var vår ambition att göra en mer ingående 

analys av de två komponenterna. 

Bearbetningen av kapitel 3 i promemorian i kombination med insamlad data från intervjuer, ligger 

till grund för vårt resultat, analys och diskussion där vi gör kopplingar mellan promemorian och 

professionens uppfattningar. 

Eftersom studien utgår från ett hermeneutiskt forskningsperspektiv gäller det att skapa 

förutsättningar för att få en variation i hur undersökningsgruppen uppfattar en och samma 

företeelse. I och med att vår studie berör kvalitetssäkring samt professionens uppfattningar om 

detsamma, har vi utgått från att respondenterna ska utgöra en del av professionen inom 

högskolesektorn. I vår tolkning av vilka som avses med professionen på högskolan har vi utgått från 

Lane (1985), Freidson (2001) och Mintzbergs (1996) definitioner, utifrån vilka vi gjort tolkningen 

att professionen på högskolan utgörs av högskolelärare samt forskare.   

Vi har också haft som ambition att komma åt respondenter med olika infallsvinklar och perspektiv 

för att uppnå en variation i undersökningsgruppen. Det här ville vi uppnå genom att kontakta allt 

från adjunkter och lektorer till docenter, professorer och avdelningsföreståndare i våra förfrågningar 

om deltagande. Samtidigt har vi varit medvetna om att det inte är vi som avgör vilka som svarar på 

förfrågan om deltagande, vilket hade kunnat resultera i att variationsbredden bland respondenterna 

uteblev.  

Vi har inte krävt några förkunskaper om förslaget till det nya kvalitetssäkringssystemet då vi 

snarare ville undersöka begrepp rörande fenomenet kvalitetssäkring och professionens roll än att 

endast fokusera på det nya förslaget som anges i promemorian. Vi ansåg att om förkunskaper vore 

ett krav för deltagande i studien hade risken varit att svar från respondenter hade uteblivit till följd 
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av en känsla av otillräcklig kunskap hos professionen. Vidare hade krav på förkunskaper kunnat 

bidra negativt till variationen i undersökningsgruppen. 

Vid förfrågan om deltagande har vi utgått från den samhällsvetenskapliga institutionen vid 

Södertörns Högskola. Med hjälp av en kontaktlista skickades en förfrågan om deltagande ut, via 

Doodle1, till 35 personer. Förhoppningen var att få tillräckligt många svar från professionen för att 

möjliggöra arbetet med fokusgrupper som metod. Fokusgrupper innebär att en grupp människor 

under begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck 2010). Fördelen med 

fokusgrupper hade varit att vi, genom att lyssna på diskussioner mellan respondenterna vilka har en 

annan infallsvinkel i ämnet än vad vi har, skulle kunna studera hur de förstår och förhåller sig till 

kvalitetssäkring inom högskolan (ibid). Svarsfrekvensen var dessvärre för låg vilket gjorde att vi 

fick välja bort den här typen av forskningsmetod.    

Att samtliga förfrågningar gick ut till personer som är verksamma vid Södertörns Högskolas 

samhällsvetenskapliga institution motiveras med vår ambition att göra studien genomförbar. Vi 

ansåg att respondenternas tillgänglighet vid samma högskola och institution där vi själva är 

verksamma skulle underlätta genomförandet av studien. Vidare blev vi, vid bearbetning och 

genomgång av tidigare studier, medvetna om att det fenomen vi undersöker främst 

uppmärksammats av forskare inom den samhällsvetenskapliga institutionen. Detta bidrog till vår 

uppfattning om att de som är verksamma inom den samhällsvetenskapliga institutionen utgör en 

grupp med en intressant infallsvinkel till ämnet. Vi hade med fördel kunnat inkludera intervjuer 

med professionen från fler lärosäten för att få en större bredd i studien, dessvärre räckte tiden inte 

till för det.   

Förfrågningarna gällande deltagande har gått till på olika vis och beskrivs mer utförligt i kommande 

stycke. Respondenterna benämns här som R1, Docent samt Lektor, R2, Professor, R3, Lektor och 

R4, Lektor samt Fil dr. 

En första kontakt med R1 möjliggjordes under ett seminarium som respondenten medverkade vid 

(Bilaga 1:1). Efter ett intresseväckande samtal följdes mötet upp av ett mail med förfrågan om att 

delta i en intervju. R2 samt R3 kontaktades i samband med förfrågningarna som skickades ut via 

Doodle. R4 kontaktades personligen med anledning av att vi uppmärksammats på att respondenten i 

fråga hade tidigare erfarenheter gällande fenomenet vi undersöker. Mötet följdes upp med ett 

bekräftelsemail. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ett internetbaserat verktyg som underlättar i planering av möten. Förfrågningar skickas ut till önskade personers 
mailadresser, varpå de får fylla i vilka tider som passar.	  
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I samtliga mailförfrågningar till respondenterna presenterades intervjuns övergripande 

fokusområden, dess förväntade tidslängd samt föreslagna tider för möte. Intervjuerna tog mellan 45 

och 55 minuter. För att underlätta arbetet med analysen spelades samtliga intervjuer in via 

mobiltelefon och transkriberades manuellt. Samtliga respondenter informerades om att deltagandet 

var anonymt om så önskades och efter genomförda intervjuer tillfrågades respondenterna ytterligare 

en gång om de ville delta med namn eller inte. I och med att svaren på denna fråga skiljde sig 

mellan respondenterna har vi valt att anonymisera alla respondenter i studien för att bidra till en 

enhetlig struktur i studien. Anonymiseringen av respondenterna motiveras även med vårt 

hermeneutiska forskningsperspektiv där alla röster är lika mycket värda, vilket vidare innebär att 

vem som säger vad är irrelevant för studien. 

Under tre av fyra intervjuer deltog vi båda, där en av oss hade rollen som intervjuare och den andra 

hade rollen som aktiv observatör. Intervjuaren var den som ställde frågor och följdfrågor, den aktiva 

observatören förde samtidigt anteckningar men kunde också tillägga följdfrågor när denne 

uppfattade att intervjuaren missat något. Den sista intervjun genomfördes endast av en av oss då den 

andra, under samma tid, deltog vid ett seminarium kring kvalitetssäkringssystem (Bilaga 1:2).  

Som alternativ metod vore en fallstudie av Södertörns Högskola aktuell, där fokus ligger på ett 

intensivt studium av miljön eller situationen vid en viss organisation (Bryman och Bell 2011). Då 

syftet med vår studie är att undersöka kvalitetssäkring, det nya kvalitetssäkringssystemet samt 

professionens uppfattningar om detsamma, har vi valt att inte genomföra en fallstudie av Södertörns 

Högskola. Motivationen till varför vi valde bort genomförandet av en fallstudie är att vi inte syftar 

till att undersöka Södertörns Högskola som organisation. Vidare identifierar sig professionen inte 

nödvändigtvis med organisationen i sig, de identifierar sig snarare med ämnesområden (Freidson 

2001, Lane 1985). Då professionens uppfattningar är av större betydelse för oss, än hur Södertörns 

Högskola som organisation ser ut, har vi således valt att inte genomföra en fallstudie.   

2.7 Metodkritik 

Det är inte möjligt för oss att generalisera våra resultat till hela professionen med grund i studiens 

kvalitativa metod som inte syftar till att göra sig generaliserbar. Däremot, anser vi, finns en 

trovärdighet och överförbarhet i studien. Vi ville, med vår studie, belysa problematiken gällande 

kvalitetssäkring vid högskolan samt undersöka professionens uppfattningar om detsamma. Vi anser 

att vårt resultat till viss del stämmer överens med tidigare studier vilket gör att det finns en 
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trovärdighet i studien. Överensstämmelsen med tidigare studier i kombination med att vi varit 

transparenta i vårt tillvägagångssätt gör studien även överförbar. 

Då vi intervjuade fyra personer från den akademiska professionen stötte vi på problemet att 

respondenterna var insatta i diverse begrepp samt teorier, vilket gjorde att intervjuerna stundtals 

kändes mer som föreläsningar än att vi fick en förståelse för personens uppfattningar om 

kvalitetssäkring och dennes roll. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi även att vissa 

frågor var för otydligt formulerade vilket resulterade i att respondenternas svar blev felriktade, 

vilket innebar att vi var tvungna att utesluta en av frågorna kring det nya kvalitetssäkringssystemet 

från vår analys och vårt resultat. Fokus ligger således endast på punkt två, granskning av 

lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Ett misstag som kan undvikas genom att vara ordentligt påläst 

innan intervjuerna genomförs. 

 

3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Vårt 

teoretiska ramverk består av delar som på olika sätt kan bidra till en ökad förståelse för 

promemorian och professionens uppfattningar kring kvalitetssäkring på högskolan. Kapitlet är 

uppdelat i fem stycken som utgörs av nyinstitutionalism, kvalitet som styrmedel, profession, 

professionell byråkrati och ett skifte i professionens beslutsfattande roll på 

högskolan.                                                          

3.1 Kvalitet som styrmedel 

Det finns många teorier gällande varför kvalitet används som styrmedel i den utsträckning det gör 

idag. Kvalitetsstyrningens främsta kännetecken är enligt Hasselblad och Bejerot (2002) den uppsjö 

av tekniker som tagits fram för att mäta, identifiera och utvärdera kvalitet. Lindgren (2014) 

beskriver ett kvalitetsmätningssystem som ett system för regelbunden registrering, dokumentation 

och analys av hur det står till med en verksamhet i vissa bestämda avseenden. Kvalitetsmätning 

handlar både om mätande av kvalitet med hjälp av mått eller indikatorer samt användningen av 

desamma för olika ändamål. Dessa mätningar och analyser antas öka förutsättningarna för styrning 

och utveckling av offentliga verksamheter (Lindgren 2014). 
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Berg (2002) menar att det verkar finnas olika anledningar att kvalitetsstyrning sätts in i en 

organisation som ledningsinstrument. Det kan antingen vara som svar på förhållanden i 

omgivningen, som svar på krav och förväntningar från överordnad eller politisk nivå eller som svar 

på interna analyser av definierade behov inom organisationen. Berg (2002) argumenterar dock 

vidare att kontrollerande eller reglerande kvalitetsåtgärder signalerar om misstro gentemot de 

professionella yrkesutövarna när fokuseringen på kvalitetsåtgärder antas ha en orsak, vilket skapar 

en grogrund för misstro. 

 

Power (1993) utgör en av de kritiska röster som gjort sig hörd gällande kvalitetsstyrning då han 

presenterar de bakomliggande orsakerna till kvalitetsstyrning som något annat än enbart en strävan 

efter bättre kvalitet och effektivitet. Power (1993) poängterar att kvalitetsbegreppet har omvandlats 

från ett ingenjörsbegrepp, som tidigare enbart applicerats på produkter, till ett begrepp som används 

på ett mer abstrakt sätt av ledningar i olika organisationer. Kvalitetsstyrning och 

kvalitetsgranskning har i sig självt blivit produkter som kan prissättas vilket resulterat i att en 

marknad för kvalitetsexperter att sälja sina tjänster på har öppnats upp. Power (1993) beskriver 

vidare i sin artikel ”Making things auditable” hur kvalitetssäkring är något som blivit en stor 

affärsverksamhet på senare år och hur extern granskning har kommit att bli ett begrepp som är väl 

etablerat i litteraturen idag. Det faktum att granskningarna är externa bidrar till tron på att 

granskningarna adderar värde till organisationen i och med de uttalanden och rekommendationer 

som den externa granskaren i slutändan bidrar med (ibid). Denna syn på granskning blir intressant i 

förhållande till införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem i högskolesektorn idag, då granskning 

och kvalitetskontroll är något som nämns ofta och i en mer positiv bemärkelse i promemorian. 

