
Föreliggande studies syfte är att redovisa en fördjupad studie av tio kvalitets-

index som berör utbildningskvalitet . En möjlighet till att avläsa diskrepanser
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som pågår ute bland landets lärosäten rörande universitetskanslersämbetes 

sätt att se på kvalitetsmätningar.
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FÖRORD 

Föreliggande studie är en fördjupad analys av empiri som härstammar 
från 2013 års studentbarometer vid lärosätet. Lärosätet har under en lång 
tid utfört kvalitetsmätningar av studenters studie- och arbetsmiljö. Dessa 
longitudinella studier har pågått sedan 2010. Under våren 2014 gavs en 
möjlighet att utföra en fördjupad granskning/studie av kvaliteten inom 
programutbildningar som då har till syfte ligga att ligga som grund för en 
mer konstruktiv jämförelse mellan institutioner.  

Upprinnelsen till föreliggande studie var att en av lärosätets institutioner 
fick en stor andel av sina program underkända av universitetskanslers-
ämbetet under hösten 2013. Vi fick tänka om något i hänseende vad 
gäller analysförfarandet och designade en något annorlunda modell, 
jämfört mot de tidigare analyser som utförts vid lärosätets årliga student-
barometrar. Det är naturligtvis oroväckande att en enskild institution har 
kvalitetsbrister som renderar i omdömen bristande kvalitet på så pass 
många program vid en och samma granskning.  

Vi ser i resultaten att det finns höga avvikelser för institutionen. Det är 
en intressant läsning och funderingarna är många kring begreppet kvali-
tet. Det finns anmärkningsvärda skillnader som beror på ”något” som vi i 
nuvarande skede inte kan sätta fingret på. Det måste utföras mer djup-
gående studier och analyser för att mer exakt klargöra problemen. Kvali-
tetsproblemen är helt enkelt för omfattande och därigenom måste 
institutionens interna kvalitetsarbete stärkas. Vi ser inte i resultaten, rent 
generellt, att övriga institutioner har mer övergripande kvalitetsproblem. 
Det finns naturligtvis enstaka avvikelser men dessa torde relativt smärt-
fritt kunna åtgärdas.  

Jag önskar eder alla en trevlig läsning om begreppet kvalitet inom högre 
utbildning.  

Kan den mätas? 

Peter Sigrén 
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SAMMANFATTNING 

Syfte 

Syftet med studien är att statistiskt säkerställa diskrepanser, i ett antal 
kvalitetsindex, mellan lärosätets institutioner. 

Metod 

Genom explorativ faktoranalys (EFA) har data extraherats så att gruppe-
ringar (faktorer) av enskilda frågeställningar kunnat urskiljas som då 
gemensamt belyser olika dimensioner av kvalitativt innehåll inom 
utbildningen, som bl.a. berör studenternas studie- och arbetsmiljö. 
Metoden ger, generellt, ett säkrare dataunderlag än resultatet av enskilda 
frågeställningar.  

Resultat  

På vilket sätt kvalitet kan/bör mätas i utbildningssammanhang kan dis-
kuteras. En del som kan mätas och även så görs är t.ex. studenters exa-
mensarbeten dock finns fler faktorer som mäter ett lärosätes kvalité t.ex. 
självvärderingar, studentbarometrar, alumn/etableringsrapporter, medar-
betarenkäter, kursvärderingar etc. Huruvida föreliggande studies mät-
instruments utfall visar på fenomenet kvalitet kan som alltid diskuteras. 
Kvalitet är ett brett och svårdefinierat begrepp. Faktoranalysen har extra-
herat ett antal områden som kan definieras som en slags kvalitet inom en 
utbildningsverksamhet. Den interna konsistensen, inom faktorerna, är 
god som tyder på en god validitet i instrumentet. Sedan kan alltid 
begrepp som validitet och reliabilitet diskuteras på ett djupare plan. 
Instrumentet har dock fångat upp de dimensioner som var avsedda att 
mätas. 

Resultaten i föreliggande studie visar också, relativt tydligt, på en del 
brister inom de undersökta kvalitetsindexen. Det kan tilläggas att dessa 
brister inte enbart avser en specifik institution dock var utgångspunkten 
för studien att se över en institution som inte klarade universitets-
kanslersämbetets kvalitetsgranskning fullt ut.  
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Vidare visar resultaten tydligt på att det finns en förbättringspotential, 
inom en rad kvalitetsindex, specifikt för nämnda institution och detta 
blir således en viktig fråga för institutionsledningen – att arbeta fram 
rutiner för att genomföra en rad förbättringsåtgärder. I de diskussioner 
som förts med lärosätets högsta ledning och samtliga prefekter är slutsat-
sen att något bör göras åt situationen. Resultaten är allt för avvikande, för 
en av institutionerna, och beror delvis på att den interna kvalitetssäk-
ringen brister. 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

Den föreliggande studien är en verksamhetsinriktad (del)studie som har 
till syfte att dokumentera och förankra kvalitetsdimensioner inom 
utbildningsverksamheter. Studien ingår i ett större longitudinellt projekt 
som påbörjades vid lärosätet hösten 2010. Till dags datum (2014) finns 
empiri för drygt 3 600 studenter, i fyra databaser (fyra studier). I förelig-
gande studie har frågeställningar som mäter kvalitet lyfts ut, ur ett betyd-
ligt mer omfattande frågeinstrument, från en av dessa databaser (2013 års 
databas). Analysmetoden, som används i föreliggande studie, är inte 
exakt jämförbar mot originalstudierna (studentbarometrar) även om, i 
dessa studier, faktoranalys användes som metod. En skillnad är att i 
denna redovisning används även multivariat regressionsanalys som en av 
flera redovisningsmetoder.  

Studien har sitt ursprung i att en av lärosätets institutioner, under HT 
2013, fått en stor andel av sina programutbildningar underkända vid 
universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsuppföljning. Jag vill med 
föreliggande studie mäta ett antal kvalitetsbaserade index (10 index) som 
är avsedda att mäta kvaliteten inom institution(ers) utbildningsverk-
samhet. En ansats med studien är att kunna påvisa, om/att det finns, ett 
avvikande mönster i resultaten. Om ett sådant mönster kan påvisas blir 
naturligtvis instrumentets validitet en viktig aspekt att analysera mer 
ingående. Kort och gott – mäter instrumentet det som är avsett att 
mätas? 

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETETS 
KVALITETSUPPFÖLJNINGAR 

Kvalitet är begrepp som kan vara svårt att definiera. Det skulle t.ex. 
kunna avse värdet av egenskaper som objekt, subjekt eller aktiviteter har 
(det inre värdet av t.ex. en utbildningsverksamhet). Kvalitetsuppfölj-
ningar blir en allt mer viktig faktor för lärosäten bl.a. på grund av att 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer sådana krav på utbildningsan-
ordnare inom den högre utbildningen. Att mäta kvalitet på ett eller flera 
utbildningsområden/innehåll är dels för att kunna utföra förbättringsåt-
gärder inom verksamheten, som i sin förlängning leder till att studen-
terna får med sig den kunskap, färdigheter och kompetenser som efter-
frågas av näringslivet och dels för att kunna se hur kvalitén kan förbättras 
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inom utbildningsrelaterade områden. Det har visat sig i tidigare studier 
att kvaliteten, för blivande studenter, är något som rankas högt på utbild-
ningar (Lilliefeldt, 2013). 

Goda jämförelser kräver att vi jämför jämförbara utbildningar 
med avseende på samma kvalitetsaspekt. Oavsett om vi jämför en 
viss utbildning vid ett litet och ett stort lärosäte måste vi kunna 
jämföra dem med fokus på samma typ av kvalitetsaspekt, annars 
är jämförelsen irrelevant. Exempelvis bör lärarledd undervis-
ningstid vid ett lärosäte gå att jämföra med just lärarledd under-
visningstid vid ett annat, även om lärosätena har olika profiler i 
övrigt. Vi behöver också kunna tolka olika nivåer inom samma 
kvalitetsaspekt, för att förstå vilken kvalitet en viss nivå indikerar. 
Ett medelvärde är exempelvis inte alltid ett bra mått på att hög 
kvalitet är uppnådd. Det är också viktigt att veta hur skillnader i 
praktiken – till exempel antal lärarledda timmar – bör tolkas som 
skillnader i utbildningskvalitet. Med andra ord behövs empiriska 
definitioner av utbildningskvalitet. (Lilliefeldt, 2013:36) 

Universitetskanslersämbetet är den myndighet som har till uppgift att 
granska och utvärdera all högre utbildning i landet. För samtliga examen 
som ges vid landets lärosäten har regeringen tagit fram nationellt gällande 
examensbeskrivningar (Utbildningsdepartementet, 1993). Kvaliteten i 
utbildningen skall alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningar 
uppnås.  

Den utvärderingsmetod som används är Högskoleverkets system för 
kvalitetsutvärdering 2011–2014 (Högskoleverket, 2012b). Fram till 31 
december 2012 var Högskoleverket den myndighet som var ansvarig för, 
den högre, utbildningsverksamheten i Sverige. Efter myndighetens 
avvecklande, nämnda datum, överfördes uppdraget till UKÄ. Den utvär-
deringsplan som nu föreligger vid den nya myndigheten gäller således 
2011-2014. Det bör klargöras att dessa utvärderingars fokus är hur väl 
utbildningar når upp till fastställda kvalitetskrav alternativt målbeskriv-
ningar som då anges i examensbeskrivningar och dessa kvalitetskrav utgår 
då ifrån högskolelagen och högskoleförordningen (SFS, 1992:1434, 
1993:100, 2000:651). 
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Vi kan då ställa oss frågan: vad är det mer exakt som utvärderas av Uni-
versitetskanslersämbetet? 

Det gemensamma för målen i examensbeskrivningar är: 

 Kunskap och förståelse 

 Färdighet och förmåga 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Omdömen på tre nivåer 

UKÄs granskningar/utvärderingar genomförs av externa bedömargrupper 
där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns 
representerade. Dessa bedömargrupper har till uppgift att lämna ett 
utlåtande för utbildningar som då sker på en tregradig skala mycket hög 
kvalitet, hög kvalitet, samt bristande kvalitet. De utbildningar som erhåller 
det lägsta omdömet har ett år på sig att förbättra kvaliteten och kan inte 
lärosätet påvisa att någon förbättring skett dras examenstillståndet, för 
utbildningen, tillbaks se t.ex. (Buhre, 2014). 

Underlag för granskningen 

 Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) 

 Lärosätens självvärderingar 

 Student- och lärosätesintervjuer 
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Bild 2 Standardutvärderingsprocess vid UKÄ. Bilden härstammar 
från UKÄs webbsida. http://www.uk-ambetet.se 

Det har förts en diskussion, bland landets lärosäten, huruvida endast 
enbart examensarbeten skall kunna ligga till grund för en granskning. 
Dessa arbeten är dessutom slumpmässigt utvalda och därigenom finns en 
möjlighet till s.k. ”mät-/granskningsfel”. Denna s.k. slumpmässighet kan 
diskuteras, i ett vidare, eftersom lärosäten har möjlighet att ”byta ut” ex-
amensarbeten som inte håller måttet. En fråga som bör/kan ställas är: hur 
har dessa arbeten, som skiftas, kunnat godkännas vid examenstillfället?  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 13 

I vissa fall, på mindre program, ingår samtliga examensarbeten på grund 
av att antalet arbeten är så pass få.  

Det som är intressant, vid UKÄs granskning, att just examensarbeten 
värderas så pass högt (Universitetsläraren, 2014a:10). Om UKÄs 
bedömargrupper anser att examensarbetena väl uppfyller målen i högsko-
leförordningen ges omdömet Mycket hög kvalitet. I princip skulle ett 
lärosäte kunna redovisa hög kvalitet på examensarbeten och samtidigt 
visa på bristande kvalitet i självvärderingar och ändå få utbildningen 
godkänd. Dessutom är det mycket tveksamt om ett lärosäte lämnar ifrån 
sig en självvärdering med ”bristande kvalitet”.  

Självvärderingarna utgör endast ett komplement till kvalitetsgransk-
ningen där dessa granskas först i andra hand – alltså när det finns tvek-
samheter till kvaliteten på studenternas självständiga arbeten.  