Power (1993) tar även upp att synligheten av kvalitetsprestationer genom dokumentationer är 

mycket viktig i de flesta organisationer, vilket antyder på att kvalitetsbegreppet inte skulle kunna 

existera utan kvalitetssäkring. Utan granskning skulle kvalitet därför inte vara något annat än ett 

tomt koncept. Författaren betonar även ett intressant skifte gällande granskning, där fokus flyttats 

från inspektion av processer till granskning av ett systems funktion och tillämplighet. Power kallar 

fenomenet “a pre-audit audit”, en kvalitetsgranskning som går ut på att försäkra sig om att ett 

system är byggt för att kunna kvalitetsgranskas (ibid).  

 

Motsättningarna mellan olika intressenter gällande kvalitetsstyrning och dess funktion är något som 

undersöks av Vidovich (2001). Studien, som genomförts på universitet i Australien, har 

uppmärksammat motsägelsefulla spänningar gällande begreppet kvalitet inom högre utbildning. 

Spänningarna handlar om frågor gällande om bedömningar ska göras utifrån process eller resultat, 
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om fokus ska ligga på att tillfredsställa interna eller externa intressenter, användning av kvalitativa 

eller kvantitativa kvalitetsmått samt frågan om mångfald eller enhetlighet gällande bestämmelser 

inom högskolesektorn. Trots detta, som pekar på att kvalitet är ett väldigt svårdefinierat begrepp till 

följd av dess formbarhet, har begreppet använts i stor utsträckning gällande frågor som rör styrning 

och kontroll inom högskolesektorn. Kvalitet är en teknik som används för att styra på distans och 

används således för att få större makt och kontroll över styrningen av högskolesektorn. Vidovich 

menar vidare att kvalitetspolicys oftast handlat om kvalitetssäkring, som är ett redskap som främst 

syftar till att säkra kvaliteteten för externa intressenter. (ibid) Även Lindgren (2014) menar att 

information som genereras ur kvalitetsmätningar och sedan granskas är viktigt för politisk kontroll, 

styrning och kvalitetsutveckling. Informationen är även av intresse för staten och dess medborgare 

som vill veta hur deras skattepengar används. Vidovich och Lindgrens syn på styrning och kontroll 

genom kvalitet blir intressant att applicera på promemorian i och med att denna syn antyder på 

kvalitetssäkring som något som främst är av intresse för externa intressenter snarare än ett medel för 

att förbättra kvaliteten inom en organisation. 

3.2 Nyinstitutionalism 

Genom nyinstitutionalismen söker vi en förklaring till varför professionen resonerar som de gör 

kring kvalitetssäkring i högskolan. Rövik (2008, 2012) beskriver att nyinstitutionell teori fokuserar 

på organisationernas sätt att balansera hänsynen till intern effektivitet och extern legitimitet i 

förhållande till institutionella omgivningar. Kontinuerlig förnyelse och förändring mot ständigt 

högre utvecklingsnivåer och visionen om att vi rör oss mot något bättre antas vara helt centrala 

värden i det moderna samhället. Reformer som definieras in i ett tids- och utvecklingssammanhang 

framstår därför som en symbol för ”det nya”. Det som signalerar förändring, förnyelse och 

förbättring, framstår således som attraktivt för många organisationer. En reform är 

“institutionaliserad” när den upplevs och omtalas som ändamålsenlig, effektiv och modern vilket 

gör att den uppfattas som en naturlig del i sättet att organisera på. Kvalitetssäkring och 

kvalitetsstyrning är exempel på institutionaliserade idéer som inom olika organisationer uppfattats 

som “det rätta” sedan millennieskiftet. (ibid) 

 

Ett inslag i nyinstitutionalismen är isomorfismen som är en teori som utvecklats av DiMaggio och 

Powell (1983), vilken vi använder oss av för att närma oss vilka motiv som ligger till grund för det 

nya kvalitetssäkringssystemets utformning. DiMaggio och Powell (1983) poängterar att 

organisationer i första hand söker legitimitet från sin omvärld, vilket resulterar i att organisationer 
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blir allt mer lika varandra. De urskiljer tre olika motiv som kan förklara varför organisationer 

adopterar nya institutionella idéer, dessa tre är: 1. Tvingande isomorfism, där lagar och förordningar 

spelar stor roll, 2. Normativ isomorfism, där adopteringen av nya idéer beror på gemensamma 

normer och regler inom organisationens professioner, 3. Mimetisk isomorfism, där organisationer 

försöker efterlikna andra som anses vara framgångsrika, då de själva befinner sig i otrygga miljöer. 

(ibid)           

3.3 Professionen 

Reaktionerna gällande kvalitetssäkringssystem är utbredda inom högskolesektorn och för att få en 

ökad förståelse för professionens uppfattningar och resonemang kring ämnet har vi tagit del av 

tidigare forskning som beskriver den akademiska professionens särdrag. Professionen skiljer sig 

från andra yrken i och med att de som ingår i en profession kontrollerar sitt eget arbete och därför 

kan räknas som autonoma på sin arbetsmarknad. Den akademiska professionen är samtidigt 

beroende av statens stöd för att behålla denna autonomi (Freidson 2001). Enligt Lane (1985) 

utmärker sig den akademiska professionen genom att den agerar utifrån tolkningar eller normativa 

idéer som skapas inom organisationen. Till skillnad från lagar och regler är principerna som måste 

följas inom en profession flexibla och kräver därför ett individuellt ansvar hos utövaren att handla 

och anpassa handlingar till specifika situationer i enlighet med professionens standardprinciper 

(Pierscionek 2008). Den akademiska professionen beskrivs som utbildnings- och 

forskarinstitutionens ”produktiva arbetskraft”, vars uppgift är att bevara och sprida kunskap (Cavalli 

och Teichler 2010). Studier visar att den akademiska professionen själv anser sig kunna uppfylla 

denna uppgift då det sker under akademisk frihet, vilket tolkas som önskan om självbestämmande 

samt att arbetet inte överskuggas av en konstant press från ledningen att garantera effektivitet och 

relevans. (ibid) 

3.4 Professionell byråkrati 

Högskolan kan beskrivas som en professionell byråkrati vilket enligt Mintzberg (1993)  är en 

organisationsform som är vanligt förekommande inom offentlig sektor. Genom att ta del av 

Mintzbergs teori utökar vi vår förståelse för vad en professionell byråkratis egenskaper innebär 

både för organisationen och professionen och på så vis kan vi komma närmare en förståelse för 

samspelet och motsättningarna som utspelas mellan olika intressenter inom organisationen. Enligt 

Mintzberg (1993) är det, inom en profesionell byråkrati, kunskaper och förmågor hos den 

verksamma professionen  som avgör huruvida organisationen fungerar eller inte. De som anställs är 
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kompetenta specialister, det vill säga professionella, som ges stor kontroll att utforma sitt eget 

arbete. Med stor kontroll över sitt arbete menas att de professionella jobbar relativt självständigt 

från sina kollegor men nära sina egna klienter. (Mintzberg 1993) 

Mintzberg (1993) menar vidare att en professionell byråkrati betonar den inbyggda makten i en 

professionell miljö, som bygger på expertis och sakkunskaper. Professionella byråkratier kan inte i 

för stor utsträckning styras av färdiga system ämnade att formalisera, planera eller kontrollera 

arbetet inom organisationen. Den verksamma kärnan är vad som utgör den viktigaste delen i en 

professionell byråkrati och den kärnan består av sakkunniga specialister – professionen. Resterande 

delar i organisationen verkar främst för att tjäna denna kärna. 

Strukturen i organisationen är decentraliserad och en stor del av makten ligger i botten av 

strukturen, hos professionen och den verksamma kärnan, vilket ligger till grund för den 

professionella makt de anställda har. Den professionella makten som de anställda har utgår också 

ifrån att arbetet är för komplext för att styras av managers eller standardiseras av analytiker samt att 

efterfrågan av professionens kunskaper ofta är mycket stor. Om den professionella inte ges den 

frihet som denne anser sig förtjäna uppstår en vilja att lämna organisationen för att leta sig vidare 

till en annan arbetsplats. Den professionella motsätter sig en rationalisering av dennes förmågor och 

standardisering av dess arbetsuppgifter i och med att det är något som upplöser grunden till dennes 

självständighet. (Mintzberg 1993) 

3.5 Ett skifte av professionens beslutsfattande roll på högskolan 

I debatten talas det å ena sidan om en ökad autonomi för professionen å andra sidan gör sig röster 

hörda som menar att den omtalade autonomin snarare innebär ökad kontroll uppifrån på 

professionens bekostnad. Enligt Musselin (2012) börjar styrningen av högskolan röra sig från ett 

“bottom-up” styre, det vill säga en professionell organisation, och liknas mer vid en “top-down” 

styrning, det vill säga en mer byråkratisk ledning. Professionens makt att påverka ledningen på 

högskolan reduceras i allt större grad. En ökad byråkratisering av högskolan påverkar hur 

professionen fördelar sin tid och organiserar sitt arbete, vilket gör deras arbete mer strukturerat och 

spårbart. Relationen mellan professionen och högskolan liknar alltmer en arbetstagar - 

arbetsgivarrelation eftersom besluten i allt större grad fattas av ledningen på högskolan. Argumentet 

av Musselin (2012) stöds av Capano och Regini (2014), vilka i sin studie om Europeiska högskolors 

mottaglighet till nya reformer, kommit fram till att reformerna drastiskt har förändrat 

maktfördelningen inom högskolorna. Med andra ord ett radikalt steg bort från professionsstyrningen 

på högskolorna. Med stöd i studierna kan vi titta närmare på kvalitetssäkringssystemets utformning 
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och innebörd samtidigt som vi får en uppfattning om hur maktfördelningen kan upplevas inom 

högskolesektorn.  

 

4 Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens insamlade empiri. Inledningsvis presenteras en överblick av 

promemorian som följs av en genomgång promemorian genom fyra olika teman som vi valt att 

fokusera på i studien; kvalitetssäkring, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, UKÄs 

roll samt profession. Därefter presenteras den empiri vi samlat in genom semi-strukturerade 

intervjuer, samma teman som behandlas vid genomgången av promemorian behandlas även vid 

intervju genomgången. 

4.1 Promemoria U2015/1626/UH 

I den kvalitativa textanalysen av promemoria U2015/1626/UH har vi valt att fokusera på det tredje 

kapitlet “Ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning”. 

4.1.1 Överblick av promemoria 

Förslaget som lämnats syftar till att det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning 

ska bli mer sammanhållet än idag. UKÄs roll fastslås i inledningen till förslaget där det också 

framgår att UKÄ nu i större utsträckning ska fokusera på att lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete 

fungerar. Granskningarna som genomförs bör således vara inriktade på både kontroll av resultat och 

utveckling av kvalitet. Det föreslagna kvalitetssäkringssystemet utgörs av fyra komponenter: 

examenstillståndsprövning,���granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 

utbildningsutvärdering och tematiska utvärderingar. Vilken omfattning respektive komponent får i 

det system som föreslås bör huvudsakligen avgöras av UKÄ men det framgår att 

utbildningsutvärderingar ska utgöra en betydande andel. 

Alla utbildningar ska omfattas av kvalitetssäkring genom lärosätenas interna 

kvalitetssäkringssystem och UKÄs granskningar av dessa. UKÄs granskningar tillsammans med 

lärosätenas kvalitetssäkringsarbete förväntas komplettera varandra och bidra till ett mer 

sammanhållet kvalitetssäkringssystem. 
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UKÄ tydliggörs som ansvariga för vidareutveckling och implementering av det nationella 

kvalitetssäkringssystemet med fokus på både kontroll av resultat samt kvalitetsutveckling av högre 

utbildning. Vidareutvecklingen av förslaget bör dock göras i samråd med lärosätena samt 

företrädare för studenter och arbetsliv. Även vikten av att beakta internationella principer för 

kvalitetssäkring påpekas tydligt i promemorian i samband med en genomgång av den allt mer 

internationella utbildningsmarknaden. Av den anledningen har förslaget utarbetats med hänsyn till 

Bolognasamarbetet. 

Med hänvisning till högskolelagen konstateras i promemorian att det är universitet och högskolor 

som har ansvaret att högskoleutbildningar håller god kvalitet medan det är med hänvisning till 

förordningen som myndigheten UKÄs ansvar för kvalitetssäkring av högskoleutbildning 

konstateras. En ökad koppling mellan lärosätenas interna kvalitetsarbete och UKÄs granskningar 

med ökad fokus på utveckling föreslås. Detta för att stärka kvaliteten i högre utbildning ytterligare. 

Lärosätenas ansvar blir att se till att de krav och mål som anges för högskoleutbildning uppfylls, 

vilket anges förutsätta att varje lärosäte har ett utvecklat internt kvalitetssäkringssystem. Hur den 

interna kvalitetssäkringen av utbildningar ska organiseras lämnas till respektive lärosäte att besluta 

om. 

Det faktum att lärosätenas verksamhet i hög grad är skattefinansierad anges vara det som 

legitimerar statens och dess medborgares vilja att försäkra sig om att utbildningarna håller hög 

kvalitet och att skattemedlen används effektivt. En central utgångspunkt för kvalitetssäkring är 

alltså att lärosätena och UKÄ ansvarar för att kontrollera att krav och mål i nationella regelverk för 

högskoleutbildning uppfylls. 

Samtliga lärosätens kvalitetssäkringssystem bör granskas inom en sexårsperiod och 

utbildningsutvärderingar utgör en betydande andel av granskningarna. Utgångspunkten bör vara att 

lärosätena ska kunna visa att det finns ett system för att kvalitetssäkra utbildningarnas resultat och 

att de på sikt kommer att ha kvalitetssäkrat alla utbildningar. 

4.2 Systematisk genomgång av promemorian 

Nedan presenteras promemorian utifrån de fyra teman som vi valt utifrån våra frågeställningar. 

Dessa teman är kvalitetssäkring, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 

universitetskanslersämbetets roll samt profession. 

4.2.1 Kvalitetssäkring 
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Eftersom det i promemorian ges förslag på ett nytt kvalitetssäkringssystem inom högskolesektorn 

används begreppet kvalitetssäkring i sin rena form samt i hybridformen kvalitetssäkringssystem ett 

flertal gånger.   

I promemorian framgår det att lärosätena bör ansvara för den interna kvalitetssäkringen av 

utbildningar, samtidigt som en ökad koppling mellan det interna kvalitetsarbetet och UKÄs 

granskningar föreslås. Kopplingen motiveras utifrån att kvaliteten i högre utbildning på så vis kan 

stärkas ytterligare.      

“I denna promemoria lämnas förslag som syftar till att det nationella systemet 

för kvalitetssäkring ska bli mer sammanhållet än i dag. Det innebär att de 

granskningar som Universitetskanslersämbetet ansvarar för bör beakta 

lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete i ökad utsträckning, med inriktning 

på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.” 

(13) 

Både lärosätena och UKÄ har ansvaret att se till att verksamheten organiseras så att krav för 

högskoleutbildningen uppfylls. Det vill säga lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar. 

“En central utgångspunkt för kvalitetssäkring är alltså att lärosätena och 

Universitetskanslersämbetet ansvarar för att kontrollera att krav och mål i 

nationella regelverk för högskoleutbildning uppfylls”. (14) 

Förslaget på det nationella kvalitetssäkringssystemet ska bestå av fyra komponenter: 

examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, 

utbildningsutvärdering och��� tematiska utvärderingar. Alla fyra komponenter framgår vara UKÄs 

ansvar och innebär på olika sätt en extern granskning av lärosätena.    

Komponenten som behandlar examenstillståndsprövningar var aktuell även i tidigare system. 

Utgångspunkten med examenstillståndsprövningarna är att med hjälp av bland annat 

utbildningsutvärderingar bedöma om utbildningen når, de av riksdagen och regeringens uppställda 

mål för examen.    

“En fortsatt betydelsefull del i Universitetskanslersämbetets uppgifter bör vara 

att pröva frågor om examenstillstånd och universitetens rätt enligt lag att 

utfärda examina “ (17) 
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Vid granskning av lärosätenas interna kvalitetssäkringssystem ligger utgångspunkten på generella 

kvalitetsaspekter. Aspekterna är i dagsläget ännu inte utarbetade men bör utarbetas utifrån 

högskolelagen och examensbeskrivningarna. Universitet och högskolor ansvarar för att 

högskoleutbildningen har hög kvalitet. 

“Universitetskanslersämbetet bör genomföra granskningar av alla 

universitets och högskolors kvalitetssäkringssystem för att kontrollera att 

lärosätena tar detta ansvar och för att bidra till lärosätenas 

kvalitetsutveckling.” (19) 

Promemorian poängterar vidare att komponenten gällande granskning av lärosätenas interna 

kvalitetssäkringssystem bör anpassa bedömningen till respektive lärosätes särart, vilket visar på en 

viss flexibilitet. 

“Hänsyn bör tas till de olika lärosätenas särart och profilering och 

möjligheterna att anpassa och komplettera bedömningen med kvalitetsaspekter 

som är särskilt relevanta för det aktuella lärosätet bör övervägas.” (18)   

 

Samtidigt talas det om att varje granskning bör utmynna i ett omdöme enligt en tregradig skala. Där 

högst omdöme ges till det lärosäte som kommit längst i sin kvalitetssäkring av utbildningar, vilket 

motiveras tjäna som förebild för andra lärosäten som inte kommit lika långt. 

Den tredje komponenten i det nya kvalitetssäkringssystemet, utbildningsutvärderingar, sägs vara 

något som ska initieras av UKÄ men kan även utföras med uppdrag från regeringen. Mer vikt läggs 

vid självvärderingar och utbildningsutvärderingarna bör, enligt förslaget, utmynna i ett omdöme 

från UKÄ enligt en tvågradig skala. Även här poängteras att generella kvalitetsaspekter bör 

utarbetas av UKÄ i samråd med universitet och högskolor samt att aspekterna bör anpassas till olika 

slags utbildningar, vilket motiveras av att varje utbildning ska få en så rättvisande bedömning som 

möjligt. 

“En annan komponent som föreslås är att Universitetskanslersämbetet ska 

genomföra utvärderingar av ett urval utbildningar på grundnivå, avancerad 

nivå och forskarnivå.“ (19) 
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Den sista komponenten, tematiska utvärderingar, får inget större utrymme i Promemorian men 

motiveras av att de kan bidra till viktig kunskap samt nationella jämförelser för hur lärosäten arbetar 

och vilka resultat som nåtts i en viss fråga. 

“Universitetskanslersämbetet bör genomföra utvärderingar av särskilda 

teman som utgår från uppgifter som lärosätena ska ansvara för enligt 

högskolelagen, och som bedöms vara väsentliga för kvaliteten i högre 

utbildning.“ (21) 

Promemorian betonar att det är betydelsefullt att både lärosäten och UKÄ följer och deltar i 

internationellt utvecklingsarbete gällande kvalitetssäkring av högre utbildning. För att skapa 

legitimitet har principerna för kvalitetssäkring som utarbetats inom Bolognasamarbetet beaktats i 

utformningen av det nationella kvalitetssäkringssystemet. 

“De principer för kvalitetssäkring som har utarbetats inom Bolognasamarbetet 

har därför beaktats i de förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem som 

lämnas i denna promemoria.” (20) 

I Promemorian framkommer en medvetenhet om att lärosätena kommit olika långt i fråga om att 

själva kvalitetssäkra alla utbildningar, därför föreslås följande: 

“Utgångspunkten bör därför vara att lärosäten kan visa att det finns ett system 

för att kvalitetssäkra utbildningarnas resultat och att de på sikt kommer att ha 

kvalitetssäkrat alla utbildningar.” (18)   

… vilket visar på att fokus bör ligga på att lärosätena ska ha ett kvalitetssäkringssystem som går att 

presentera för UKÄ vid granskningen. 

I anslutning till komponenten som avser att UKÄ ska genomföra utbildningsutvärderingar av ett 

antal utbildningar, framgår även att förslaget innebär att en större andel utbildningar kan komma i 

fråga för granskning. Det framgår att en utgångspunkt för UKÄs granskningar bör vara att: 

“... samtliga universitets och högskolors kvalitetssäkringssystem ska granskas 

inom en sexårsperiod och att utbildningsutvärderingar utgör en betydande 

andel.” (16) 
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Den här utgångspunkten, eller målet om man så vill, går att sätta i kontrast till hur många 

utbildningar UKÄ hann utvärdera i den senaste fyraårscykeln: 

“I det system som Universitetskanslersämbetet har arbetat med under den 

senaste fyraårscykeln har drygt hälften av alla utbildningar som kan leda till 

en examen utvärderats.” (15) 

4.2.2 Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem 

Den här komponenten utgör störst förändring sett till tidigare system och går ut på att lärosäten 

själva ansvarar för att organisera kvalitetssäkringen av sina utbildningar och att UKÄ i sin tur 

ansvarar för att kontrollera att de interna kvalitetssäkringssystemen fungerar. 

Företrädare för lärosäten sägs vara beredda att ta ett större ansvar för kvalitetssäkring vilket, enligt 

Promemorian, ger fördelaktiga förutsättningar att ändra UKÄs granskningsinriktning. Det framgår 

att UKÄs granskningar bör bidra till lärosätenas arbete, genom att bedömarrapporterna innehåller 

analyser, förslag på förbättringar samt att goda exempel lyfts fram. Samtidigt som betoningen ligger 

på att: 

“... samtliga universitets och högskolors kvalitetssäkringssystem ska granskas 

inom en sexårsperiod och att utbildningsutvärderingar utgör en betydande 

andel.” (16) 

Utbildningsutvärderingarna ska kontrollera utbildningarnas resultat, vilket tidigare gjorts utifrån 

studenters självständiga arbeten. Efter kritik från lärosätena om att det lagts för stor vikt vid de 

självständiga arbetena har det nu istället lagts mer vikt vid självvärderingar, där lärosätena själva 

ska visa att studenterna uppfyller kraven för examen. Självständiga arbeten ska trots kritiken 

fortfarande ingå i bedömningen. 

Ansvarsfördelningen mellan lärosätena och UKÄ framhålls i promemorian vara att lärosätena 

ansvarar för att organisera sin interna kvalitetssäkring samtidigt som UKÄ ska granska om det 

ansvaret tas av lärosätena. Den externa granskningen legitimeras således genom att den påstås vara 

till för att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling.   

Promemorian bakar in den externa granskningen av lärosätena i ett samarbete med högskolor och 

universitet, där det sägs att generella kvalitetsaspekter ska utarbetas tillsammans. Skulle ett 
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kvalitetssäkringssystem bli underkänt föreslås fortsatta åtgärder från UKÄ i form av stöd för 

lärosätenas kvalitetsutveckling. 

“Om ett lärosäte får sitt kvalitetssäkringssystem underkänt bör 

Universitetskanslersämbetet ansvara för fortsatt granskning och bidra till 

lärosätets kvalitetsutveckling till dess att kvalitetssäkringssystemet blir 

godkänt”. (18) 

Det föreslås att UKÄ bör använda sig av en tregradig bedömningsskala i sina granskningar av 

kvalitetssäkringssystemen för att på så vis lyfta fram de lärosäten som kommit långt i sitt 

kvalitetssäkringsarbete, och därmed kan agera som goda exempel för andra lärosäten. 