Ett exempel på kvalitetsmätning 

För att exemplifiera problemet, som diskuterats i föregående avsnitt, som 
kan eller snarare uppstår med ett så pass trubbigt instrument som 
används av UKÄ så kan det diskuteras enligt följande. Under 2013/2014 
har 24 av landets sjuksköterskeutbildningar granskats där utfallet blev att 
två program gavs omdömet bristande kvalitet, 21 program gavs omdömet 
hög kvalitet och slutligen ett program med omdömet mycket hög kvalitet. 
Skulle vi föra en diskussion med utgångspunkt av en normalfördelning så 
visar det sig relativt snabbt att resultatet av granskningen kan ifrågasättas. 
Ett problem med UKÄs utvärderingsmodell är bl.a. att bedömnings-
skalan tenderar att vara för smal. Detta tillsammans med ENQAs (The 
European Association for Quality Assurance in Higher Education) påpe-
kande att instrumentet inte håller tillräckligt hög reliabilitet blir ytterli-
gare ett problem i sig. Jag återkommer till ENQA senare i studien. 

I exemplet som ges har vi med andra ord 21 omdömen som ligger inom 
spannet 95,4 procent (min bedömning). Det skulle kunna tolkas som om 
att 95 procent av landets sjuksköterskeutbildningar är exakt lika bra 
(UKÄs omdöme – hög kvalitet) och så är det naturligtvis inte i realiteten.  
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Bild 2 Graf över normalfördelning. 

Inom dessa 21 sjuksköterskeprogram finns naturligtvis några som ligger 
till vänster (x) se bild 2, och några som ligger till höger (y) vi brukar 
benämna detta som varians. Det som skulle vara intressant att ha kontroll 
över – ur ett mer kvalitativt perspektiv är: vilka av de granskade läro-
sätenas sjuksköterskeutbildningar ligger lång till vänster respektive höger 
på en ”kvalitetsskala”? Det finns troligen sjuksköterskeutbildningar som 
ligger i gränsområdet för att erhålla t.ex. mycket hög kvalitet och natur-
ligtvis det omvända där en del av utbildningarna ligger farligt nära bris-
tande kvalitet. Avståndet i kvalitetsbedömning (x vs y) skulle de facto 
kunna vara som visas i bild 2.  

Hur skall en blivande student på en sjuksköterskeutbildning veta vilken 
högskola denne skall välja om studenten önskar högsta möjliga kvalitet 
på utbildningen? Naturligtvis kan studenten välja den som har mycket 
hög kvalitet men där blir intagningspoängen också mycket höga.  

UKÄ bör utveckla sin mätskala med fler steg så att det framgår tydligare 
var, i vårt exempel, respektive högskolas sjuksköterskeutbildning kvalita-
tivt befinner sig på skalan och samtidigt t.ex. ”väva in” lärosätens interna 
kvalitetsmätningar när ett omdöme skall ges. UKÄs kvalitetsomdömen 
betyder så pass mycket för lärosätena och därigenom blir det viktigt att 
dessa vilar på en stabil grund, se t.ex. (Lilliefeldt, 2013:36). I föreliggande 
studie så ser vi tydligt att lärosätets vårdinstitution har mycket höga kva-
litetsvärden (institution 6). Dessa kvalitetsvärden framgår inte av UKÄs 
kvalitetsgranskning utan programmet blir ”ett i mängden”. Institutionen 
rankas som 1:a, av de sex institutioner som finns inom lärosätet, om vi 
ser till ett totalt kvalitetsindex.  
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Hur granskas högre utbildning i övriga Europa? 

ENQA är den organisation i Europa som skall främja samarbetet med 
kvalitetssäkring av högre utbildning (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, 2012). Som fullvärdig medlem i organi-
sationen blir UKÄs utvärderingsverksamhet granskat vart femte år. En 
sådan granskning genomfördes 20121 (Högskoleverket) och det går att 
konstatera utifrån resultatet från den granskningen att UKÄ inte upp-
fyller samtliga (kvalitets)kriterier. Sverige avstår dessutom från att söka 
ett fullvärdigt medlemskap 2014 eftersom UKÄ hänvisar till att den nya 
analysmodellen ännu inte är färdigutvecklad och utprovad. Bristerna är 
alltså inte åtgärdade efter de två år som UKÄ har haft på sig att åtgärda 
dessa (Universitetsläraren, 2014c). 

ENQA påpekar/anser att Sveriges och UKÄs sätt att kvalitetssäkra högre 
utbildning inte ligger i fas med Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education, 2009). ENQA 
anmärker på ett flertal punkter. Två viktiga punkter vid granskningen av 
Högskoleverket 2012 var:  

Utvärderingsinstrumentets reliabilitet ifrågasätts. 

Rätten till att överklaga ett beslut saknas. 

Angående rätten till att överklaga ett beslut är det kanske inte så mycket 
att säga om i nuvarande skede. Det är en fråga för regeringen alternativt 
riksdagen. Däremot är påpekandet över instrumentets reliabilitet mer 
allvarligt. Innebörden är att tillförlitligheten i bedömningarna inte går att 
lita på, i vart fall inte fullt ut (Universitetsläraren, 2014b:11). Ett 
scenario skulle kunna vara att om en annan bedömargrupp gör en 
bedömning på exakt samma underlag kan denna grupp komma fram till 
ett helt annat omdöme. En intressant aspekt är naturligtvis att en 
myndighet som får omdömet ”bristande kvalitet” (på sitt kvalitets-
granskningsinstrument) har i uppdrag att granska andra myndigheters 
utbildningskvalitet.  

                                                        
1 http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/ 



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 16 

Universitetskanslersämbetes utvärderingssystem från 2015 

Bl.a. på grund av den kritik UKÄ fått av såväl ENQA som nationellt 
pågår en metodutveckling av kvalitetsutvärderingssystemet. Under hös-
ten 2014 skall det omarbetade kvalitetsutvärderingssystemet utprovas och 
en helt ny utvärderingsmodell skall vara färdig att tas i bruk under 2015. 
Metodutvecklingsarbetet leds av en intern arbetsgrupp som analyserar 
erfarenheter av det nuvarande systemet och identifierar förbättringsom-
råden. Utgångspunkten i metodutvecklingen är lagar och förordningar 
samt propositionen "Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbild-
ningen" (Utbildningsdepartementet, 2009). Vi väntar med spänning på 
UKÄs ”nya” kvalitetsgranskningssystem som tas i bruk under 2015. 
Redan nu så framgår det att lärosätenas egna kvalitetsgranskningar skall 
beaktas högre samt att det skall tas hänsyn till en bredare ”kvalitets-
aspekt”.  

Universitetskanslern uttrycker sig enlig följande citat:2 se även3 

”Nästa omgång granskningar ska också riktas mot resultat. Vi tar 
med oss kritik som uttryckts under den här perioden och våra 
egna erfarenheter av svagheter. Metoden utvecklas i dialog med 
lärosätena, studenterna genom SFS och arbetslivet, det är mycket 
viktigt. Några centrala förändringar kommer att ske.: 

 Bedömningarna ska graderas på ett mer nyanserat sätt. 

 Underlaget för bedömningarna ska breddas. Även om vi aldrig 
endast utgått från studenternas självständiga arbeten som en del 
påstår, så behöver vi ta in mer underlag. 

 Hur utbildningarna förbereder för arbetslivet ska beaktas. 

 Studenternas medverkan ska bli starkare. 

 Risk för strömlinjeformade effekter ska minskas, mångfalden 
inom utbildningen får inte bli sämre på grund av utvärderings-
systemet. 

 Fylligare information till lärosätena utan att vi därför ska 
komma med konkreta rekommendationer om förbättringar”. 

                                                        
2  http://www.uk-ambetet.se/arkiv/debattartiklar/ 20140311debattartikelpasvdbran 

npunktvaragranskningarforbattrarhogskolan.5.657042f4144979e1669b3.html 
3  http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/nyttutvarderingssystem. 

4.23460b45143e7ded8373b.html 
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Regeringen har nyligen tillsatt en utredning (2014) angående 
kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning som har till syfte att 
komma fram till hur kvalitetsarbetet skall granskas i nästa generation av 
kvalitetsgranskningssystem.4  

 Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas 
eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar som Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) gör.   

 Systemet ska kontrollera att studenterna tillgodogör sig de kun-
skaper som utbildningen ska ge.   

 Systemet ska också vara kvalitetsdrivande och ge lärosätena fort-
satta incitament och vägledning att utveckla sina utbildningar.   

 Utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska 
vara en viktig aspekt i granskningarna. I det arbetet bör företrä-
dare för arbetslivet involveras tydligare.   

 Studenterna ska få en tydligare roll.   

 Principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå ska beaktas.   

 Beslut om examenstillstånd ska även fortsättningsvis vara en vik-
tig komponent. Ett lärosäte som inte uppfyller kraven ska få 
examenstillståndet indraget.   

Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet, ta hänsyn till profile-
ring samt vara transparent och tydligt. Metodutvecklingsarbetet kommer 
att ske, precis som tidigare, i samverkan lärosätena, Sveriges universitets- 
och högskoleförbund (SUHF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
samt företrädare för arbetslivet. Det är naturligtvis viktigt och värdefullt 
att i arbetsgången ha en öppen, fokuserad och konstruktiv dialog med 
alla intressenter.5 6 

                                                        
4 http://www.sulf.se/Documents/Pdfer/Universitetsläraren%20pdf/ 

Universitetsläraren%205-14.pdf 
5  http://www.uk-ambetet.se/arkiv/debattartiklar/20140311 

debattartikelpasvdbrannpunktvaragranskningarforbattrarhogskolan. 
5.657042f4144979e1669b3.html 

6  http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/ 
kvalitetenpahogskoleutbildningar.4.782a298813a88dd0dad800010221.html 



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 18 

En utgångspunkt med det reviderade utvärderingssystemet är bl.a. att 
öka instrumentets reliabilitet och validitet genom att: 

 Momenten av kvalitetsutveckling och återkoppling ska stärkas. 

 Utvärderingscykeln förslås öka från fyra till sex år. 

 Använda sig av utvärderingsfrågor som har sin utgångspunkt i 
kunskapsformerna och målen. 

 Lärosätenas interna kvalitetsarbete ska inkluderas. 

När vi ser till framförallt den sista punkten, att det interna kvalitetsarbetet 
skall inkluderas/stärkas, så kan föreliggande studies metodval och resultat 
vara en del i ett sådant internt kvalitetsarbete. För att då kunna stärka ett 
internt kvalitetsarbete och nå fram till användbara resultat och då fram-
förallt generaliserbara resultat har ett stort antal utvärderingsfrågor 
används vid föreliggande studie. Den analysmodell som valts bygger på 
en väl beprövad vetenskaplig modell. Högskoleverket7 har tidigare använt 
en liknande modell i de studentspeglar som den tidigare myndigheten 
utfört (Högskoleverket, 2002, 2007).  

Kvalitetsindex som mäts i föreliggande studie är: 

− pedagogiskt innehåll 

− analytiska färdigheter 

− kursinnehåll 

− kursvärderingar 

− hur kravnivån på utbildningen upplevs 

− att kunna ge kritik 

− att kunna påverka utbildningen 

− samarbetsklimat (lärare mot student) 

 
                                                        
7 Den 31 december 2012 avvecklades de tre myndigheterna Högskoleverket, 

Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice. Verksam-
heten flyttas den 1 januari 2013 till två nya myndigheter: Universitetskans-
lersämbetet (UK-ämbetet) och Universitets- och högskolerådet. I föreliggande 
rapport sker hänvisning såväl till den före detta myndigheten (Högskolever-
ket) som till UKÄ. 
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− samarbetsklimat (institutionens administrativa personal mot stu-
dent) 

− tillgång till institutionslokaler 

PROBLEMFORMULERING 

Kvalitet är ett begrepp som, tidigare nämnts, kan vara svårdefinierat. I 
bakgrundsbeskrivningen har ett försök gjorts att utifrån universitets-
kanslersämbetets synsätt definierat ett sätt att se på hur en slags kvalitet 
mäts. Jag tror ändå att det behövs ytterligare parametrar för att i slutän-
den kunna påstå att vi mäter det inre värdet av t.ex. en utbildningsverk-
samhet. Det går inte enbart att se till slumpmässigt utvalda examensar-
beten och utifrån dessa uttala sig om och huruvida kvaliteten på en 
utbildning är bra eller mindre bra.  

Det bör finnas fler parametrar som tillsammans ger en mer korrekt och 
rättvis bild. Genom mer omfattande mätningar som inte enbart styrs mot 
examensmål utan som även mäter kvalitet i ett vidare begrepp fås ett mer 
säkrare resultat. Jag tror nämligen att en hög och ”bred” kvalitet på t.ex. 
examensarbeten har sitt ursprung i den totala kvaliteten som lärosäten 
kan visa på. Därigenom utförs, vid vårt lärosäte, en fördjupad studie i 
vad som kan benämnas som kvalitetsindex (i pluralis) inom utbildnings-
verksamheten. Min uppfattning är att många ingredienser måste finnas 
med inte minst för att kunna hålla en hög nivå i det som i slutänden 
benämns som kvalitet av/inom högskoleutbildningar och det är detta jag 
skall försöka komma fram till i föreliggande studie. Som syftet nedan 
anger vill jag försöka klargöra om det framträder något mönster i ana-
lysen. 

SYFTE  

Syftet med studien är att statistiskt säkerställa diskrepanser, i ett antal 
kvalitetsindex, mellan lärosätets institutioner. 
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STUDIENS DISPOSITION 

Studien inleds med en inledning och bakgrundsbeskrivning till studien, 
syfte och en problemformulering. Därefter redovisas teoretiska och meto-
dologiska utgångspunkter för studien, urvalsprocess, bortfallsanalys, 
resultatredovisning och till sist en avslutande diskussion. 

Bilaga I Nyckeltal för kvalitetsindex, den roterade faktoranalysens 
laddningar, korrelationsmatris för faktorer samt reliabilitet 
för frågeinstrumentet. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Rörande frågeställningar som berör kvalitet och standards (att mäta) är 
egentligen inget nytt fenomen. Fram till i mitten av 1980-talet handlade 
debatten, inom universiteten, mer om att diskutera kvalitetsarbete internt 
(Green, 1994) medan 30 år senare förs debatten helt öppet och publikt. 
Green ställer sig frågan: Quality of What? Detta är nämligen ett 
”kärnproblem” – att kunna veta vad som är kvalitet inom högre utbild-
ning. I Sverige är det myndigheten universitetskanslersämbetet som 
ansvarar för kvalitetsgranskningen av de svenska lärosätenas utbildningar. 

I dag bedöms kvaliteten i utbildningarnas resultat i ett ämne eller 
en utbildning i stor utsträckning i en ganska snäv betydelse: upp-
fyllandet av ett antal relevanta mål i examensordningen såsom det 
framgår i ett statistiskt urval av examensarbeten och i lärosätenas 
självvärderingar. Man har på så vis ännu mer närmat sig kärnan i 
ämnenas eller programmens akademiska kvalitet som den visar sig 
i slutskedet av en utbildning. (Högskoleverket, 2012a:23) 

Högskoleverket och Universitetskanslersämbetet definieras inte begrep-
pet kvalitet närmare och kan dessutom inte precisera mer noggrant skä-
len för att välja examensarbetet som en kvalitetsindikator inom ett ämne 
alternativt ett programs akademiska kvalitet se t.ex. (Brandell & Kim, 
2010a, 2010b; Högskoleverket, 2012b). Vi behöver klargöra på ett mer 
strukturerat och analyserande sätt, avser även universitetskanslersämbetet, 
hur vi skall närma oss ett svar på frågeställningen – hur skall aspekter och 
dimensioner av den högre utbildningen bedömas och varför skall dessa 
bedömas? Ett vanligt svar kan vara: att marknaden för högre utbildning 
är utsatt för konkurrens och därigenom blir ett korrekt mätt kvalitets-
mått avgörande för att rekrytera studenter, i vart fall internationellt där 
studenter förväntas betala för sin universitetsutbildning. Då uppstår gen-
ast en ny frågeställning: hur en spänning (jmf. eng. tension) hanteras mel-
lan effektivitet vs kvalitet? (Green, 1994:5)  

Det har tidigare, i föreliggande studie, diskuterats hur ”fel” det kan bli 
när studenter inte ges en möjlighet att välja ett lärosäte som har en högre 
kvalitet på utbildningen på grund av att det inte framgår i nationella 
kvalitetsmätningar – vilket lärosäte som har en högre kvalitet på en 
utbildning/program än ett annat (avser omdömet hög kvalitet). Green 
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(1994) menar på att det finns (fanns) en komplexitet som gör det hela 
betydligt mer svåröverskådligt. 

Assesing the quality of the order main educational mission, the 
production of graduates, is a much more difficult and complex 
task. Are we mainly concerned with the quality of inputs (human 
and physical resources), outputs (graduates) or process of teaching 
and learning itself. (Green, 1994:9) 

Det finns även en skillnad mellan nationella och internationella studier. 
De internationella studierna vill gärna knyta kvalitet mot vilken service 
som tillhandahålls. Det kan säkerligen vara på så sätt att det skiljer sig 
organisatoriskt åt mellan svensk och utländsk utbildningspolitik. Kurs-
värderingar nämns, i större utsträckning, i de internationella studierna 
som ett kvalitetsmått men samtidigt får dessa mer ses som ett komple-
ment till mer kvalitativt inriktade index som då mäter ett bredare kvali-
tativt innehåll inom utbildningar/program.  

Ser vi till några tidigare svenska studier angående kvalitativa mätningar så 
stämmer dessa väl överens om vad som anses vara viktigt att mäta se t.ex. 
(Berlin, 2013; Dartsch, Håkansson, & Johansson, 2010; Göteborgs 
universitet, 2007; Högskolan i Halmstad, 2009; Högskolan Väst, 2009; 
Leffler, Schaller, & Weibull, 2010).8  

Efterfrågade dimensioner är bl.a. 

− en väl fungerande studiemiljö 

− öka studietakten inom vissa utbildningar (kravnivå) 

− studieinflytandet måste stärkas (möjlighet att påverka utbild-
ningen) 

− kursvärderingar måste bli tydligare 

− resultat från kursvärderingar måste spridas  

Ser vi till Berlins studie (2013) så stämmer den väl överens med förelig-
gande studies mätområden och slutsatser. Berlin konstaterar diskrepanser 
(lägre värden) mellan fakulteter med naturvetenskaplig inriktning jäm-

                                                        
8  Det kan tilläggas att det finns vissa svårigheter att hitta kvalitetsbaserade 

rapporter, vid landets lärosäten, som ligger relativt nära i tiden. Det kan vara 
på så sätt att antingen görs inte sådana alternativt att dessa är interna arbets-
rapporter. 
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fört mot mer samhällsvetenskapliga. Det finns en mer informell diskuss-
ion att naturvetenskapliga program/ämnen behöver en mer verksam-
hetsanpassad utbildning (utbildning vs arbetsliv). Det kan vara på så sätt 
att denna verksamhetsanpassning redan finns och därigenom blir exa-
mensarbeten också mer verksamhetsinriktade. Just detta som diskuteras 
ovan mäter inte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i sina kvalitets-
granskningar av lärosätens programutbildningar. UKÄ mäter den veten-
skapliga aspekten när bedömningar av examenarbeten utförs. 

Berlin diskuterar följande: 

På ett rent praktiskt plan handlar komplexiteten om att det – i 
vissa fall mer än i andra – är svårt att förutse arbetsmarknadens 
krav. Vem vet exakt vilka kompetenser som krävs i arbetslivet om 
fem, tio år? Men frågan har också en mer principiell dimension 
som handlar om vad som ska vara universitets primära uppgifter. 
Snarare än att tillgodose för tillfället rådande specifika önskemål 
från arbetsgivare kanske universitetet ska utbilda studenter som är 
självständiga, kritiskt tänkande individer med förmåga att hantera 
komplicerade uppgifter och anpassa sig till ett föränderligt arbets-
liv. På så sätt är ju träningen i analysfärdigheter att betrakta som en 
anpassning till arbetslivets krav, även om det inte alltid uppfattas så. 
Mot den bakgrunden kan förbättringar utöver reella förändringar 
av innehållet också bestå av att utbildningsinnehållet kommunice-
ras och kontextualiseras annorlunda så att universitetet blir bättre 
på att förmedla analysfärdigheternas användbarhet i arbetslivet. 
(Berlin, 2013:26) anm. min kursivering. 

Det som kan bli ett problem, knutet mot UKÄs kvalitetsuppföljnings-
instrument, är att lärosäten kan tyckas göra något bra, ur ett studentper-
spektiv, medan UKÄ samtidigt ger omdömet bristande kvalitet på ett 
program, även om arbetslivet efterfrågar det som lärosäten levererar.  

Ola Svärds avhandling visar på att det som benämns eller snarare bedöms 
som kvalitet i examensarbeten inte är entydigt och stabilt – betydelsen 
varierar i olika sammanhang och för olika användare (Svärd, 2014). 
Svärd diskuterar även i sin avhandling vad som är/kan vara ett mål med 
ett examensarbete.  

Trots den allt ökade användningen av begreppet kvalitet, inte 
minst inom utbildningssektorn, existerar ingen för alla tillfällen 
given definition på begreppet. Istället skapas i allmänhet stipula-
tiva definitioner för specifika tillfällen. Ett exempel på detta är 
Universitetskanslersämbetets, före detta Högskoleverkets, senaste 
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system för att mäta och bedöma kvalitet (Högskoleverket, 
2012b). Myndigheten har i sina utvärderingar gjort det som kan 
betraktas rimligt, nämligen att direkt utgå från målen i statliga 
styrdokument och kontrollera uppfyllelsegraden av dessa mål. Ett 
viktigt underlag för denna kontroll är de examensarbeten som 
studenterna utför. Hög grad av måluppfyllelse i examensarbeten 
betyder enligt detta system hög kvalitet i examensarbeten, som i 
sin tur likställs med hög kvalitet i hela utbildningen där examens-
arbetena ingår. ’Kvalitet i examensarbeten’ får på detta sätt en 
nyckelfunktion i värderingen av en utbildnings kvalitet. (Svärd, 
2014:5) 

Sedan 2011 används i Sverige ett utvärderingssystem för högre utbild-
ning som till stor del bygger på en indikatorfunktion hos examensarbetet. 
Hög kvalitet i examensarbeten likställs med uppfyllande av ett urval av 
examensmål i Högskoleförordningen – olika för olika utbildningar. Om 
målen bedöms uppfyllda i examensarbetena i en utbildning anses exa-
mensarbetena, och därmed hela utbildningen, hålla hög kvalitet. Detta 
innebär att examensarbeten, och i synnerhet kvalitet i examensarbeten, 
får en nyckelroll i bedömningarna. Detta utgör ett skäl för att överväga 
lämpligheten av att ge examensarbetet en nyckelfunktion som indikator 
på en hel utbildnings kvalitet9 se även (Svärd, 2013). 

En nyligen intressant publicerad artikel, av Frida Buhre, där författaren 
diskuterar det svenska utvärderingssystemet av programutbildningar 
inom högskolesektorn och där syftet med studien är: 

… att undersöka vilken kunskapssyn som tar sig uttryck i Univer-
sitetskanslersämbetets (UK-ämbetet, f.d. Högskoleverket, HSV) 
granskningssystem utifrån exempel hämtade från kvalitetsutvärde-
ringen av retorik. Vilka explicita och implicita kunskapspolitiska 
ställningstaganden står att finna i UK-ämbetets granskningssy-
stem och vilka effekter får dessa i det konkreta granskningsförfa-
randet? (Buhre, 2014:5) 

Burhe tar en ansats i ett normativt kunskapssociologiskt fält och ställer 
sig frågan: hur ska den specifika utbildningen anpassas för att klara nästa 
utvärdering? (a.a. sid. 8). Enligt Foucault blir en sådan diskurs styrd mot 
en slags formation som då skapar sin egen framtid genom retrospektion, 
se t.ex. (Foucault, 1989). Problem som kan uppstå eller snarare uppstår 
                                                        
9 http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/ 

examensarbetentveksamkvalitetsindikator.5.477ed180144e0fbb08757d.html 
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vid UKÄs granskningar blir mer en diskurs som styrs mot kunskapspoli-
tiska konsekvenser. I vart fall sitter lärosäten och funderar i denna rikt-
ning. Mellan ”raderna” i artikeln kan vi faktiskt skönja en viss diskurs där 
granskaren (UKÄ) av lärosätens material (examensarbeten, självvärde-
ringar och intervjuunderlag) skulle kunna tänkas inta ett mer subjektivt 
förhållningssätt, i sin bedömning, och det är bl.a. detta som UKÄ fått 
kritik för av ENQA – alltså att instrumentets reliabilitet har brister.  