Användningen av en flergradig bedömningsskala motiveras utifrån att varje lärosäte beslutar om sin 

interna kvalitetssäkring vilket innebär att kvalitetssäkringssystem kan skilja sig åt. I utarbetandet av 

det nya förslaget har promemorian tagit hänsyn till tidigare erfarenheter som UKÄ samt lärosäten 

fått under tidigare kvalitetssäkringssystem. Ett argument som visar på att utvecklingen av 

kvalitetssäkringssystem går framåt. 

4.2.3 Universitetskanslersämbetets (UKÄ) roll 

UKÄ får en tydligt viktig roll i promemorian och det framgår på ett flertal ställen att UKÄs roll 

medför ett stort ansvar att vidareutveckla och implementera systemet, med utgångspunkt i 

regeringens bedömningar.  

“Vilken omfattning som respektive komponent bör få i det system som föreslås 

bör huvudsakligen avgöras av Universitetskanslersämbetet.” (16) 

Myndigheten UKÄ ansvarar därutöver för att genomföra granskningar av alla universitets och 

högskolors kvalitetssäkringssystem, att tillsätta en bedömargrupp för varje granskning samt 

genomföra fortsatt granskning om ett lärosäte får sitt kvalitetssäkringssystem underkänt. 

“Om ett lärosäte får sitt kvalitetssäkringssystem underkänt bör 

Universitetskanslersämbetet ansvara för fortsatt granskning och bidra till 

lärosätets kvalitetsutveckling till dess att kvalitetssäkringssystemet blir 

godkänt” (18). 

Otydligheter som framkommer i promemorian gällande exempelvis mer precisa anvisningar om 

vilka kvalitetsaspekter som ska granskas, vilken information självvärderingen ska innehålla samt 
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vilken omfattning respektive komponent i det nya förslaget bör få, hänvisas till UKÄ att 

vidareutveckla. 

“Mer precisa anvisningar om vilka kvalitetsaspekter som ska granskas och 

vilken information självvärderingen ska innehålla bör utarbetas av 

Universitetskanslersämbetet.” (16) 

I promemorian framställs UKÄs roll som granskare som legitim eftersom lärosätenas verksamhet är 

skattefinansierad.  

 

”Lärosätenas verksamhet är i hög grad skattefinansierad, och det är riksdag 

och regering som genom lagar och förordningar anger krav och mål för högre 

utbildning. Det är därmed legitimt att staten och dess medborgare vill försäkra 

sig om att utbildningarna håller hög kvalitet och att skattemedel används 

effektivt.” (14) 

 

4.2.4 Professionens roll i promemorian 

Promemorian diskuterar aldrig ordagrant professionen eller professionalitet i något sammanhang, 

däremot nämns begrepp som lärosäten samt universitet och högskolor. 

“Lärosätena ansvarar för hur verksamheten organiseras och för 

utbildningarnas innehåll och genomförande, så att de krav och mål som anges 

för högskoleutbildning uppfylls” (13) 

Lärosätena tillskrivs en mer ansvarstagande roll gällande utformningen och organiseringen av den 

interna kvalitetssäkringen av utbildningar samt utvecklingen av interna kvalitetssäkringssystem. 

Med utgångspunkt i att ett ökat ansvar leder till ökad autonomi erbjuder promemorian en ökad 

autonomi åt lärosätena. 

 

“Företrädare för lärosätena har överlag angett att de är beredda att ta ett 

större ansvar för kvalitetssäkring av utbildningar” (14) 

“Varje lärosäte beslutar om hur det väljer att organisera sin kvalitetssäkring. 

Det innebär att även i ett långsiktigt perspektiv kan omfattning och inriktning 

på lärosätenas kvalitetssäkringssystem komma att skilja sig åt.” (18) 
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“Universitet och högskolor har ansvaret för att högskoleutbildning håller god 

kvalitet “ (17) 

Det hänvisas i promemorian till högskolelagen (1992:1434), lagen om examenstillstånd, att 

universitet och högskolor har ansvaret för att högskoleutbildning håller god kvalitet. Ytterligare en 

hänvisning till högskolelagen görs med följande formulering: 

“Att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal 

och studenterna och att studenterna har rätt att utöva inflytande över 

utbildningen är reglerat i högskolelagen” (21) 

Där det med andra ord poängteras att kvalitetsarbetet är en angelägenhet för högskolans personal. I 

och med att det även nämns att lärosätena ansvarar för den interna kvalitetssäkringen, går det att 

utläsa att högskolans personal ingår i begreppet lärosätena.   

 

4.3 Intervjuer med professionen 

Intervjuerna presenteras utifrån uppfattningen att alla röster är lika mycket värda, vi har därför 

valt att inte presentera vilken respondent som uttryckt vad. 

4.3.1 Professionen om kvalitetssäkring 

I intervjuerna med professionen framkommer det att kvalitetssäkring på högskolan upplevs vara 

något som är självklart och viktigt. Kvalitetssäkring sägs vara något som hjälper till att förbättra 

utbildningar och forskning men samtidigt poängterar professionen att det är viktigt att det finns 

kvalitetssäkringssystem som verkligen handlar om verksamheten.  

 

” … kvalitetssäkring är ändå något vi ska hålla på med dagligen, för att hela 

tiden förbättra oss. Förbättra utbildning, förbättra forskning, tänka igenom 

och kritiskt reflektera kring hur kan vi göra det här bättre…” 

 

Det blir tydligt att det finns skillnader i resonemangen gällande ett internt kvalitetssäkringsarbete 

och ett externt kvalitetssäkringsarbete där det interna upplevs vara något positivt. Betoningen ligger 

vid att mycket kvalitetssäkring redan finns inbyggt i högskolans struktur och hos professionen. Den 

inbyggda kvalitetssäkringen utövas genom forskningsseminarier, peer-review system och 
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kursutvärderingar inom utbildning, sedan framkommer det även att professionen anser att det i 

dagsläget redan finns många professionella organ som granskar att kvaliteten stärks inom 

högskolan, bland annat ämneskollegier, fakultetsnämnder och institutionskollegier.  

 

”… jag tycker att det ligger i professionen själv att vi har den här inbyggda 

kvalitetssäkringen genom forskningsseminarier, peer-review system, genom 

kursutvärderingar i utbildningen och sådär, så att jag tycker att vi har ett 

kvalitetssäkringssystem bland de professionella organen som vi har...” 

 

Det framgår att professionen anser att det finns en tydlig kontrast mellan intern kvalitetssäkring och 

extern kvalitetssäkring. Det verkar finnas en misstro gentemot kvalitetssäkringen om den inte utgör 

en del av den professionella organisationen. Standardiserade kvalitetssäkringssystem anses vara 

skadliga för verksamheten snarare än tvärtom. Professionen anser att det som ofta betraktas som 

kvalitetssäkringssystem för organisationer idag främst handlar om att lägga fram strategier, mål, 

planer och dokument och då menar professionen att det inte alls är säkert att kvalitetssäkring är 

viktigt för högskolan. Misstron gentemot externa kvalitetssäkringssystem mynnar ut i en skepsis 

gentemot syftet med externa kvalitetssäkringssystem. Professionen menar bland annat att ju fler 

generella system som dyker upp desto längre bort kommer man från idén om en professionell 

organisation. Externa kvalitetssäkringssystem anses vara något som moderna organisationer inte 

vågar vara utan, samtidigt som det uppfattas att de inte har något med kvalitet att göra utan snarare 

handlar om att framstå som en rationell organisation. En annan åsikt som gör sig hörd är att externa 

kvalitetssäkringssystem verkar orsaka mycket dubbelarbete då det redan finns ett inbyggt system i 

verksamheten. 

 

”... jag tycker att det blir dubbelt på något sätt när det finns redan inbyggt i 

systemet. Då tänker jag såhär, litar man inte på att det fungerar som det 

ska?” 

                                                                                                                                  

         

4.3.2 Uppfattningar kring granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem 

Granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringssystem uppfattas av professionen som styrande på 

distans via tankar. Det nya systemet, som innebär att lärosätena bygger upp egna 
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kvalitetssäkringssystem, kan enligt professionen antyda på att lärosätena får en större autonomi men 

medvetenheten gällande att UKÄ kan komma att granska systemet är lika styrande som om UKÄ 

skulle genomföra alla granskningar.  

 

“… säger vi att vid något tillfälle kommer vi å granska er a då klart att man 

anpassar sig efter granskningen även om den inte kommer…”  

Kvalitetssäkringssystem kan, enligt professionen, leda till en hel del ökad administration för 

lärosätena. Det nya systemet innebär, enligt professionen, en granskning av ”linjen” snarare än 

kvaliteten och att man därmed rör sig bort från verksamheten. Professionen menar att det borde 

granskas mindre än vad det görs idag samtidigt som det som granskas borde vara det som verkligen 

är viktigt för verksamheten. Det finns en risk med det här förslaget, menar professionen, nämligen 

att det interna kvalitetssäkringssystemet utformas endast för att klara granskningen.  

 

“Det blir förekomsten av ett system som blir viktigt och sen kan det där 

systemet se ut på jättemånga olika sätt... “ 

 

I debatten från regeringens sida handlar förslaget om att ge professionen mer autonomi, 

professionen menar å andra sidan att det skapas en känsla av att lärare och forskare får större makt 

genom att ge lärosätena större ansvar men att det i själva verket är lärosätesledningen som får större 

makt. Professionen tycker att regeringen borde lyssna mer på de professionella, det vill säga lärare 

och forskare. Det nya systemet är idag utvecklat i samråd med SUHF, vilket är lärosätenas och 

ledningarnas organisation, vilket poängteras vara något annat än representanter för professionen. 

Det finns därmed ytterligare en risk med det nya förslaget, nämligen att lärosätesledningar och 

administrationen stärks snarare än professionen. 

 

“… de (SUHF) är ju lärosätenas organisation och det är ju viktigt att ha med 

dem, men de representerar inte de professionella utan de representerar 

universitetsledningarna. Universitetsledningarna har ofta andra intressen än 

vad professionella har.” 

 

Trots en övervägande negativ inställning gentemot det nya förslaget på ett nytt 

kvalitetssäkringssystem lyser en del positiva inställningar igenom, bland annat framgår det att 

processen förs in mer det vill säga att studenten får en kvalitativ utbildning genomgående från första 

kurs till examination. Det framkommer även önskemål om att examinatorn bör få en tydligare 
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akademisk roll samt att examinatorns ansvarsområde bör tydliggöras. Det sägs finnas en poäng med 

att bli externt granskad men samtidigt menar professionen att regeringen bör blanda sig i så lite som 

möjligt. Professionen poängterar att det viktigaste i frågan om extern granskning är att de som utför 

granskningen har rätt kompetenser och erfarenheter inom det ämnesområde som granskas, annars är 

det omöjligt för dem att veta vad de ska kolla på.     

4.3.3 Universitetskanslersämbetets (UKÄ) roll    

Professionen framför att det känns rimligt att UKA ̈, som statlig myndighet, har rollen som 

granskare då det är statliga pengar som finansierar verksamheten. Det finns en viss likgiltighet att 

finna hos professionen gällande vilken myndighet som utför granskningen och en förståelse för att 

någon extern aktör måste göra det.  

        

”Så ser det ju ut inom olika politiska områden, inom alla politiska områden så 

har man en statlig myndighet som är tillsynsmyndighet över resten.” 