Även om dessa pedagogiskt inriktade forskare främst diskuterar de 
krav som kan ställas på läraren att variera sin undervisning och 
examination så bör samma krav att beakta olika lärstilar, olika 
examinationsformer och olika representationer av förståelse 
kunna ställas på UK-ämbetets granskning av utbildningar. Att så 
inte har skett tyder på att UK-ämbetet tagit ett kunskapspolitiskt 
beslut att inte värdera variation, varken i undervisning, av stu-
denternas förståelse eller i examination, alternativt att de inte har 
kunnat förutse konsekvenserna av ett granskningsförfarande som 
fokuserar på en specifik examination. För att sammanfatta min 
kritik av urvalsprinciperna så menar jag att UK-ämbetet tar ett 
kunskapssociologiskt ställningstagande där de värderar den skrift-
liga akademiska genrens kunskaper högst, och detta utifrån mål 
som inte tar lokala förhållanden i beaktande. (Buhre, 2014:10) 

I en kritisk artikel av Fredrik Schoug klargörs att: 

Med Bolognaprocessen inleds ett nytt kapitel i kvalitetsgransk-
ningarnas historia. Utvärderandet decentraliseras till lärosätena, 
som skall utveckla egna system för kvalitetssäkring. Dessa system 
kommer därefter att ligga till grund för nationella granskningar av 
Högskoleverket, som i sin tur kontinuerligt redovisar egna själv-
värderingar på europeisk nivå inför policyorganet European Asso-
ciation för Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 
Därmed kommer Högskoleverkets roll vid sidan av utvärderingar 
av en del programutbildningar att förskjutas mot en ökad tonvikt 
på granskningar av den lokala kvalitetssäkringen. Hela denna 
ordning utmynnar således i en lång spiral av självvärderingar och 
bedömningar där lärosätena kvalitetsgranskar sig själva, för att 
sedan få sina granskningssystem granskade av Högskoleverket. 
(Schoug, 2006) 
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Det finns i diskursen ovan en tendens, bland lärosäten, att utföra egna 
kvalitetsutvärderingar/undersökningar för att i slutänden komma fram 
till sina egna brister alternativt förtjänster. Foucaults klassiska analyser av 
”disciplinära panoptiska scheman” ligger nära tillhands där makten 
utövas, via en serie av övervakare som då har till uppgift att granska 
andra övervakare som i sin tur vakar över aktörer på nästa nivå och så 
vidare i all oändlighet (Foucault & Bjurström, 1987). Det kan tilläggas 
att de flesta lärosätena kommer fram till få brister men många förtjänster, 
vad gäller kvalitet på utbildningar. En paradox i det hela kan bli att UKÄ 
kommer fram till ”bristande kvalitet” medan lärosätet kommer fram till 
en helt annan bedömning. 

Dew (2009) ställer ett antal frågeställningar. What does quality mean in 
higher education setting? How should it be evaluated? How can it be 
improved? Bland annat ges följande svar: Det är viktigt att ha system för 
intern kvalitetsuppföljning som såväl följer upp och stödjer fakultetens 
ledningsgrupp i ett längre perspektiv. Att vi utgår ifrån resultat (longitu-
dinella) för att kunna utveckla, ta strategiska beslut och bedöma utfallen 
av detsamma (Dew, 2009:8). Den första frågeställningen knyter även an 
till Buhres (2014) diskussion ovan.  

För att spinna vidare på Dew (2009) kan en diskurs utifrån intern kvali-
tetsstyrning inom högskolan ske  

Quality management is a delicate process that is subject to com-
peting values and strong ambivalences. Its effects in terms of 
improvement of educational quality are controversial. (Kleijnen, 
Dolmans, Willems, & van Hout, 2011:142) 

Författarna inleder med att en del forskning visar på att fakulteter inom 
den högre utbildningen har en negativ attityd till kvalitetsstyrning (a.a. 
sid. 142) t.ex. att det är byråkratiskt, svårhanterligt och en hel del ”pap-
persarbete” för att kunna generera en bättre kvalitet.  

I denna föreliggande studie och även i tidigare studier har det kunnat 
påvisas att det skulle kunna finnas en liknande (i vart fall explicit) upp-
fattning, inom specifika institutioner. Att ”man” kanske inte tar resulta-
ten riktigt på allvar, på grund av att det uppfattas som ”jobbigt” att 
åtgärda dessa se t.ex. (Sigrén, 2014:1:79).  
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Det kan finnas en risk – att bli allt för historiskt och kulturellt betingad – 
att ”man” gör som det alltid gjorts – en slags normativ inställning se t.ex. 
(Jepperson, 1991:150). 

Institutionalization can also be carried by ”culture”: here simple 
those rules, procedures, and goals without primary representation 
in formal organization, and without monitoring and sanctioning 
by some ”central” authority. (Jepperson, 1991:150-151) 
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TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

INLEDNING 

Begreppet kvalitetsstyrning/uppföljning skall inte jämföras med taylorism 
(även om tanken kan föras dit) som då avsåg styrning av arbetarens 
arbetstid och innehåll med fokus på att detsamma skulle organiseras 
rationellt för en ökad effektivitet och produktivitet (Taylor, 1911). 
Samtidigt kan det inte bortses ifrån att taylorismen idéer legat till grund 
för utveckling av mer moderna teorier där begreppet kvalitetsstyrning 
haft en mer central roll. När taylorismen infördes i slutet av 1800-talets 
industriella utveckling så var det i första hand effektivitetsbegreppet som 
avsågs. Winslow Taylor utvecklade en teori där scientific management och 
funktionell organisation var centrala begrepp (Taylor 1911). En central 
punkt i teorin var mätbarhet där utgångspunkten var arbetsflöde med 
tillhörande strukturella arbetsflöden. Om vi tillåts att sätta en filosofisk 
benämning på taylorismen så får det bli empirism som innebär att kun-
skaper ”om något” beror på erfarenheter och som bygger på konvention-
ella uppställda regler om begreppssammanhang (Skirbekk, Gilje, & 
Andersson, 1995:353ff). 

Taylors fyra grundläggande principer var: 

 Utveckla arbete till vetenskap 

 Vetenskapligt urval av arbetare 

 Vetenskaplig träning och utveckling av arbetare 

 Vetenskapligt samarbete mellan ledning och arbetare 

Det som då har visat sig historiskt är att taylorismens idéer hade stora 
problem att sammanfoga effektivitet med hög kvalitet och det bästa 
exemplet kan vara att se på hur den utvecklades i dåtidens Sovjetunion. 
Lenin hänvisade t.ex. till taylorismen när den s.k. leninismen utvecklades i 
1900-talets tidiga anda (Beissinger, 1988). Den s.k. fordismen är en 
vidareutveckling av Taylors teoretiska ramverk och som ligger till grund 
för det som idag benämns som Lean Production se t.ex. (Womack & 
Massachusetts Institute of Technology., 1990). Vi skulle mycket väl 
kunna påstå att dagens massutbildning vid universiteten ligger nära en 
s.k. Lean Production även om inte alla aktörer inom utbildningssektorn 
skulle inta en sådan ståndpunkt. De flesta storföretagen och statliga verk 
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är organiserade efter en linje-stab princip. Inom universitetsorganisa-
tioner är det vanligt med en top-down styrning av verksamheten som då 
är en form av en lean management styrd organisation – dock i en modern 
version av t.ex. fordismens principiella strukturer. 

Lean Management (LE) i den högre utbildningen följer samma principer 
och praxis som då tillämpas såväl under drift och tillverkning (inom 
näringslivet), som inom statliga sektorer. LE tar då hänsyn till de unika 
ledningsstrukturer som finns inom universitetssektorn och är därigenom 
väl lämpad för styrning och kontinuerlig förbättring av universitet/hög-
skolors verksamhet. Verksamheter som forskning inom universitets-
världen omfattar t.ex. begrepp som ”akademisk frihet” som kanske, i viss 
mån, inte helt följer s.k. ”standardprocesser” men som samtidigt ger en 
maximal utmaning för LE. Det finns gått om exempel på universitet, 
internationellt, som använder en mer uttalad linjestrategi inom organisa-
tionen10 se även (Baltzer, 2010). 

Kvalitetsstyrning 

Det mer moderna synsättet av att se på vad kvalitetsstyrning är utgår då 
från Taylors teorier och vidareutvecklades av bl.a. Walter Shewhart och 
senare Edward Deming och (Deming, 1988, 1994; Shewhart, 1931). 
Det teoretiska området som utvecklades var framförallt ett statistiskt 
metodpaket som då ansetts utgöra kvalitetsteknikens vetenskapliga kärna. 
Inom den offentliga sektorn och tjänsteproducerande verksamhet har det 
iakttagets ett ökat intresse för kvalitetsfrågor och metoder för kvalitets-
utveckling – vi använder delar av denna vetenskapliga kärna för att öka 
kvaliteten inom en organisation. Även om begreppet kvalitetsteknik 
utvecklades och började användas i framförallt USA och Västeuropa så 
fick metoden en stor genomslagskraft i den Japanska industrins upp-
byggnad i början av 1950-talet. Vad vi ser här är en förskjutning från 
Taylorismens effektivitetskontroll mot en mer kvalitetskontroll där då 
framförallt Demings teori om kvalitetsstyrning (Quality Control) fått ett 
större utrymme, se t.ex. (Deming, 1988; Taguchi & Yokoyama, 1993). 

  

                                                        
10  http://www.st-andrews.ac.uk/lean/ 

http://www.cardiff.ac.uk/lean/index.html 
http://www.uco.edu/administration/lean/index.asp 
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Kvalitetsstyrning fokuserar inte bara på en produkts alternativt en tjänsts 
kvalitet, utan också medel för att uppnå ett mål eller fler. Kvalitetsstyr-
ningssystem (t.ex. ISO 9001) använder därför kvalitetssäkring och kon-
troll av processer och produkter för att uppnå jämnare kvalitet se t.ex. 
(Bergman & Klefsjö, 2012; Rose & ebrary, 2005).  

Begreppet kvalitetsstyrning har en särskild betydelse inom många bran-
scher. Denna specifika definition, som inte syftar till att garantera "god 
kvalitet" i den mer allmänna definitionen, utan snarare att se till att en 
organisation eller ett företag är konsekvent i sitt kvalitetsarbete, kan anses 
ha fyra huvudkomponenter:  

 kvalitetsplanering  

 kvalitetskontroll  

 kvalitetssäkring 

 kvalitetsförbättring 

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som 
säkrar kvaliteten på de fenomen/objekt som är tänkta att kvalitetssäkras. 
Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att t.ex. en organisation 
har tagit fram, dokumenterat och följer givna processer för sitt arbete 
samt tagit fram och använder olika verktyg till stöd i detta arbete 
(Edvardsson, 1996) se även (Sandholm, 1995).  

Kvalitetssäkring av en organisation kan certifieras enligt standarder som 
till exempel ISO 9001 serien.11 Organisationen vänder sig till ett certi-
fieringsorgan för att få sitt ”ledningssystem” kontrollerat och certifierat 
enligt någon ISO-standard. Det har visat sig att det är ett fåtal svenska 
lärosäten, om ens något, som kvalitetssäkras enligt en ISO 9001 stan-
dard. Naturligtvis pågår kvalitetssäkring ute på landets lärosäten men det 
bör tillägga att den skiljer sig åt – önskvärt vore om lärosätena skulle följa 
ett mer strukturerat arbetssätt enligt t.ex. ISO standarden 9001 (som en 
del svenska och nordiska yrkeshögskolor redan gör) se t.ex. (Malm, 
Lavonius, Petra, Santavirta, & Solveig, 2006) jmf. med (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education, 2008). 

  

                                                        
11  http://www.sis.se/tema/ISO9001/Hur-du-certifierar-dig-mot-ISO-9001/ 
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ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer  

 Ledarskap  

 Kundfokus  

 Processinriktning  

 Systemangreppssätt för ledning  

 Medarbetarnas engagemang  

 Faktabaserade beslut  

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 Ständiga förbättringar  

Totalkvalitet (TQM) 

Totalkvalitet (Total Quality Management, TQM) är en management-
strategi som i första hand syftar till att få medvetenhet om kvalitet, i hela 
kedjan, av en organisatorisk process. I första hand var TQM avsedd att 
användas inom tillverkningsindustrin (Nonaka & Takeuchi, 1995) men 
har även inkluderats av andra aktörer t.ex. inom vård- och utbildnings-
sektorn (Azaryeva, Stepanov, & Shaposhnikov, 2012; Rombach, 1990) 

TQM tar ett helhetsgrepp av kvalitetsarbetet i en organisation och har 
som målsättning att uppfylla och till och med överträffa en kunds krav, 
behov och förväntningar och då med minsta resursförbrukning. Det 
handlar om att hela tiden arbeta konsekvent, strukturerat och målmed-
vetet i organisationen med fokus på att samtliga steg i kedjan skall för-
bättras och då med hjälp av engagerade medarbetare. En annan viktig 
faktor är att ledningen ger stöd för utvecklingsprocesser genom nödvän-
diga resursmässiga prioriteringar (Sallis, 1993:67ff). 