        

”... i samhället i stort så har vi fått många fler organisationer som granskar 

andra organisationer vilket gör att alla organisationer måste vara väldigt noga 

med att man kan presentera sig som granskningsbar gentemot granskarna.”  

       

Professionen tar samtidigt upp vikten av att de som granskar har det professionella kunnandet 

gällande vad som granskas. Vad den externt granskande organisationen har för namn anses vara 

oviktigt.  

      

”Jag kan tycka att det är rimligt att det faktiskt är forskare som har disputerat 

att det är folk som har gått forskarutbildning i olika ämnen som är doktorer 

och docenter och professorer som utför granskningen. Inte att det är folk som 

inte har det här professionella kunnandet, då vet de ju inte vad de ska kolla 

efter...”   

  

Det ifrågasätts om UKÄ genom sina bedömargrupper verkligen hinner med att sätta sig in i 

verksamheten under granskningen, det finns därmed en risk, menar professionen, att mätningar av 

slumpmässiga småsaker ligger till grund för den slutgiltiga bedömningen. Professionen menar att 
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mycket av det UKÄ gör är typexempel på ytliga granskningar, vilket gjort det till något 

administrativt, till exempel att skriva kursplaner i förhållande till hur UKÄ tycker att de ska skrivas.  

 

Professionen menar att UKÄ som myndighet borde försöka lyssna mer på de professionella när nya 

system utformas, i dagsläget har de goda kontakter med universitetsledningarna som ofta har andra 

intressen än vad de professionella har. Professionen framhåller att det finns en problematik kring 

intresseskillnaderna mellan organisationsledning och professionen, troligen kommer det alltid att 

finnas konflikter där emellan som måste hanteras på olika sätt, men idag syns en utveckling som ger 

mer makt åt ledningen i förhållande till professionen där professionen blir mer beroende av 

ledningen. En annan problematik som framkommer är att högskolesektorn börjar betraktas som 

vilken myndighet som helst, den granskas på samma sätt som naturvårdsverket granskas, 

högskoleverket ska per definition vara mycket mer autonom. 

    

”Jag tror det är rimligt att ha en statlig myndighet som granskar men 

problematiken tycker jag har varit att man börjar se högskolesektorn som 

vilken myndighet som helst liksom, att man ser på̊ den här myndigheten precis 

som man ser på̊ naturvårdsverket...”  

        

4.3.4 Professionens uppfattning om sin yrkesroll   

Professionen betonar att professionalitet innebär en frihet samt möjligheten att utveckla sitt eget 

arbete med grundval i sina egna professionella normer och den kunskap man har. Exempel tas upp 

inom forskning, där professionen själv definierar frågeställningar och metoder samt har friheten att 

publicera som man vill. Exempel inom undervisning tas också upp, där professionalitet handlar om 

friheten att utveckla kurser utifrån vad man tror är bäst för studenterna. Den kollegiala 

organisationen, det vill säga lärare, examinator och kollegialt beslutsfattande organ, ska enligt 

professionen fatta de viktigaste besluten gällande högskolan.  

 

“Det är ju lärare och forskare som anses vara dem som behöver autonomi, det 

är ju vi som självständigt ska utveckla kunskapen.” 

Trots uppfattningen om att vara autonoma i sitt yrke framkommer en känsla av maktlöshet då det 

finns få möjligheter att påverka UKÄs beslut. Det kommer nya krav och riktlinjer som ska följas 

och hanteras, vilket av professionen ibland upplevs som störande för arbetsverksamheten. Det blir 
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fler arbetsuppgifter som ska hanteras på samma tid som tidigare, professionen menar att ju mer 

styrd man blir desto mindre attraktivt blir arbetet. I samband med känslan av maktlöshet gentemot 

UKÄ och regeringen går det att utläsa att professionen upplever en viss reformtrötthet och skepsis 

gällande dess yrkesroll i förhållande till implementeringen av nya reformer. Professionen upplever 

reformer som ytterligare en arbetsuppgift men förstår inte varför det ska göras, de upplever att de 

ökade arbetsuppgifterna och kraven utifrån men också från organisationen i sig begränsar sin egen 

roll.  

 

“Att ju mer granskningssystem och ju mer utvärderingssystem och mer såna 

saker som kommer utifrån eller från organisationen, desto mindre upplever 

man att man själv får utrymme liksom...” 

 

Den övervägande inställningen hos professionen gentemot införandet av nya reformer på högskolan 

är negativ, men många har också ett löst förhållningssätt till bland annat införandet av nya system 

och är inte så engagerade i det heller. Likgiltigheten vägs upp av argumentet om att professionen 

måste återta ansvaret över sin roll: 

 

”Den kollegiala diskussionen måste återigen vitaliseras och ta sitt ansvar för 

och förstå att ansvaret ligger kvar hos den kollegiala diskussionen”  

 

5 Resultat och analys 
I följande stycke presenteras vårt resultat och vår analys. Med avstamp i vårt teoretiska ramverk 

har vi bearbetat och analyserat vår empiri för att få en ökad förståelse för promemorian samt 

professionens uppfattningar. Varje stycke avslutas med en summerande text där analysen kopplas 

till respektive forskningsfråga. 

5.1 Kvalitetssäkring på högskolan 

Hur presenteras kvalitetssäkring i promemorian och hur resonerar professionen kring detsamma? 
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I promemorian framgår det att systemet för kvalitetssäkring bör bli mer sammanhållet och därför 

förespråkas en förening av lärosätenas interna kvalitetssäkring och UKÄs granskningar. Det 

framgår att lärosätena och UKÄ har ett delat ansvar gällande att säkerställa att de krav som gäller 

för högskoleutbildningen uppfylls. Det nya kvalitetssäkringssystemet, som ska bestå av fyra 

komponenter, framstår som en standardiserad modell där granskningsansvaret ligger hos UKÄ. Det 

framstår som en standardiserad modell utifrån att generella kvalitetsaspekter ska arbetas fram och 

sedan utgås ifrån samt att UKÄ ska göra sina bedömningar utifrån en tregradig respektive en 

tvågradig skala. Den här typen av mätningar går att koppla till Lindgrens (2014) förklaringar om 

vad kvalitetsmätningssystem handlar om, det vill säga mätande av kvalitet med hjälp av mått. 

Däremot framhävs samtidigt en flexibilitet: 

 

“Hänsyn bör tas till de olika lärosätenas särart och profilering och 

möjligheterna att anpassa och komplettera bedömningen med kvalitetsaspekter 

som är särskilt relevanta för det aktuella lärosätet bör övervägas.” (18)   

 

Flexibiliteten i systemet kan tolkas som ett sätt att försöka minska de spänningar som kan uppstå 

inom högskolesektorn när det talas om kvalitetsarbete. Spänningar som identifieras av Vidovich 

(2001) är bland annat om fokus ska ligga på att tillfredsställa interna eller externa intressenter. 

Betoning ligger i promemorian på betydelsen av att lärosäten samt UKÄ deltar och följer 

internationella utvecklingsarbeten gällande kvalitetssäkring. Promemorian poängterar att principer 

för kvalitetssäkring som utarbetats i Bolognasamarbetet beaktats i utformningen av förslaget till det 

nationella kvalitetssäkringssystemet. Den yttre påverkan som främst sker via politiska beslut går att 

koppla till den tvingande isomorfismen (DiMaggio och Powell 1983) som kan förklara politikens 

påverkan på utformningen av kvalitetssäkringssystemet. Fokus ska ligga på att lärosätena ska ha ett 

system som går att presentera för UKÄ vid en eventuell granskning. Det här kravet går att koppla 

till Powers (1996) teori om “pre-audit audit”, där fokus ligger på att granska ett systems funktion 

samt att systemet är byggt på ett sätt som går att granska. Detta bidrar till en uppfattning om en viss 

ytlighet i systemet som förstärks av att vi utläser ett hot om granskning. Bland annat framgår det att 

en större andel utbildningar kan komma i fråga för granskning. Kvalitetssäkringen innefattar 

granskningar som enligt promemorian syftar till att stärka kvaliteten men framstår snarare som ett 

hot som syftar till styrning på distans vilket stämmer överens med Vidovichs (2001) syn på 

kvalitetsåtgärder som en teknik för styrning på distans. Att hotet om att fler utbildningar kan 

komma att granskas, är just ett hot, kan styrkas med att promemorians mål är att samtliga lärosätens 
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utbildningar ska vara granskade inom en sexårsperiod, när UKÄ under en fyraårsperiod endast hann 

med att granska drygt hälften av alla utbildningar.        

      

Genom våra intervjuer med professionen framgår det tydligt att kvalitetssäkring anses vara något 

självklart och viktigt för högskolan och dess utveckling. Kvalitetssäkring verkar vara en del av hur 

moderna organisationer bör se ut idag vilket påminner oss om Röviks (2008, 2012) poäng att 

kvalitetssäkring upplevs som det enda rätta sedan millennieskiftet och att idén således är 

institutionaliserad. Att kvalitetsarbete och kvalitetssäkring omtalas som något självklart för att bidra 

till högskolans utveckling är således något som förklaras av nyinstitutionalismen. (ibid) 

 

” … kvalitetssäkring är ändå något vi ska hålla på med dagligen, för att hela 

tiden förbättra oss. Förbättra utbildning, förbättra forskning, tänka igenom 

och kritiskt reflektera kring hur kan vi göra det här bättre…” 

 

Det framgår samtidigt att professionen anser att det finns tillräckliga kvalitetssäkringssystem internt 

inom högskolans organisation, exempelvis i form av fakultetsnämnd, ämneskollegier och 

institutionskollegier samt att det pågår kvalitetssäkring inom det professionella, exempelvis i form 

av peer-reviews. Kvalitetssäkringssystem som verkligen handlar om verksamheten och där de 

professionella och studenterna är inblandade, menar professionen, är av stor betydelse för 

högskolan. Vidovich (2001) menar att kvalitetssäkring oftast handlar om ett redskap som syftar till 

att säkra kvaliteten för externa intressenter, men i professionens uppfattningar om kvalitetssäkring 

går det att utläsa att det även är ett redskap som syftar till att säkra kvaliteten för interna 

intressenter, det vill säga dem själva och studenterna. Här blir det tydligt att det finns viktiga 

skillnader gällande inställningen gentemot interna respektive externa kvalitetssäkringssystem. 

Utifrån intervjuerna med professionen, där det framgår att interna kvalitetssäkringssystem redan är 

en del av högskolan och dessutom en viktig del, går det att utläsa en misstro mot ytterligare 

kvalitetssäkringssystem. Professionen anser att det blir dubbelt arbete då det redan finns system för 

kvalitetssäkring inbyggt i verksamheten och upplever att ytterligare kvalitetssäkringssystem 

ifrågasätter tilltron till de interna systemen vilket stämmer överens med Bergs (2002) resonemang 

gällande kontrollerande kvalitetsåtgärder. Professionen uttrycker vidare att appliceringen av 

standardiserade system för kvalitetssäkring riskerar att orsaka att fokus på kvaliteten förskingras. 

Det skeptiska förhållningssättet kan förklaras med Mintzbergs (1993) teori om att professionella 

byråkratier inte kan styras i för stor utsträckning av färdiga system ämnade att formalisera, planera 

eller kontrollera arbetet inom organisationen. Teorin tar även upp att de professionella motsätter sig 
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en rationalisering av dennes förmågor och standardisering av dess arbetsuppgifter i och med att det 

är något som upplöser grunden till dennes självständighet. (ibid) 

5.2 Gällande inslaget om granskning av lärosätenas 

kvalitetssäkringssystem 

Vad säger promemorian om inslaget kring granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem och 

hur resonerar professionen kring detsamma? 

I promemorian framgår att UKÄ, i det nya kvalitetssäkringssystemet, ska beakta lärosätenas eget 

kvalitetssäkringsarbete i större utsträckning. Ansvaret att utforma interna kvalitetssäkringssystem 

ligger hos lärosätena, vilket tyder på att de får en ökad autonomi gällande kvalitetssäkringssystem. 

Bemärkningsvärt är att det i promemorian framstår som om lärosätena får en ökad autonomi, 

samtidigt som det ligger i högskolesektorns natur att vara autonom, då högskolesektorn utgörs av 

professionella byråkratier (Mintzberg 1993). Samtidigt som lärosätena sägs få en ökad autonomi 

ska utbildningsutvärderingar utgöra en betydande del i kvalitetssäkringsarbetet, vilket innebär att 

vikt ska läggas vid självvärderingar. Självvärderingar anges vara en del av underlaget vid 

utbildningsutvärderingar, där lärosätena själva bland annat ska visa att studenterna uppfyller kraven 

för examen, vilket kan kopplas till att kvalitetsmätningssystem är system för regelbunden 

dokumentation och analys av hur det står till med verksamheten (Lindgren 2014). Professionen 

poängterar att detta inslag kan komma att leda till ett stort arbete och ökad administration, en 

uppfattning som stämmer överens med Lindgrens (2014) resonemang om vad kvalitetsarbete 

handlar om; regelbunden registrering och dokumentation.  

“... samtliga universitets och högskolors kvalitetssäkringssystem ska granskas 

inom en sexårsperiod och att utbildningsutvärderingar utgör en betydande 

andel.” (16) 

Vi utläser en misstro gentemot lärosätena, i och med att det framgår att universitet och högskolor 

ansvarar för att de har hög kvalitet samtidigt som UKÄ ska genomföra granskningar för att 

kontrollera att lärosätena tar det ansvaret. Vår analys gällande en misstro gentemot lärosätena stärks 

av Berg (2002) som argumenterar att kontrollerande kvalitetsåtgärder är något som signalerar om en 

misstro gentemot de professionella. Å andra sidan menar Power (1993) att själva kvalitetsbegreppet 

inte skulle kunna existera utan kvalitetssäkring. Det uppstår med andra ord ett dilemma där 

lärosätena trots sin inbyggda autonomi ‘måste’ bli granskade och uppmanas att registrera och 
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dokumentera sina handlingar för att det utan denna granskning inte skulle finnas något 

kvalitetsbegrepp.   

Professionen menar att en anpassning efter granskningen kommer att ske trots att det finns en 

skeptisk inställning gentemot det nya inslaget gällande granskning av lärosätenas 

kvalitetssäkringssystem. De uppfattar det som att inslaget i kvalitetssäkringssystemet är utformat på 

ett vis som gör att fokus riskerar att hamna på att utforma ett fungerande, granskningsbart system 

snarare än att fokus hamnar på det kvalitetsarbete som gynnar verksamheten. Förståelse för 

professionens resonemang finns att finna i Powers (1993) teori om att fokus hamnar på att göra 

allting granskningsbart.  

Det här inslaget i förslaget upplevs vidare av professionen som något som kan innebära att man 

kommer längre bort från verksamheten i och med att UKÄ granskar lärosätenas 

kvalitetssäkringssystem och inte verksamheten i sig. Professionen poängterar att en högskola kan ha 

ett helt perfekt kvalitetssäkringssystem, men att det inte nödvändigtvis säger något om kvaliteten 

vilket återigen påminner oss om Powers (1996) teori om att fokus hamnar på att göra sig 

granskningsbar. Det poängteras också att risken i denna typ av system är att det verkar ge mer makt 

åt lärosätesledning och administration i förhållande till professionen. 

“… de (SUHF) är ju lärosätenas organisation och det är ju viktigt att ha med 

dem, men de representerar inte de professionella utan de representerar 

universitetsledningarna. Universitetsledningarna har ofta andra intressen än 

vad professionella har.” 

 

I tillägg till detta uttrycks att ledningen inte representerar professionen och att det finns 

intresseskillnader mellan ledning och professionen, vilket är ett resonemang som känns igen hos 

Musselin (2012) och Capano och Regini (2014) som identifierat en maktförskjutning, från 

profession till ledning, där professionens makt i förhållande till högskoleledningarna har reducerats. 

Denna typ av maktförskjutning identifierar Musselin (2012) som högskolesektorns resa från en 

professionell organisation till en organisation med en tydlig byråkratisk ledning. En ökad 

byråkratisering av högskolan påverkar hur professionen fördelar sin tid och organiserar sitt arbete 

vilket gör arbetet mer strukturerat och spårbart (Musselin 2012) vilket känns igen i professionens 

resonemang och beskrivningar exempelvis gällande förhållningssättet till införandet av 

kvalitetssäkringssystem. Det nya kvalitetssäkringssystemet bygger, som alla andra 

kvalitetssäkringssystem, på dokumentation, uppföljning och granskning av lärosätenas 
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kvalitetsarbete vilket, med stöd i Musselins (2012) studie, hade kunnat tolkas som en tydligt ökad 

byråkratisering av högskolan vilket kan förväntas leda till ett minskat professionellt inflytande. 

Professionen uttrycker en skepsis mot den antydda autonomin som lärosätena kan upplevas få i det 

nya kvalitetssäkringssystemet, där de utformar sina egna kvalitetssäkringssystem. Professionen 

uppfattar det som en sanning med modifikation, i och med att lärosätena är medvetna om att UKÄ 

kan komma att granska systemen. Den här medvetenheten blir lika styrande som om UKÄ skulle 

genomföra alla granskningar i egen hög person och professionen uppfattar således att det nya 

systemet får en styrande effekt. Resonemanget stämmer överens med Vidovich (2001) studie som 

pekar på att kvalitetsarbete inom högre utbildning används just som ett medel för styrning på 

distans. 

Det framgår att inslaget gällande interna kvalitetssäkringssystem, som en del av det nationella 

kvalitetssäkringssystemet, till viss del bemöts med en positiv inställning från professionen. Det 

upplevs vara positivt att det nya förslaget tagits fram i samråd med universitet och tagit hänsyn till 

kritik som kommit från andra europeiska tillsynsorgan. Det framförs att det finns en poäng i att bli 

externt granskad och att det nya systemet verkar vara utformat på ett rimligt sätt. Utifrån dessa 

positiva röster framstår det återigen som att kvalitetssäkring som idé blivit institutionaliserad, i 

enighet med Rövik (2008, 2012) som belyst att kvalitetssäkring varit ett givet inslag i de flesta 

organisationer sedan millennieskiftet och att dessa system antas fylla en funktion som leder till 

högskolans utveckling. Berg (2002) menar att kvalitetsstyrning kan sättas in i en organisation som 

ledningsinstrument till följd av olika anledningar, där en av anledningarna föreslås vara just som 

svar på interna analyser av definierade behov inom organisationen. Vår tolkning av professionens 

uppfattningar gällande kvalitetssäkring innefattar att behovet av kvalitetssäkring finns, just för att 

främja högskolans utveckling, vilket vi vidare tolkar vara något som hos professionen legitimerar 

kvalitetssäkringssystemets utformning. Faktum kvarstår dock att professionen skiljer på relevansen 

mellan interna och externa kvalitetssäkringssystem. 

Det framgår i promemorian att utgångspunkterna för granskningen ännu inte har utarbetats, vilket 

lämnar oss med en oklar bild över hur det kommer att gå till i praktiken. Detta är naturligtvis till 

följd av att vi befinner oss i ett tidigt skede av kvalitetssäkringssystemets implementering och det är 

något som fortsatt skapar en känsla av otydlighet i promemorian. 

5.3 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) roll 
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Vilken roll har UKÄ i kvalitetssäkringssystemet enligt promemorian och hur resonerar professionen 

kring detsamma? 

UKÄ har en tydlig roll i promemorian, med stort ansvar för det nya förslaget, vilket får dem att 

framstå som regeringens ögon på högskolesektorn. UKÄs granskningar ska kontrollera 

utbildningars resultat samt bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling. UKÄ får uppgiften att 

vidareutveckla och implementera systemet med utgångspunkt i regeringens bedömningar, 

tillämpliga lagar och förordningar och de principer för kvalitetssäkring som har tagits fram inom 

ramen för Bolognaprocessen. Med utgångspunkt i att promemorian är utformad med regeringen 

som uppdragsgivare samt UKÄs ansvar för utformning och implementeringen av systemet ser vi en 

koppling till tvingande isomorfism (DiMaggio och Powell 1991) som leder till att reformer liknar 

varandra i större utsträckning. Den tvingande isomorfismen som ligger till grund vid 

vidareutvecklingen av systemet kan tolkas som en bidragande faktor vid utformandet av ett 

standardiserat kvalitetssäkringssystem. Vi utläser ur promemorian att UKÄ får det övergripande 

ansvaret för det nya förslaget och att regeringen lägger över mycket av besluten på just UKÄ. Ett 

exempel på det är: 

“Vilken omfattning som respektive komponent bör få i det system som föreslås 

bör huvudsakligen avgöras av Universitetskanslersämbetet.” (16) 

Då UKÄ kommer stå för granskningarna av högskolesektorn är det här kanske en naturlig väg att 

gå. 

Vi upplever en förståelse från professionens sida gällande UKÄs roll som tillsynsmyndighet, 

oavsett om respondenten upplever granskningarna som relevanta eller ej. Det finns en medvetenhet 

hos professionen om staten som finansiärer samt att granskningarna måste utföras av någon. Detta 

tyder på en medvetenhet gällande sambandet mellan högskolans autonomi och dess beroende av 

staten för att bevara autonomin som även tas upp av Freidson (2001). UKÄs roll som granskare 

legitimeras således genom medvetenheten om att staten som finansiärer har rätt att veta hur 

pengarna spenderas vilket är något som professionen inte verkar ifrågasätta. Det resonemanget 

stämmer överens med Lindgrens (2014) syn på varför dessa granskningsmetoder är så vanligt 

förekommande idag. Resonemanget stämmer även överens med promemorians förklaring till 

detsamma: 

”Lärosätenas verksamhet är i hög grad skattefinansierad, och det är riksdag 

och regering som genom lagar och förordningar anger krav och mål för högre 
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utbildning. Det är därmed legitimt att staten och dess medborgare vill försäkra 

sig om att utbildningarna håller hög kvalitet och att skattemedel används 

effektivt.” (14) 

Professionens förståelse för trender i samhället som rör kvalitetssäkring, granskning och 

kvalitetsstyrning bidrar till professionens medvetenhet om kvalitetssäkring som institutionaliserad 

idé, vilket är något som bekräftas av Röviks (2008) teori om detsamma. Medvetenhet bidrar också 

till vår upplevelse om en viss likgiltighet hos professionen i och med att de förändringar som sker 

inom sektorn förklaras genom olika trender som kommer och går i samhället. 

”Så ser det ju ut inom olika politiska områden, inom alla politiska områden så 

har man en statlig myndighet som är tillsynsmyndighet över resten.” 