Vad som är kvalitet förändras ständigt, det är kunderna som 
avgör vad kvalitet är enligt definition. Fokuseringen på kunder 
innebär både de externa kunderna och medarbetarna i organisat-
ionen. Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett bra arbete 
till de externa kunderna.   

Beslut som rör kvalitet skall baseras på väl underbyggda fakta 
samt baseras på väl insamlad information och noggranna analyser.  

Processer är samverkande aktiviteter som upprepas i tiden. Pro-
cesser omvandlar resurser till produkter och skapar värde åt kun-
derna. Genom att mäta, analysera och förbättra processer kan 
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organisationen uppnå högre kvalitet och skapa ett högre kund-
värde.   

Organisationer måste ständigt arbeta med förbättringar eftersom 
konkurrenterna förbättras och kundernas krav och förväntningar 
ökar med tiden. Det finns alltid möjligheter att skapa högre kva-
litet med mindre resursförbrukning.   

TQM kräver delaktighet från alla medarbetare i organisationen. 
Endast delaktiga medarbetare och leverantörer kan bidra till för-
bättrad kvalitet. Delaktighet skapas genom att ge medarbetarna 
ansvar, möjligheter att påverka och stimulerande arbetsuppgif-
ter.12 

De viktigaste trenderna rörande kvalitetssäkring inom utbildning kan 
listas enligt följande: (Azaryeva et al., 2012:6-7) 

1. Developing the unified academic quality criteria and stand-
ards in the European countries in the frames of the Bologna 
process.  

2. Developing and harmonizing national systems for accredita-
tion of academic programs.  

3. Developing and introducing Quality Management systems 
based on different quality models including the requirements 
and recommendations of the international GOST R ISO 
9000-2000 standards, the EFQM Model of Excellence and 
other national models for Quality Management in education.  

4. Developing the academic Quality Assurance systems based 
on Quality Management principles but not directly related 
to certain models.  

5. Moving the focus from the external assessment of the aca-
demic process and evaluation of its results according to 
national licensing and accreditation systems to the internal 
self-assessment ones based on different models. It provides 
transfer of responsibility for the quality and its assessment to 
where it shall belong, i.e. to EIs, and allows to save material 
resources and time allocated for conducting external assess-
ment. Developing a management system for an EI one 
should be guided by some Quality System (QS) model to be 

                                                        
12  http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/total-quality-

management.aspx 
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constructed using benchmarks from EIs of the country. It is 
also desirable to respect the main requirements of the stand-
ards and guidelines for Quality Assurance in the higher edu-
cation of European countries.  

Förbättringsarbeten och utveckling 

Organisationer är i en ständig process att försöka förbättra kvaliteten 
oavsett om det gäller tillverkningsindustrin eller kunskapsförmedlande 
organisationer. Det är inte helt orimligt att kunna begära, som kund, att 
även universitet och högskolor kvalitetssäkras enligt t.ex. en ISO stan-
dard och följer de direktiv och den struktur som diskuterats ovan. Det 
finns t.ex. ett tiotal svenska lärosäten som är certifierade inom miljöled-
ning, (ISO 14001, miljöledningssystem), som då således ansetts vara så 
pass viktigt att en certifiering är nödvändig. Kan vi tänka oss detsamma – 
en kvalitetssäkring av den högre utbildningen i Sverige enligt en ISO 
standards?  
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METOD 

FA is not a method for uncovering real 
dimensions, or reality underlying a set 
of indicators. As will become evident, 
almost anything can be uncovered, if 
one tries hard and long enough. (Ped-
hazur, E. J., & Pedhazur Schmelkin, L. 
1991, p. 591) 

Teorin bakom faktoranalys är väl beprövad t.ex. genom C. Spearman´s, 
(Spearman, 1904) och L. L. Thurstone´s (Thurstone, 1933) såväl tidiga 
som klassiska studier. Thurstone utvecklade en teori om att gruppfak-
torer på ett säkrare sätt kunde mäta underliggande fenomen till skillnad 
från Spearman´s teori där en enskild faktor påstods kunna mäta en 
enskild dimension. 

Charles Spearman intresserade sig för att bekräfta idén om en all-
män/generell intelligens som kunde förklaras genom en underliggande 
faktor; g faktorn. Spearman´s hypotes var att g faktorn skulle kunna 
fånga upp ”mental förmåga” som en enda enskild faktor (Spearman, 
1904).  

Genom utvidgade experimentella bevis som utvecklades genom många 
års studier och som innebar att ett större testbatteri som utgetts till ett 
större urval av individer samt redovisades i form av endast en underlig-
gande g faktor bevisades vara otillräcklig.  

Louis Leon Thurstone funderade över att gruppfaktorer måste utvecklas 
vidare. Antagandet för detta resonemang var att dimensionen mental 
förmåga innehåller fler avgörande faktorer än endast en underliggande. 
Spearman´s hypotes var att g faktorn fångade upp fler faktorer. Under 
det tidiga 30-talet utvecklade Thurstone, med ett antagande om beskaf-
fenheten hos olika faktorer, en allmän teori om multipel faktoranalys. 
Thurstone´s artikel ”The Vectors of Mind” får anses som en klassisk 
artikel, inom den psykometriska mättekniken, där den matematiska for-
meln framlades samt den logiska grunden för metoden (Thurstone, 
1933).  
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Thurstone angav att: 

Spearman believes that intelligence can be thought of as a factor 
that is common to all the activities that are usually called intelli-
gent. The best evidence for a conspicuous and central intellective 
factor is that if you make a list of stunts, as varied as you please, 
which all satisfy the common sense criterion that the subjects 
must be smart, clever, intelligent, to do the stunts well, and that 
good performance does not depend primarily upon muscular 
strength or skill or upon other non-intellectual powers, then the 
inter-stunt correlations will all be positive. It is quite difficult to 
find a pair of stunts, both of which call for what would be called 
intelligence, as judged by common sense, which have a negative 
correlation. This is really all that is necessary to prove that what is 
generally called intelligence can be regarded as a factor that is 
conspicuously common to a very wide variety of activities. 
Spearman's hypothesis, that it is some sort of energy, is not cru-
cial to the hypothesis that it is a common factor in intellectual 
activities. (Thurstone, 1933:2) 

FAKTORANALYS SOM METOD 

En faktoranalys kan vara eller är snarare ett värdefullt verktyg vid en 
analys av ett större statistiskt datamaterial och kan i sin förlängning leda 
till en mer teoretisk förståelse för materialet. Det kan naturligtvis vara ett 
mål i sig men ofta finns flera mål med en faktoranalys. Det kanske viktig-
aste med en faktoranalys är att kunna förbättra och utveckla ett mät-
instruments validitet. Begreppet innebär att forskaren erhåller en kontroll 
av trovärdigheten (giltigheten) i en analys som genomförs. Styrkan eller 
avsaknad av densamma, i den empiri som föreligger, är en viktig aspekt 
att förvissa sig om och samtidigt kunna göra en bedömning av den rim-
lighet som utförs i slutfasen av en studie.  

Det kan vara på så sätt att när vi har ett frågeinstrument med att stort 
antal variabler som är tänkta att mäta liknade fenomen t.ex. kvalitet kan 
det uppstå problem med multikollinearitet som då innebär att inbördes 
variabler blir korrelerade. Det är inte ett helt ovanligt fenomen när mät-
instrumentet är i sin första fas av utvecklingen. Om så är fallet kan 
antalet variabler reduceras genom faktoranalys och därigenom skapa en 
regressionsmodell som blir mer hanterbar och mer djupgående analyser  
i form av strukturell ekvationsmodellering (SEM) kan utföras. 
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Multipla indikatorer är i sig ofta komplexa och svåra att på ett mer teo-
retiska plan tyda. Det är önskvärt att erhålla en god validitet i undersök-
ningar och då är det ”brukligt” att ställa fler frågor till (eller runt) ett 
fenomen som forskaren önskar undersöka närmare. Vi vill helt enkelt 
täcka in fler dimensioner av det som skall undersökas och samtidigt 
minimera problemen med inflytandet av mätfel som beror på att variab-
ler i sig är behäftade med mätfel. Genom att väga samman variabler t.ex. 
vid en indexering kan s.k. mätfel utjämnas, i enskilda variabler, och där-
med minimera risken att ett snedvridet resultat uppstår (bias) se. t.ex. 
(Barmark, 2009; Borg & Westerlund, 2006; Elasar J. Pedhazur & 
Pedhazur Schmelkin, 1991:413ff) se även (Loehlin, 2004:152ff). 

För att faktoranalys ska vara lämplig som metod krävs generellt ett rela-
tivt stort antal variabler. I vanlig ordning finns inga exakta regler för hur 
många som krävs, men det är bra om minst 3-5 variabler (för varje enskild 
faktor) är starkt ”associerade” med varje identifierad faktor (Barmark, 
2009:79). En faktoranalys avgör t.ex. en diskrepans mellan faktorer som 
eventuellt kan säkerställas statistiskt – alltså att diskrepanser inte beror på 
slumpmässiga faktorer. Det är viktigt att klargöra att faktoranalys, som 
metod, är ett sätt att kombinera variabler och samtidigt reducera antalet 
variabler för att synliggöra bakomliggande förhållanden. En faktor inne-
bär således att ”sätta ihop” variabler som tillsammans visar på något 
bakomliggande som då är gemensamt för själva faktorn. Vidare bör det 
klargöras att en faktoranalys inte avgör om ett resultat är bra eller mindre 
bra. Den ger snarare indikationer på om forskaren är på rätt väg. Vid 
faktoranalyser i föreliggande studie så används de starkt associerade items 
i respektive faktorer till att skapa ett antal index se. t.ex. (Field, 2005; 
George & Mallery, 2006:246; Loehlin, 2004:152ff; Elasar J. Pedhazur & 
Pedhazur Schmelkin, 1991:592 ff). Dessa index används i sin tur till 
kvalitativa jämförelser mellan institutioner såväl genom grafer men även 
med hjälp av multivariat regressionsanalys. 

De krav som ställs för att kunna genomföra explorativ faktoranalys är 
uppfyllda. Att EFA används som metod har sitt ursprung i att vi tror att 
frågeinstrumentet fångar upp de efterfrågade dimensionerna. Bortfall av 
enskilda svar är sparsamt förekommande men vi har valt att inte använda 
oss av imputering av medelvärden.  

Imputerade värden är kvalificerade gissningar eller uppskattningar 
som visserligen kan ha empiriskt stöd, men som är baserade på 
olika antaganden som ofta inte kan verifieras. Värden som saknas 
kan uppskattas med olika metoder, så kallade imputeringsme-
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toder. Den kompletta uppsättningen data efter en sådan process 
analyseras sedan med statistiska standardmetoder, som exempelvis 
variansanalys och regressionsanalys. (Bassam, 2012:320) 

Förfarandet underskattar i och för sig marginellt variationen i en enskild 
variabel och tenderar att inte påverka faktorstrukturen nämnvärt se. t.ex. 
(Miller, Vandome, & McBrewster, 2010). Jag väljer dock att använda 
mig av möjligheten att Exclude cases listwise under menyn Missing values i 
SPSS på grund av att vi är intresserade av validiteten i instrumentet och 
får således ett mer korrekt dataunderlag. 

Regression- och variansanalys 

Variansanalys 

Variansanalys (ANOVA – Analysis of Variance) är en samling statistiska 
metoder för hypotesprövning. ANOVA kan användas för att undersöka 
skillnader i variansen mellan två eller fler populationer. I föreliggande 
studie undersöks diskrepanser på index som mäter kvalitet och då fram-
förallt mellan en specifik institution och övriga. Denna diskrepans säker-
ställs således statistiskt dels genom variansanalys och dels genom multiva-
riat regressionsanalys (MRA). p-värdet kontrolleras på 5 procentsnivån 
med ett konfidensintervall om 95 procent (att den verklighet vi försöker 
mäta befinner sig innanför konfidensintervallet vid 95 procent av fallen). 
Detta innebär således att om samples (stickprov) tas från samma popu-
lation så är risken mindre än 5 på 100 att ett s.k. typ 1 fel uppstår – alltså 
att vi förkastar H0 (om den vore sann). Svarsfrekvensen är på cirka 43 
procent så en viss försiktighet, vid en generalisering, bör iakttas. 