Samtidigt finns det mycket åsikter bland professionen gällande hur UKÄs arbete bör utformas. Det 

poängteras att det är viktigt att kvalitetssäkringen görs på rätt sätt och av rätt personer, där rätt 

personer anses vara personer med rätt kompetens. Enligt förslaget i promemorian bör UKÄ för 

varje granskning tillsätta en bedömargrupp bestående av externa sakkunniga, studentrepresentanter 

och företrädare för arbetslivet. Professionen å sin sida betonar att granskningarna bör göras av 

människor som är kompetenta inom det område de granskar. Det innebär exempelvis att den som 

ska granska områden som rör redovisning rimligen själv bör vara verksam inom 

redovisningsområdet. Detta tyder på viljan till självbestämmande hos professionen, i och med att 

det verkar finnas en önskan att få klara sig utan externa granskare vilket kan förklaras med 

Pierscioneks (2008) och Cavalli och Teichlers (2010) resonemang om den akademiska professionen 

och dess inbyggda autonomi. Att professionen anser att kvalitetssäkringen och granskningen bör 

stanna inom det professionella styrks även med Mintzbergs (1993) beskrivning av en professionell 

byråkrati där utformandet av högskolan som organisation ligger i de professionellas kunskaper och 

expertisen de besitter. Det framgår således att professionen anser att det är de professionella som 

besitter de sakkunskaper som krävs för att kunna göra en rättvis granskning. Med utgångspunkt i att 

professionen utgår ifrån att de verkar inom en professionell byråkrati är det föga förvånande att de 

upplevs ifrågasätta syftet med UKÄs granskningar samtidigt som de, i enighet med Mintzbergs 

(1993) teori, motsätter sig idén om införandet av en standardiserad modell för kvalitetssäkring. 

Det finns en kritisk inställning hos professionen som pekar på att UKÄs granskningar blir ytliga och 

godtyckliga då det är svårt att granska en verksamhet på djupet när man inte själv är en del av den. 

Professionen upplever granskningsmodellen som standardiserad och uttrycker att risken ligger i att 
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det tillslut endast handlar om att organisationen ska göra sig granskningsbar, snarare än att fokusera 

på kvaliteten, vilket är något som skapar en skepsis bland professionen gällande kvalitetssäkringens 

syfte. Inställningen gentemot granskning kan förklaras med hjälp av Powers (1996) teori om vikten 

av synligheten av kvalitetsprestationer genom dokumentationer. Power menar att kvalitetsbegreppet 

inte kan existera utan kvalitetssäkring i och med att fokus ligger på att göra allt granskningsbart.  

Professionens skeptiska inställning gentemot kvalitetssäkringens syfte kan förklaras med 

Mintzbergs (1993) teori angående professionella byråkratier och att de inte kan styras av färdiga 

system. Professionella motsätter sig en rationalisering av dennes förmågor och standardisering av 

dess arbetsuppgifter i och med att det är något som upplöser grunden till dennes självständighet 

(Mintzberg 1993), vilket är ett resonemang som bekräftas av oron i professionens svar. Det finns en 

vilja hos professionen att UKÄ bör lyssna mer på dem och ha en aktiv kommunikation med 

professionen vid utformningen av denna typ av system, då det i slutändan är professionen som ska 

hantera systemen. 

5.4 Profession 

Vilken roll får professionen i kvalitetssäkringsarbetet enligt promemorian och hur uppfattar 

professionen sin egen roll? 

 

I promemorian nämns aldrig professionsbegreppet i sin rena form, det talas snarare om hela 

lärosätets roll och ansvar i kvalitetssäkringssystemet. Begreppet lärosäten är öppet för tolkning i 

bemärkelsen att det i texten inte definieras vilka som avses. En tolkning är således att professionen 

utgör en del av lärosätena vilket bland annat framgår av följande mening: 

 

“Lärosätena ansvarar för hur verksamheten organiseras och för 

utbildningarnas innehåll och genomförande, så att de krav och mål som anges 

för högskoleutbildning uppfylls” (13) 

Vidare betonar promemorian att varje lärosäte beslutar om hur det väljer att organisera sin 

kvalitetssäkring vilket antyder på en ökad autonomi. I och med att anställda i professionella 

byråkratier är kompetenta specialister som ges stor kontroll att utforma sitt eget arbete (Mintzbergs 

1993) stärks tolkningen att professionen ingår i lärosätesbegreppet. Professionens roll framställs 

således som viktig i promemorian i och med att mycket ansvar gällande utformning och 

organisering av det interna kvalitetssäkringsarbetet bör vila på lärosätena och därmed professionen. 
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Utifrån den här tolkningen framgår det att professionen enligt promemorian får bevara sin autonomi 

i enighet med Freidsons (2001), Pierscioneks (2008) och Cavalli och Teichlers (2010) uppfattningar 

om detsamma.  

 

Professionen uttrycker att de upplever sin roll som autonom i förhållande till hur de själva väljer att 

lägga upp sin undervisning och forskning vilket stämmer överens med Freidsons (2001) samt 

Mintzbergs (1993) resonemang gällande hur en profession skiljer sig från andra yrken. Cavalli och 

Teichlers (2010) syn på den akademiska professionens roll som innebär att bevara och sprida 

kunskap är således något som går att finna i professionens resonemang om detsamma. 

 

Det blir samtidigt tydligt att den upplevda autonomin framstår som begränsad på många sätt samt 

att det finns en känsla av maktlöshet hos professionen i vissa avseenden. Professionen upplever att 

dess arbetsuppgifter ökar men att de läggs ovanpå redan befintliga arbetsuppgifter. Detta genom 

införandet av nya riktlinjer och reformer som de förväntas anpassa sig efter vilket upplevs störa 

dess arbetsverksamhet.  

 

“Att ju mer granskningssystem och ju mer utvärderingssystem och mer såna 

saker som kommer utifrån eller från organisationen, desto mindre upplever 

man att man själv får utrymme liksom...” 

 

Att denna maktlöshet gör intrång på professionens autonomi tar oss till Mintzbergs (1993) teori som 

säger att den professionella riskerar att tröttna på sitt arbete om denne inte ges den frihet som denne 

anser sig förtjäna. Det har således uppenbarat sig en kontrast mellan professionens upplevelser 

kring sin egen autonomi och uppfattningen om att nya riktlinjer och reformer gör anspråk på att 

reducera den autonomin. Detta bekräftas genom professionens resonemang som pekar på en 

reformtrötthet där professionen upplever att det egna utrymmet minskat vid införandet av nya 

reformer. Detta är något som stärks av professionens tolkning om vilka som avses med lärosäten i 

promemorian, det vill säga lärosätesledningen och inte professionen.  

Utgår vi från den tolkningen benämns inte professionen alls i promemorian utan riktar sig enbart 

mot lärosätesledningen. Vid den tolkningen framgår att promemorian kan komma att innebära ett 

maktskifte mellan högskolans intressenter, vilket tar stöd i Musselin (2012) och Capani och Reginis 

(2014) studier som visat detsamma. Vilken roll professionen får enligt promemorian beror således 

på vilken tolkning vi gör av begreppet lärosäten. 
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6 Diskussion 
I följande stycke diskuteras resultatet i ett större perspektiv, därutöver ges även förslag på vidare 

forskning inom området.  

   

Problematiken gällande en ökad styrning av professionen inom högskolesektorn har påvisats av en 

mängd olika studier (Lane 1985, Anderson 2006, Ahlbäck Öberg 2011). Från vad vi kunde utläsa av 

intervjuerna resonerar professionen kring kvalitetssäkring som något som är av stor vikt för 

högskolesektorn och att det finns interna system för kvalitetssäkring inom högskolan idag. De anser 

däremot att det finns en risk, när standardiserade modeller för kvalitetssäkring appliceras, att fokus 

hamnar på granskningen istället för på kvaliteten. Efter att vi satt oss in i hur högskolan fungerar 

samt analyserat promemorian, känns argumenten från professionen rimliga och förståeliga. Den 

akademiska professionen förväntas kunna utöva sitt arbete under den så kallade akademiska friheten 

och på så vis styra över sitt eget arbete (Freidson 2001), att då istället börja införa standarder och 

öka dokumentationen bildar en uppfattning om en misstro gentemot professionens roll inom 

högskolan samt att den rollen håller på att förändras och begränsas. Samtidigt kan det anses vara 

rimligt att staten som ändå är finansiärer av högskolan vill ha dokumentationer på hur pengarna 

används samt att de blir använda på ett effektivt sätt. Hur ett kvalitetsmått skulle kunna ge staten 

den tryggheten är högst tveksam, då en siffra på ett papper inte nödvändigtvis kan beskriva hur det 

ser ut i verkligheten. 

 

Kvalitet har sedan millennieskiftet varit en populär trend (Rövik 2012, Bejerot och Hasselbladh 

2002) och trots att det snart har gått tre decennier syns det tydliga skillnader i uppfattningar kring 

kvalitetsbegreppet inom högskolan. Kvalitetsdiskussionen inom högre utbildning måste utvecklas 

tills att det finns en överensstämmelse mellan vad professionen, högskoleledningen och andra 

intressenter värderar gällande kvalitet i utbildningen. Eftersom kvalitetsbegreppet ligger till grund 

för idén kring kvalitetssäkring blir dess syfte snedvridet om begreppet värderas olika bland 

inblandade aktörer. Vi upplever att argumenten från granskarens sida, det vill säga riksdag, regering 

och myndigheter, gällande kvalitetssäkringens betydelse i dagsläget är för vag. Vad är 

kvalitetssäkringens syfte inom högskolesektorn egentligen? Vår uppfattning om att argumenten är 

för vaga beror troligtvis på en otillräcklig diskussion gällande vad som avses med kvalitet inom 
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högskolesektorn. Om aktörerna inte är överens om begreppets innebörd, hur ska den då kunna 

säkras? Framförallt hur ska den då säkras? Utan en fortsatt diskussion om kvalitetsbegreppets 

innebörd och syfte inom högskolesektorn, har vi svårt att se hur aktörerna ska komma fram till en 

enhetlig uppfattning om kvalitetssäkringssystemets syfte eller relevans.   

 

Den politiska debatten om högskolesektorn rör idag i mångt och mycket frågan om att återge 

makten till professionen och att se till att värna om dess autonomi. Även professionen höjer rösten 

och vill vara med i politiska diskussioner som i slutändan kommer påverka deras arbete. Allt mer 

fokus läggs således på professionen, åtminstone i media. Det framgår dock som om detta är 

retoriska knep som utan tvekan låter bra i mottagarens, de professionellas, öron. Vi upplever att 

dessa retoriska knep syftar till att fånga åhörarnas uppmärksamhet för att fokus inte ska hamna på 

att de åtgärder som föreslås egentligen är kontrollerande åtgärder med en starkt styrande effekt. Så 

varför talas det så mycket om att återge makten till professionen? Jo för att det är vad professionen 

vill höra. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi uppmärksammat flera intressanta aspekter, gällande kvalitetssäkring och 

professionens uppfattningar, som gör sig lämpliga som förslag till vidare forskning. Med vår 

undersökning har vi knappt tittat på en bråkdel av det som går att undersöka inom området och vi 

vill därför uppmuntra till vidare studier. I och med att vi undersökt det nya förslaget på 

kvalitetssäkringssystemet i ett väldigt tidigt skede, vore det högst intressant att göra en uppföljande 

studie. Vilka effekter fick det nya kvalitetssäkringssystemet? Hur gick implementeringen av 

reformen till? Hur har professionens arbete påverkats?   

Den politiska debatten gällande högskolesektorn uppmärksammar, vid olika tidpunkter, olika typer 

av begrepp. Utifrån vad vi kan utläsa skiftar fokus idag från begreppet kvalitet till begrepp som rör 

professionen och dess autonomi. Det vore mycket intressant att titta närmare på vilka drivkrafter 

som ligger till grund för ett fokusskifte från ett begrepp till ett annat. Vi vill därför uppmuntra till att 

genomföra en diskursanalys av den politiska debatten, med syftet att söka identifiera dessa 

eventuella drivkrafter.  