Vid sambandsanalyser (regressionsanalyser) bör reliabiliteten närma sig 
en gräns som generellt är ligger i spannet 0,7-0,9 (Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2003; Edlund, 1995; Smithson, 2000:286ff). Cronbach’s 
alpha är den mest använda metoden för att mäta reliabilitet och som 
även används i föreliggande studie. Mätmetoden kan beskrivas som ett 
mått på hur mycket varje item är associerat med varje annat item (t.ex. 
inom en faktor). Utifrån faktoranalysens utfall kan även begrepp som 
validitet och intern konsistens (jmf engelskans internal consistency) 
analyseras. Begreppet kan förklaras som att den ömsesidiga korrelationen 
i faktorns extraherade variabler tillsammans är tillräckligt starkt korrele-
rade (Barmark, 2009:100). Samtliga faktorer som ingår i kvalitetsmät-
ningen har ett högt cronbach´s alpha som då indikerar på en god intern 
konsistens (0,720-0,948)) 



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 39 

I föreliggande studie ligger svarsfrekvensen på drygt 43 procent och det 
går naturligtvis inte att generalisera resultaten till hela populationen. Vi 
får nöja oss med resultaten är någorlunda giltiga för det undersökta 
urvalet. När en multipel regressionsanalys (MRA) utförs utelämnas alltid 
en s.k. referenskategori – alltså den kategori vi önskar jämföra övriga 
mot. När MRA utförs i föreliggande studie är det institution tre som får 
vara referenskategorin. Som en förberedelse inför analysen används s.k. 
”dummyvariabler. En dummyvariabel innehåller två värden 1 och 0. 
Som tidigare nämnts är vi i första hand intresserade av institution 3 
(dummykodad som 0) jämfört mot övriga (dummykodade som 1). 
Antalet dummyvariabler som behövs är beroende av antalet kategorier på 
vår grupperade variabel som då är variabel institutioner. Variabeln inne-
håller sex kategorier som då innebär att vi således erhåller fem dummy-
variabler13 plus referensvariabeln se t.ex. (Djurfeldt & Barmark, 
2009:110ff; Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:464ff).  

Indexering av faktorer 

En teoretisk diskussion kan föras huruvida det är bättre, mätmässigt, att 
konstruera index istället för att välja ut en representativ variabel för varje 
enskild faktor. Väljs den variabel som laddar högst i faktorn så bör den 
även på ett teoretiskt plan vara representativ för det latenta fenomen som 
faktorn är tänkt att representera. Barmark (Barmark, 2009:101) diskute-
rar fördelar och nackdelar för dessa båda metoder:  

Orsaken till detta är att faktorerna är baserade på en faktorlösning 
som är unik för varje material och inte kommer att bli exakt lika-
dant i en upprepad mätning av samma variabler. (a.a. s.101) 

Den höga faktorladdningen innebär att variabeln är den som 
empiriskt ligger närmast faktorn och den borgar också för att 
residualen (mätfelet och den unika spridningen hos denna varia-
bel i relation till den latenta) är relativt liten. (a.a. s. 100) 

  

                                                        
13  Att tänka på vid kodning av en s.k. Dummy variable är att använda komman-

dot i SPSS Recode into different variables som då innebär att originalvariabeln 
finns kvar i databasen. 
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Ett problem som uppstår, om en enskild variabel får representera faktorn, 
är att det kan vara svårt att välja ut en sådan om det finns fler som laddar 
högt. Risken blir då att ingen enskild variabel representerar hela faktorn 
och således blir tillförlitligheten i mätningen lidande. Fördelen med fak-
toranalys tenderar ändå att överväga genom att ha ett högre förklarings-
värde i jämförelse med ett index som skapats utan faktoranalys; framför-
allt när sambandsanalyser skall utföras. Varje enskild variabel är behäf-
tade med slumpmässiga mätfel som till viss del faktorerna är befriade 
från. Generellt, innan beslut tas, bör det övervägas om att testa båda 
varianterna för att konstatera hur diskrepansen ser ut. I denna studie väljs 
att skapa index utifrån variabler som associerar väl med respektive faktor.  

När en sådan indexering sker skall det finnas en teoretisk förankring för 
ändamålet. Brukligt är att reliabilitetsmåttet används för att avgöra om 
en indexering av faktorers enskilda item är möjlig att utföra, ur ett teore-
tisk vetenskapligt perspektiv. Rent praktiskt bör ett alfa på minst 0,7 
erhållas, men hellre uppåt 0,9 för att det skall anses som ett godtagbart 
mått på intern konsistens. I föreliggande studies kvalitetsindex (tio till 
antalet) är reliabiliteten 0,720-0,948. 0,720 får ses som ett avvikande 
resultat. Det framgår således att reliabiliteten för nio av tio index är 
0,819-0,948 (se bilaga I). 

Kvalitetssindex NSI 

I föreliggande studie har tio enskilda index, som mäter kvaliteten i 
utbildningen inom en rad olika områden indexerats, till ett slutgiltigt s.k. 
NSI index. Mäter då detta index kvaliteten inom utbildningsverksamhet? 
Svaret får bli att genomarbetade och väl framtagna kvalitetsmått tillsam-
mans med vetenskapligt beprövade metoder och modeller ger slutligen 
ett resultat som ligger relativt nära ”en sanning”. 

Det är en lång statistisk arbetsprocess att kunna generera ett sådant kva-
litetsindex. 68 enskilda frågeställningar har till sist blivit, efter att ha 
manglats i statistisk databearbetning ett antal gånger och år, ett slutgiltigt 
index bestående av 54 frågeställningar som då får indikera kvaliteten i 
utbildningen och bör således anses hålla en hög och godtagbar validitet. 
Den interna konsistensen är acceptabel i samtliga faktorer och de index 
som skapats.  
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TILLFÖRLITLIGHET AV MÄTNINGARNA 

Tillförlitligheten i ett mätinstrument är dock inte enkel och helt opro-
blematisk men samtidigt går reliabiliteten att hantera på ett annat sätt än 
problematik som avser en mätnings validitet se t.ex. (Elasar J. Pedhazur 
& Pedhazur Schmelkin, 1991:81-118). En hög reliabilitet är dock inte 
synonymt med en hög validitet. Det kan vara på så sätt att vi mäter fel 
fenomen men erhåller ett likvärdigt resultat vid återupprepade mätningar 
och då håller, i vart fall, mätinstrument en hög reliabilitet. Det går såle-
des att påstå att en låg reliabilitet för instrumentet ger även en låg vali-
ditet däremot kan det inte påstås att en hög reliabilitet även med auto-
matik skulle innebära en hög validitet. Om något eller några item skall 
exkluderas framgår först när en faktoranalys har utförts. En sådan exklu-
dering, av item, bör även vara teoretiskt förankrad. T.ex. kan det vara så 
att ett enskilt item laddar någorlunda starkt inom flera faktorer (oftast 
inom två faktorer).  

Ett smidigt sätt att kontrollera reliabilitet är att ta ett slumpmässigt urval 
av ”urvalet” och sedan jämföra resultatet mot originalet. Vi kan även 
utföra en s.k. Test-Retest Reliabilitet där det utförs upprepade mätningar 
som då utgår ifrån samma mätmetod och genomförande. Utifrån dessa 
mätningar beräknas sedan korrelationen från respektive mättillfälle. Det 
kan gälla antingen en persons svar på ett formulär, vilket är en typ av 
Test-Retest Reliabilitet, eller bedömarens skattning av något. Ytterligare 
metodologiska angreppsätt att mäta reliabilitet på är Split-Half metoden, 
som då innebär att frågorna delas i två hälfter och därigenom beräknas 
sedan korrelationen mellan dessa hälfter. I föreliggandes studie används 
Cronbach´s alpha som ett mått på reliabilitet och det bör tilläggas att i 
ett teoretiskt perspektiv är Cronbach's alpha ett mått på alla Split-Half 
utförda på en gång – kan även ses som ett utfall av faktorers Internal 
Consitency Reliability.14  

Validitet i frågeställningar är däremot svårare att ha kontroll över. Wol-
ming (1998) anger bl.a. 

Något som är gemensamt för alla dessa instrument och dess til-
lämpningar är att inget av dem är perfekta i sin strävan att visa på 
en med verkligheten överensstämmande bild. När vi försöker att 
erhålla en bild av ett fenomen eller företeelse, kan en mätning ald-

                                                        
14 Se t.ex. http://www.socialresearchmethods.net/kb/reltypes.php 
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rig vara något som ger en till fullo sann och överensstämmande 
bild av verkligheten. Resultatet av mätningen är alltid indikat-
ioner på det man vill mäta. (Wolming, 1998:81) 

Messick (1998) diskuterar att både empiriska och teoretiska resonemang 
och belägg är väsentliga delar i en validering (Wolming 1998:94). När 
Messick beskrev begreppet validitet använde han två aspekter som avsåg 
mätningars utfall och motiv för mätningen. Mätningars utfall avser de 
tolkningar som görs och nyttan av mätningen. Motivet blir en fråga som 
styrs mot syftet för studien/mätningen – en slags värdering (Messick, 
1989). 

Brister i deskriptiva mätningar förekommer som då bl.a. kan förklaras 
genom hur instrumentet hanteras t.ex. mätningars noggrannhet, se t.ex. 
(Linn, Baker, & Dunbar, 1990). För att undvika feltolkningar är en bra 
hjälp på vägen att använda sig av faktoranalys som metod. Utifrån en 
faktoranalys kan även validitetsbegreppet diskuteras. En klassisk förkla-
ring till vad validitet innebär är att validitet är ett begrepp som används 
för att beskriva mätningars kvalitet. Kort och gott: vad vill vi mäta och 
hur väl lyckas vi med hjälp av instrumentet fånga fenomenet som önskas 
mätas? se. t.ex. (Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:52-80). 

Validiteten i undersökningen kan ytterligare kontrolleras genom att 
utföra (dock inte i föreliggande studie) konfirmatorisk faktoranalys 
(CFA) där ansatsen är att pröva den faktorstruktur som erhållits – speci-
fikt för att säkerställa validiteten i materialet. Om det t.ex. visat sig vid 
EFAn att vissa frågeställningar, i en eller fler frågematriser, mäter samma 
grundläggande förmåga eller egenskap kan det med CFA testas i hur hög 
grad detta verkligen stämmer, se t.ex. (Barmark, 2009; Gustavsson, 
2009; Elazar J. Pedhazur & Kerlinger, 1982; Elasar J. Pedhazur & 
Pedhazur Schmelkin, 1991:631-694). 

Skillnaden mellan explorativ och konfirmatorisk faktoranalys är att i den 
sist nämnda specificerar vi en modellstruktur i förväg och testar dess 
lämplighet för ett visst givet datamaterial (Elasar J. Pedhazur & Pedhazur 
Schmelkin, 1991:631)”. EFAn i sin tur extraherar strukturer i empirin i 
form av faktorer som identifierats som lämpliga för att visa på fenomen (i 
föreliggande studie benämns dessa som index) jmf. (Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2006:117ff). Genom att applicera CFAn som en 
”submodel” i den mer generella metoden Structural Equation Modelling 
(SEM) (Gustavsson, 2009:269-321; Elasar J. Pedhazur & Pedhazur 
Schmelkin, 1991:695-740) kan antaganden om validiteten, i såväl 
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föreliggande som föregående studier, ytterligare förstärkas/bekräftas. Som 
ett tillägg och ett förtydligande till Wolming´s (1998) citat ovan går det 
dock inte att bortse ifrån att faktorer och index är empiriska konstrukt-
ioner och resultaten är, som alltid, tolkningsbara beroende på tolkarens 
referensramar. 

Program för analys 

Programvaror för analys, bearbetning etc. har varit:  

− statistisk analys; SPSS Statistics, version 21.0 

− konstruktion av det webbaserade frågeformuläret; SurveyMon-
key (vid de tidigare studierna har SPSS Author/Dimensions 
använts). 

− enkätinsamling; SurveyMonkey 

Referenslitteratur 

Referenslitteratur vid metodutveckling och analys har varit: (Borg & 
Westerlund, 2006; Bryman & Cramer, 2011; Djurfeldt & Barmark, 
2009; Djurfeldt et al., 2003; Edlund, 1995; Loehlin, 2004; Miller et al., 
2010; Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991; Wilson, 2005). 

POPULATION OCH URVALSPROCESS 

Urvalsprocessen bestod av ett systematiskt urval som innebär att alla indi-
vider skall ges en likadan inklusionssannolikhet. Respondenterna är 
dragna med ett intervall enligt formeln K=N/n. K representerar urvalets 
intervall, se t.ex. (Djurfeldt et al., 2003:105ff).  

I studien har endast inkluderats studenter som studerar på campus (N = 
5 460) inkluderat internationella studenter (N = 168). Frågeformuläret 
är konstruerat på så sätt att formuläret är svårt att besvara för distans-
studenter. 

Urvalet (n) bestämdes till 1 850 (35 procent av 5 292) samt samtliga 
internationella studenter (168). K bestämdes till tre som innebar att var 
tredje student valdes ut. Startpunkten valdes slumpmässigt till fem. För-
delar med denna urvalsprocess är att den är enkel, billig och objektiv. 
Tolv strata har skapats utifrån två stratifieringsvariabler (institution och 
kön) samt ett stratum för de internationella studenterna (inget urval 
utfördes inom gruppen). Underlaget utgick ifrån registrerade studenter 
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(på ett program alt. en kurs) hösten 2013, och härstammar från lärosätets 
studentadministrativa system LADOK.  

Tabell 3.1 Urval – institution. Andel i antal och procent. 

  REG. STUDENTER URVAL TOTALT KVINNOR   MÄN   

INSTITUTION   N N % N % 

1 239 83 57 69 26 31 

2 839 293 153 52 140 48 

3 892 312 112 36 200 64 

4 1 354 474 390 82 84 18 

5 675 236 190 81 46 19 

6 1 293 452 375 83 77 17 

INTERNATIONELLA 168 168 117 70 51 30 

TOTALT 5 460 2 018 1 394 69 624 31 

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

40 e-postreturer samt tio avregistreringar (studenter ges möjlighet att 
avregistrera sig från enkäten via en länk i mailet). Återstår 1 968 möjliga 
respondentsvar (1 850 + 168 - 40 - 10 = 1 968). 1 074 respondentsvar 
varav 28 studenter inte har besvarat någon frågeställning utan bara 
klickat på enkätlänken (exkluderas från databasen). Återstår 1 046 svar 
varav en del av dessa inte besvarat hela enkäten.  

Tabell 3.2, som då avser svarsfrekvenser, skiljer sig mot n = 1 046. Orsa-
ken till detta är att frågeställningen vid vilken institution läser du vid är 
placerad längre in i frågeformuläret och en del studenter har då redan 
stängt ner enkäten. Om vi enbart ser till fullständigt ifyllda enkäter är 
svarsfrekvensen 43 procent (N = 846). Föreliggande studies frågeinstru-
ment rörande kvalitetsindex är, som nämnts tidigare, en mindre del av en 
större undersökning och på dessa frågeställningar ligger svarsfrekvensen 
på mellan 43,0 - 46,5 procent (Sigrén, 2014:1). 

Det finns även en dold faktor som är svårare att ha kontroll över – nämli-
gen studenter som tidigt ”hoppar av” sina studier. Dessa studenter finns 
(av olika anledningar) fortfarande registrerade i LADOK.15 Med dessa 
antaganden blir svarsfrekvensen något högre. Svarsfrekvensen får ändå 
anses som relativt bra, vad gäller webbaserade enkäter, se t.ex. (Hansson, 
2006).  

                                                        
15  Lärosätets studentadministrativa system. 
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Tabell 3.2 Urval, svarsfrekvens och kön. Andel i antal och procent. 
N = 954.  

  URVAL SVARSFREKVENS   KVINNOR   MÄN   

INSTITUTION N N % N % N % 

1 83 54 65 43 80 11 20 
2 293 168 57 107 64 61 36 

3 312 133 43 52 39 81 61 

4 474 246 52 213 87 33 13 

5 236 159 67 142 89 17 11 

6 452 190 42 153 81 37 19 

VET EJ 
 

4   2   2 
 

TOTALT 2 018 954 47 712 74,5 242 25,5 

INTERNATIONELLA 16816 4717 
 

35 
 

12 
 

WEBBENKÄTENS GENOMFÖRANDE 

Enkäten bjöds ut den 22 november 2013 till 2 018 studenter. Fyra på-
minnelser utfördes under perioden 2 december till och med den 27 
december. Enkäten stängdes den 7 januari 2014. Enkäten har bjudits ut 
såväl på svenska som på engelska.  

Enkäten var webbaserad och genom att se till tidigares studier som ut-
förts, i avseende på webbaserade enkäter, framgår det att svarsfrekvenser 
tenderar att bli lägre än vid mer traditionella enkäter med brevutskick 
(Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003; Witmer, Colman, & Katzman, 
1999). Ett spörsmål i denna typ av enkätstudier (webbaserade) är 
naturligtvis hur svarsfrekvensen ser ut? Mått som reliabilitet och validitet 
är även viktiga aspekter att syna närmare.  

Frågeformuläret 

Vid frågeformulärets konstruktion (2010) lades relativt mycket tid på att 
ta fram ett fullgott enkätunderlag. Syftet var att formuläret skulle använ-
das till longitudinella studier. Ett av flera mål med dessa longitudinella 
studier är att kunna fånga upp vilka fenomen som gör att lärosätet lyckats 
så väl med att utbilda studenter som dels trivs under sin studietid på 
lärosätet samt blir attraktiva på arbetsmarknaden. Ett annat mål är 
naturligtvis att utveckla lärosätets utbildningar mot samtidens krav på 
                                                        
16  Inkluderade i 2 018. 
17 Inkluderade i 954. 
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kvalitativt innehåll bl.a. genom att förbättringsåtgärder sker utifrån redo-
visade resultat, se t.ex. (Högskoleverket, 2009). När pilotstudien genom-
fördes hösten 2010 observerades validitetsproblem i instrumentet som 
berodde på ett allt för optimistiskt frågeinstrument t.ex. frågor som 
egentligen mätte samma sak, otydlighet i frågeställningar där frågeställ-
ningar kunde tolkas som flera frågor. Det uppmärksammades även att 
den interna konsistensen inte var tillräcklig hög vid faktoranalysens 
extraktion. Dessa problem har uppmärksammats av andra forskare t.ex. 
(Wilson, 2005:10ff). Wilson klargör att frågorna bör vara distinkta och 
naturligtvis relevanta för det fenomen som är avsett att mätas och att få 
till sådana är inte en helt lätt uppgift. Wilson klargör även att det är vik-
tigt att redan i konstruktionsfasen vara klar över hur utfallet är tänkt att 
analyseras. Modellen för analysförfarandet skall alltså redan initialt vara 
designad. Wilson visar på en fyrblocksmodell, a.a. sid. 17, som förelig-
gande studie försökt anammat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Visar på orsakssamband och störningar vid konstruktion av en 
studies upplägg och analys. (Wilson, 2005 sid. 17)  

När de longitudinella studierna (studentbarometrar och etableringsrap-
porter) startade hösten 2010 fick jag uppdraget som projektledare. Från 
början fanns ett 80-tal frågeställningar som var tänkta att mäta kvalitet 
inom ramen för projektet studentbarometern. Jag funderade något över 
uppdragets karaktär där uppdragsgivaren endast ville ha deskriptiva 
resultat i form av enklare diagram och tabeller (ingen ”tyngre” statistik 
redovisning). Jag funderade i banor som – att nu samlar vi in en hel del 
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empiri – vill vi, i framtiden, kunna utföra mer vetenskapliga studier? När 
”man” sitter på kammaren och funderar på sådana frågeställningar och 
kommer fram till ett ”ja-svar” så måste det redan i konstruktionsfasen av 
modellen tas vissa hänsyn till detta. Därigenom blev det en modell-
struktur som kunde, om så önskades, analyseras via faktoranalys och där 
till hörande mätmetoder. Det kan tilläggas att det inte är något som jag, 
så här i efterhand, ångrar.  

Det har under åren skett justeringar i formuläret för att höja validiteten i 
undersökningarna. Faktoranalysen fångar upp dessa förändringar på 
korrekt sätt. De 54 frågeställningar som nu återstår, efter tre års arbete, 
extraherar tio faktorer och mäter de kvalitetsindex som var avsedda att 
mätas på ett fullgott sätt. Faktorerna extraheras med en god intern konsi-
stens och instrumentet håller således en hög validitet. 

Formulärets frågematriser (batterier) innehåller, med något undantag, 
fyra svarsalternativ och på ett av dessa ”batterier” även svarsalternativet 
”ingen uppfattning”. En del forskare väljer att rangordna denna typ av 
svar som ett neutralt värde, alltså på mitten av skalan. Respondenten bör 
dock vara medveten om en sådan rangordning, när ett svar skall avges, 
och så har ej skett, därav kategorisering som ett ”missing value”. Vid den 
statistiska bearbetningen ges svarsalternativen ett värde från 1 (låg grad) 
till 4 (hög grad).  

Jag är fullt medveten om att vid regressionsanalyser bör en intervallskala 
ligga till grund vid bearbetningen av empirin (avser den beroende varia-
beln). Många analystekniker är konstruerade på så sätt att vi räknar på 
medelvärden och/eller medianer (exempel på sådana kan vara ANOVA, 
regressionsanalys och t-test). Resonemanget leder då till att en beroende 
variabel måste/bör vara på intervallskalenivå. Dock där det inte ett helt 
ovanligt fenomen att analyser utförs med hjälp av ordinalskalor, men 
som sagt det är inte helt statistiskt korrekt att använda sig av ordinalska-
lor. I föreliggande studies design av skalfaktorer så visar det sig att skill-
naden är marginell mellan ett aritmetisk medelvärde och medianvärdet 
och torde därmed inte påverka resultaten märkbart se t.ex. (Djurfeldt & 
Barmark, 2009:37ff). 
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RESULTAT 

INLEDNING 

Under detta avsnitt redovisas 54 frågeställningar som då avser att mäta 
ett kvalitativt innehåll inom lärosätets programutbildningar. Som tidigare 
nämnt så genomförs explorativ faktoranalys (EFA) för att kunna dels se 
vilka variabler som extraheras inom respektive faktor och dels för att 
kunna avgöra om den interna konsistensen är tillräcklig hög vid en indexe-
ring av faktorerna. 

Vid faktoranalysen har totalt 68 frågeställningar funnits med från start. 
EFAn har extraherats ett antal gånger och efter bearbetningen är utfallet 
tio faktorer, som tillsammans innehåller 54 variabler, som mäter kvalita-
tivt innehåll inom ”undervisning/utbildning”.  

Den förklarade variansen är 61,34 procent. En tumregel är att den för-
klarade variansen bör överstiga 60 procent (Barmark, 2009). 

Extraktionsmetod som används är Principal Axis Factoring med rota-
tionmetod Direct Oblimin (spetsvinklig). Signifikansanalyser är utförda 
med metoden ANOVA och multivariat regressionsanalys. 

Resultaten redovisas genom faktortabeller/laddningar och figurer där 
institutionerna hålls konstanta mot en manifest (beroende) variabel (i 
vårt fall ett index). I första hand är vi intresserade av avvikande resultat, 
för en enskild institution (institutionen benämnd som 3), jämfört mot 
övriga institutioner (benämnda som 1, 2, 4, 5 och 6).  

Vid resultatredovisningen görs ett försök att på ett strukturerat, meto-
diskt och tydligt sätt redovisa ett index åt gången. Som tidigare nämnts 
söker vi efter ett mönster i resultaten som då påvisar kvalitetsskillnader.  
I redovisningen av respektive index ingår faktorladdningar, Cronbach´s 
alpha, positiv opinion samt utfallet från multivariat regressionsanalys. 
Resultaten sammanfattas först efter att det sista totala kvalitetsindexet 
redovisats. 

Det är statistiskt säkerställt att det finns diskrepanser mellan en av 
institutionerna och de övriga rörande utbildningskvaliteter (p < 0,05). 
Det kan tilläggas att det inte avser samtliga index. Vad denna diskrepans 
beror på är en frågeställning som bör utredas ytterligare?  
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För att underlätta för läsaren finns nedan en kortfattad förklaring över 
vad regressionsanalysens koefficientmatris avser att visa på (avser tabell 
4.2). 

Variable 

Variable avser de grupper som ingår i regressionanalysen. Institutionerna 
är dummykodade enligt kodningen 0 och 1. Vad som egentligen utförs i 
en sådan är att vi kodar en dummyvariabel åt gången, där institution 1 
kodas till värdet 1 och övriga som 0 och så forsätter vi med övriga där 
institution 2 kodas som 1 och övriga som 0. Institution 3 blir således vårt 
intercept (Constant). 

Constant 

Värdet på interceptet benämns b. Värdet avser således, i vårt exempel, 
medelvärdet för index pedagogiskt innehåll för institution 3. 

Exempel: Medelvärdet för Dum_Inst1 = Interceptet + b1 = 2,783 + 0,247 
= 3,03 

Standard Error of the Regression Coefficient  

Värdet används för att kunna utföra ett överslag över den statistiska fel-
marginalen. Nu framgår redan felmarginalen i utfallet från SPSS efter-
som vi valt, i exportfunktionen, att ta ut konfidensintervallet (95 pro-
cent).  

Confidence Interval 

Ett 95 procentigt konfidensintervall ger en multiplikator på 1,96. 