 

Vi har i vår studie berört UKÄs roll i det nya förslaget, men inte gjort någon djupare undersökning 

av den. Det hade därför varit intressant att undersöka hur kvalitetssäkring och dess syfte upplevs ur 

UKÄs perspektiv. Vidare vore det intressant att kartlägga kvalitetsbegreppets framfart genom 

högskolesektorn. Vilka intressenters röster väger tyngst i frågan om vad som avses med kvalitet i 
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utbildningen? Det vore även intressant att veta om professionens resonemang gällande 

kvalitetssäkring skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Det vore således intressant att genomföra en 

jämförande studie mellan olika lärosäten. Är professionens uppfattningar oberoende av den lokala 

organisationsstrukturen? 

 

 

7 Slutsats 
Vi har utgått från att införandet av kvalitetssäkringssystem i högskolesektorn skapar ett missnöje 

hos professionen. Vår studie visar dock att en sådan slutsats inte går att göra utan att ta hänsyn till 

den komplexa miljö som högskolan och därmed professionen verkar inom. Vi har genom vår studie 

kommit fram till att det finns en ambivalent inställning gentemot kvalitetssäkring från professionen. 

I promemorian presenteras kvalitetssäkringssystemet som flexibelt men framstår genom vår analys 

som standardiserat till följd av tvingande isomorfism. Förslaget bjuder in lärosätena till att bli mer 

involverade i kvalitetssäkringsarbetet men mängden granskningar signalerar att 

kvalitetssäkringssystemet kan komma att användas som ett redskap för styrning på distans. Vidare 

framgår, genom vår analys, att införandet av kvalitetssäkringssystemet kan komma att innebära en 

ökad administration för lärosätena och UKÄ. Kvalitetssäkring som idé framstår som 

institutionaliserad inom högskolan vilket gör att det finns en förståelse och acceptans inför det 

kommande kvalitetssäkringssystemet från professionen. Samtidigt finns det tydliga idéer kring hur 

det borde utformas och vissa motsättningar gällande de externa granskningarnas utformning. 

Professionen gör tydlig skillnad på intern kvalitetssäkring och extern kvalitetssäkring vilket tyder på 

att professionen utgår ifrån att de verkar inom en professionell byråkrati och vill bevara ansvaret 

för, och kontroll av kvalitet inom det professionella. Detta är något som stämmer väl överens med 

tidigare studier som tar upp kollegialitet och autonomi som viktiga grundstenar i professionens 

resonemang (se Ahlbäck Öberg 2011, Maguire och Gibbs 2013, och Lane 1985) Det är även något 

som bekräftas ytterligare genom den oro som går att tyda hos professionen gällande att införandet 

av ett standardiserat kvalitetssäkringssystem riskerar att flytta fokus från kvalitet inom 

verksamheten till fokus på att göra verksamheten granskningsbar, vilket i sin tur riskerar att 

förskingra professionens upplevda autonomi. Regeringen framför genom högskoledebatten att 

makten ska ges tillbaka till professionen, men professionen upplever snarare att mer makt verkar 

tilldelas lärosätesledningarna vilket tyder på en motsättning mellan vad som sägs och vad som 
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uppfattas. Införandet av det nya kvalitetssäkringssystemet upplevs av professionen vara en del av 

det maktskifte inom högskolesektorn som även uppmärksammats i tidigare studier där mer makt ges 

åt organisationsledningen snarare än åt professionen vilket, återigen, skiljer sig avsevärt från vad 

som betonas i promemorian samt den politiska debatten.  
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10.1 Bilaga 1 - Beskrivning av seminarium 

10.1.1 Bilaga 1:1 Seminarium om styrning i välfärden 

Vi har deltagit vid ett seminarium vid namn kunskapsseminarium om styrning i välfärden efter 

”new public management” som ägde rum på Södertörns högskola den 21 April 2015. Detta 

seminarium är en del av en seminarieserie som på regeringens initiativ ägt rum på flera olika platser 

i landet under 2014-2015 med syftet att förbättra styrmodellerna inom offentlig sektor (Regeringen 

2015). Civilminister Ardalan Shekarabi, som är en del av denna seminarieserie, menar att målet är 

att välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande inom offentlig sektor. 

Deltagarna vid seminarierna består av forskare och företrädare för fackförbund och arbetsgivare 

inom offentlig sektor och ämnena som diskuteras berör, som tidigare nämnt, hur styrmodellerna 

inom offentlig sektor kan förbättras och hur yrkesprofessionernas roll kan förstärkas igen 

(Regeringen 2015). 

Vi hade tagit del av en hel del av denna seminarieserie via internet redan innan vi visste att ett av 

dem skulle äga rum på Södertörns högskola vid en senare tidpunkt. De hade redan då fungerat som 

intresseväckande och inspirerande material. 

Seminariet som ägde rum på Södertörns högskola hade temat: Är ökad administration en oundviklig 

konsekvens av "New Public Management". Övergripande så berördes under seminariet ämnen som 

avprofessionalisering, amatörisering av administrativt arbete, problem skapade av bristande 

kommunikation, över och- underdokumentation inom vården, problem kring ineffektiva IT-system, 

uppkomsten av ett administrationssamhälle och mycket mer. Detta seminarium var inspirerande och 

relevant för vår studie och vi kom, genom detta seminarium, i kontakt med en av våra respondenter. 

 

10.1.2 Bilaga 1:2 Seminarium kring utveckling av kvalitetssystem 

Den 29e april deltog en av oss som observatör vid ett seminarium med fokus på utveckling av 

kvalitetssystem. Detta var ett seminarium som SUHF (Sveriges universitets – och högskoleförbund) 

anordnat för att diskutera det nya kvalitetssäkringssystemet och de nya interna 

kvalitetssäkringssystemen som det eventuellt kommer att innebära. Målgruppen för seminariet var 

kvalitetsansvariga vid Sveriges lärosäten och vi fick tillåtelse att delta efter en förfrågan om 

deltagande via mail från vår sida. 

Inbjudan till seminariet såg ut såhär: 
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”SUHF bjuder in till seminarium där möjlighet ges att dela tankar och erfarenheter kring 

utvecklingen av de kvalitetssäkringssystem som lärosätena ska svara för i det nationella 

kvalitetssystem för högre utbildning som föreslagits av regeringens utredare.” 

Representanter från 36 lärosäten var på plats tillsammans med SUHFs expertgrupp för 

kvalitetsfrågor, representant från SFS (Sveriges förenade studentkårer) samt representant från 

arbetsgivarorganisationen Almega. 

Upplägget under seminariet bestod av en introduktion där alla deltagarna hälsades välkomna och 

introducerades till dagens ämne vilket var hur lärosätena ska ta sig an de utmaningar och 

möjligheter som det nya kvalitetssäkringssystemet innebär i och med det fokus på interna 

kvalitetssäkringssystem som föreslås i promemorian. Sedan höll en professor från ett Skotskt 

universitet en presentation om hur kvalitetsarbetet och kvalitetssystemen ser ut och fungerar inom 

högskolesektorn i Edinburgh. Det framgick att Scotland är en förebild för Sverige när det kommer 

till hanterande och genomförande av kvalitetssäkring. Denna presentation efterföljdes av tre 

presentationer från olika svenska lärosäten där de kort presenterade hur det lokala 

utvecklingsarbetet på respektive lärosäte ser ut idag. 

Dessa presentationer efterföljdes av gruppdiskussioner där två frågor sattes i fokus. Fokusfrågorna 

var: ”Hur behöver vi komplettera och/eller systematisera vårt befintliga arbete för att säkerställa 

kvaliteten i utbildningarna?” och ”Vilka möjligheter ger utformandet av ett eget system? Vilka är 

utmaningarna och vilka fallgropar bör undvikas?”. Resultaten från dessa gruppdiskussioner 

summerades sedan inför alla deltagare och det öppnades upp för diskussion där alla fick möjlighet 

att lyfta frågor som kommit upp under dagen. Det poängterades från flera håll att alla lärosäten 

redan har många verktyg att använda när det kommer till kvalitetssäkring, nu handlar det främst om 

att pussla ihop dessa olika verktyg till ett sammanhängande kvalitetssäkringssystem. Man menar att 

lärosätena, i olika utsträckning, redan har utvecklat kvalitetspolicys, utvärderingssystem, kollegiala 

organ etc. som bör kunna utgöra grunden för ett mer sammanhållet system. Det lyftes även frågor 

om begreppet kvalitet. Det togs upp att det inte är lätt att mäta kvalitetsdrivande faktorer och att det 

är något man måste ha i åtanke. Sen restes ytterligare frågor om vem det egentligen är som 

definierar begreppet kvalitet? Är det ett kvalitetsbegrepp som kommer utifrån eller är det ett 

kvalitetsbegrepp som lärosätena själva kan definiera utifrån egna mål och värderingar? Det togs upp 

att det bör vara ett krav med extern granskning och inte upp till varje enskilt lärosäte. Vissa tyckte 

dock att det är viktigt att granskarna ska vara sakkunniga inom samma ämne som de granskar, så att 

det blir en riktig och rättvis ”peer-review” av utbildningarna. Invändningar till det lyftes också där 

man menade på att det finns en risk för godtycklighet i granskning av ämnesområdet om man blir 
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granskad av en kollega, i och med att den akademiska världen är liten på det viset och att de flesta 

inom samma område faktiskt känner varandra på ett eller annat vis. 

Innan seminariet avslutades hölls en summering av dagens diskussioner av representanten från SFS 

samt en presentation av hur studentperspektivet ser ut i förhållande till förändringarna och 

diskussionerna inom sektorn. 

Seminariet var intressant och bidrag till en ökad förståelse för hur situationen i högskolesektorn ser 

ut idag. 

 

10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguide 

1.     Hur länge har du jobbat inom högskolesektorn? 

2.     Hur länge har du varit anställd på Södertörns högskola? 

3.     Vilken är din befattning på högskolan? 

4.     Har du någon tidigare erfarenhet av införande av ett nytt kvalitetssäkringssystem inom 

högskolesektorn? 

5.     Har du någon tidigare erfarenhet av självvärdering eller utvärdering inom högskolesektorn? 

6.     Vad anser du vara en högskolas främsta uppgift? 

7.     Hur ser du på din egen roll i förhållande till det? 

8.     Är det viktigt med kvalitetssäkringssystem på högskolan? (varför?) 

9.     Vilken/vilka är den/de viktigaste variablerna när det gäller kvalitetssäkring av högskolan 

enligt dig?  

10. Hur definierar du kvalitet inom högskolesektorn? 

11. Vad innebär professionalitet för dig? 

12. Vad innebär kollegialitet för dig? 

13. Hur tolkar du begreppet ”avprofessionalisering”? 

14. Vilken roll har universitetskanslersämbetet i förhållande till högskolan enligt dig? 

15. På vilket sätt påverkar deras(UKÄs) jobb högskolesektorn enligt dig? 

16. Är det viktigt med kvalitetssäkring? 

17. Känner du till förslaget om det nya kvalitetssäkringssystemet som är ute på remiss just nu? 

Till vilken grad? 
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18. I förslaget till det nya kvalitetssäkringssystemet föreslås att varje lärosäte ska utforma egna 

interna kvalitetssäkringssystem som i sin tur ska granskas av UKÄ. Hur resonerar du kring 

det? (Bra/dåligt?) 

19. Det betonas i förslaget att fokus bör ligga på både på utbildningsutvärderingar OCH 

kvalitetsgranskningar, till skillnad från föregående kvalitetssäkringssystem där man endast 

fokuserade på utbildningsutvärderingar. Hur resonerar du kring det? 

20. Hur tror du detta kvalitetssäkringssystem kommer att bemötas av professionen? 

21. Tror du att detta kommer att påverka ditt arbete? (På vilket sätt?) 

22. Är det något du känner att du hade velat tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

	  