Medelfelet (Lower Bound) = b - (1,96 * Std. Error) = 2,783 - (1,96 * 
,054) = 2,676 

Medelfelet (Upper Bound) = b + (1,96 * Std. Error) = 2,783 + (1,96 * 
,054) = 2,889 

En av de mest uppenbara svårigheter med konfidensintervall ligger i 
hur man tolkar det som konfidensuttalandet säger. Exempelvis, ett 
95 % konfidensintervall för en andel innebär inte att sannolikheten 
för att populationsandelens värde ska ligga innanför det givna 
konfidensintervallet är lika med 0,95. 95 % konfidens refererar 
istället till den förväntade andelen av ett sådant intervall som inne-
håller populationsvärdet, om man fler gånger tog slumpmässiga 
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stickprov av samma storlek från samma population under identiska 
villkor. 18 

Beta 

Beta (B) - den standardiserade regressionskoefficienten (multipla korre-
lationen) är betydligt mer invecklad i denna analys än vid en enkel 
regressionsanalys med endast en prediktor där B = r. I vårt fall finns det 
fem prediktorer som är korrelerade sinsemellan för samtliga möjligheter 
som finns. 

Formel för två oberoende variabler är: 

B1 = ry1 - ry2r12/(1- r2
12) 

B2 = ry2 - ry1r12/(1- r2
12) 

t-test (Testing the Regression Cofficient) 

När vi utför en t-test, för att se om resultatet är signifikant, använder vi 
oss av b-värdet och värdet för Std. Error. 

t-värdet för Dum_Inst1 = b/Std. Error = 0,247/0,098 = 2,515 

Significance  

Ett t-värde visar på avståndet till värdet noll där ett större/längre avstånd 
innebär att koefficienten är mer signifikant. När t-värdet är högre än 
värdet 1,96 eller lägre än dess motsats -1,96 (om det är positivt eller 
negativt värde beror på koefficienten b) är koefficienten signifikant på 
95-procentsnivån, alltså att signifikansvärdet är 0,05 eller lägre.  

Övrig relevant statistik, som inte redovisas under kommande avsnitt, 
finns att tillgå i bilaga I. 

  

                                                        
18  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensintervall  

Originalreferens (Smithson, 2003). 
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Pedagogiskt innehåll 

Analys 

Tabell 4.1 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att ... 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct Obli-
min with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 1 LADDNING 

LÄRARNA ÄR KUNNIGA I SINA ÄMNEN ,650 

LÄRARNA ÄR VÄL FÖRBEREDDA ,631 

LÄRARNA ÄR PEDAGOGISKA ,629 

EXAMINATIONERNA KÄNNS MENINGSFULLA ,621 

UNDERVISNINGEN ÄR STIMULERANDE ,599 

LÄRARNA BRYR SIG OM SYNPUNKTER DE FÅR PÅ UNDERVISNINGEN ,590 

DET ÄR LÄTT ATT FÅ KONTAKT MED LÄRARNA ,580 

LÄRARNA INTRESSERAR SIG FÖR HUR DU KLARAR DINA STUDIER ,574 

UNDERVISNINGEN ÄR VÄLORGANISERAD ,541 
 PROVRESULTATEN BEDÖMS PÅ ETT RÄTTVIST SÄTT ,453 

CRONBACH´S ALPHA  ,912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Positiv opinion för respektive population. Index pedagogiskt  
innehåll. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.2 Koefficientmatris för index pedagogiskt innehåll. (Institution 
3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,783 ,054 
 

51,29

 

,000 2,676 2,889 
Dum_Inst1 ,247 ,098 ,097 2,515 ,012 ,054 ,440 

Dum_inst2 ,127 ,072 ,080 1,762 ,078 - ,014 ,269 

Dum_Inst4 ,288 ,067 ,207 4,270 ,000 ,155 ,420 

Dum_Inst5 ,324 ,073 ,200 4,429 ,000 ,181 ,468 

Dum_Inst6 ,320 ,070 ,213 4,559 ,000 ,182 ,458 
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Analytiska färdigheter 

Analys 

Tabell 4.3 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

 
 

 
Figur 4.2 Positiv opinion för respektive population. Index analytiska 

färdigheter. Referensvärde 100. Andel i procent. 
  

FAKTOR 2 LADDNING 

ANALYSERA PROBLEM ,802 

TÄNKA KRITISKT ,757 

SÖKA OCH VÄRDERA INFORMATION ,756 

SJÄLVSTÄNDIGT LÖSA PROBLEM ,683 

GÖRA SKRIFTLIGA PRESENTATIONER ,639 

GÖRA MUNTLIGA PRESENTATIONER ,592 

UTVECKLA MIN KREATIVITET ,585 

CRONBACH´S ALPHA  ,869 
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Tabell 4.4 Koefficientmatris för index analytiska färdigheter. 
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,863 ,052 
 

55,32

 

,000 2,761 2,964 
Dum_Inst1 ,217 ,096 ,084 2,257 ,024 ,028 ,406 

Dum_inst2 ,234 ,069 ,148 3,371 ,001 ,098 ,371 

Dum_Inst4 ,277 ,065 ,200 4,289 ,000 ,150 ,404 

Dum_Inst5 ,343 ,071 ,211 4,851 ,000 ,204 ,482 

Dum_Inst6 - ,006 ,068 - ,004 - ,089 ,929 - ,139 ,127 
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Kursinnehåll 

Analys 

Tabell 4.5 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbild-
ning?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 5 LADDNING 

KURSPLAN FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID - ,908 
LITTERATURLISTA FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID - ,817 

STUDIEGUIDE/STUDIEHANDBOK FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID - ,725 

SCHEMA FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID - ,665 

TIDERNA FÖR EXAMINATION MEDDELAS I GOD TID - ,499 

CRONBACH´S ALPHA ,886 

 

 

Figur 4.3 Positiv opinion för respektive population. Index kursinne-
håll. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.6  Koefficientmatris för index kursinnehåll. (Institution 3 = 
Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 3,254 ,060 
 

54,61

 

,000 3,137 3,371 
Dum_Inst1 ,198 ,108 ,071 1,830 ,068 - ,014 ,410 

Dum_inst2 ,235 ,079 ,136 2,962 ,003 ,079 ,391 

Dum_Inst4 ,037 ,074 ,024 ,494 ,622 - ,109 ,182 

Dum_Inst5 - ,071 ,081 - ,040 - ,876 ,381 - ,229 ,088 

Dum_Inst6 ,174 ,077 ,106 2,260 ,024 ,023 ,326 
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Kursvärderingar 

Analys 

Tabell 4.7 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbild-
ning?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 8 LADDNING 

FÖRÄNDRINGAR EFTER TIDIGARE KURSUTVÄRDERINGAR ÄR TYDLIGT UTTALADE - ,788 
KURSUTVÄRDERINGAR PRESENTERAS FÖR STUDENTERNA - ,741 

LÄRARNA VISAR INTRESSE FÖR STUDENTERNAS KURSVÄRDERINGAR - ,660 

KURSEN AVSLUTAS ALLTID MED EN KURSVÄRDERING - ,572 

DET GES ALLTID TILLFÄLLE TILL GENOMGÅNG AV TENTAMEN  
OCH KRITERIER FÖR BETYGSÄTTNING 

- ,453 

TENTAMENSRESULTAT ANSLÅS ALLTID INOM TRE VECKOR - ,349 

CRONBACH´S ALPHA  ,837 

 

Figur 4.4 Positiv opinion för respektive population. Index kursvär-
dering. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.8 Koefficientmatris för index kursvärderingar. (Institution 3 = 
Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,431 ,063 
 

38,76 ,000 2,308 2,554 
Dum_Inst1 ,633 ,114 ,209 5,571 ,000 ,410 ,856 

Dum_inst2 ,213 ,084 ,111 2,532 ,012 ,048 ,377 

Dum_Inst4 ,470 ,079 ,275 5,960 ,000 ,315 ,624 

Dum_Inst5 ,290 ,085 ,148 3,410 ,001 ,123 ,457 

Dum_Inst6 ,891 ,085 ,459 1,535 ,000 ,725 1,057 
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Kravnivå på utbildningen 

Analys 

Tabell 4.9 Frågeställning: hur bedömer du att kravnivån på din utbild-
ning är avseende följande områden?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 4 LADDNING 

KURSENS INNEHÅLL ,817 
EXAMINATIONSUPPGIFTERNA ,771 

ARBETSBELASTNING UNDER STUDIERNA ,733 

KURSLITTERATURENS OMFATTNING ,572 

CRONBACH´S ALPHA  ,819 

 

Figur 4.5 Positiv opinion för respektive population. Index kravnivå 
på utbildningen. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.10 Koefficientmatris för index kravnivå på utbildningen. 
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 3,010 ,045 
 

67,30

 

,000 2,923 3,098 
Dum_Inst1 ,224 ,083 ,101 2,680 ,008 ,060 ,387 

Dum_inst2 ,146 ,060 ,108 2,440 ,015 ,029 ,264 

Dum_Inst4 ,230 ,056 ,193 4,102 ,000 ,120 ,340 

Dum_Inst5 ,110 ,061 ,079 1,807 ,071 - ,010 ,230 

Dum_Inst6 ,339 ,059 ,263 5,793 ,000 ,224 ,454 

  



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 62 

Att kunna ge kritik 

Analys 

Tabell 4.11 Frågeställning: om du för fram kritiska synpunkter och 
resonemang kring utbildningen, tror du att du riskerar 
att…  

 4-gradig ordinalskala. 4 = låg grad; 1 = hög grad (observera 
att skalan är vänd) Faktorladdningar samt Cronbach´s 
alpha. Extraktionsmetod: Principal Axis Factoring med 
rotationsmetod Direct Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 6 LADDNING 

BLI SÄMRE BEMÖTT AV LÄRARE ,917 
BLI SÄMRE BEMÖTT AV EXAMINATORER ,891 

FÅ ORÄTTVIST BEDÖMDA TENTOR ,808 

BLI SÄMRE BEMÖTT AV ÖVRIGA STUDENTER ,398 

CRONBACH´S ALPHA  ,863 

 

Figur 4.6 Positiv opinion för respektive population. Index kritik. 
Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.12 Koefficientmatris för index att kunna ge kritik. (Institution 
3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,910 ,056 
 

52,34

 

,000 2,801 3,020 
Dum_Inst1 ,297 ,101 ,114 2,949 ,003 ,099 ,495 

Dum_inst2 ,184 ,074 ,114 2,487 ,013 ,039 ,329 

Dum_Inst4 ,207 ,069 ,145 2,996 ,003 ,071 ,342 

Dum_Inst5 ,215 ,075 ,130 2,862 ,004 ,067 ,362 

Dum_Inst6 ,356 ,072 ,232 4,954 ,000 ,215 ,497 
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Att kunna påverka utbildningen 

Analys 

Tabell 4.13 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att det finns 
möjlighet att påverka din utbildning?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 9 LADDNING 

GENOM LÄRARE ,802 
GENOM INSTITUTIONSLEDNING ,710 

GENOM STUDENTKÅREN ,511 

CRONBACH´S ALPHA ,720 

Figur 4.7 Positiv opinion för respektive population. Index påverka.  
Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.14 Koefficientmatris för index att kunna påverka utbildningen.  
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,220 ,063 
 

35,26

 

,000 2,097 2,344 
Dum_Inst1 ,226 ,114 ,078 1,983 ,048 ,002 ,450 

Dum_inst2 ,092 ,084 ,050 1,092 ,275 - ,073 ,256 

Dum_Inst4 ,113 ,078 ,071 1,446 ,149 - ,040 ,266 

Dum_Inst5 ,252 ,085 ,136 2,969 ,003 ,086 ,419 

Dum_Inst6 ,087 ,082 ,050 1,063 ,288 - ,073 ,247 
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Samarbetsklimat mellan lärare och studenter 

Analys 

Tabell 4.15 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för lärare inom din utbildning?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 10 LADDNING 

STÖDJANDE - ,699 
FLEXIBLA - ,613 

TILLGÄNGLIGA - ,556 

ÖPPNA FÖR KRITISKA SYNPUNKTER - ,544 

KUNNIGA - ,400 

CRONBACH´S ALPHA  ,877 

 

Figur 4.8 Positiv opinion för respektive population. Index samarbets-
klimat/lärare. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.16 Koefficientmatris för index samarbetsklimat lärare. 
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,719 ,057 
 

47,95

 

,000 2,608 2,831 
Dum_Inst1 ,296 ,102 ,112 2,885 ,004 ,095 ,497 

Dum_inst2 ,110 ,076 ,066 1,454 ,146 - ,038 ,258 

Dum_Inst4 ,298 ,071 ,204 4,230 ,000 ,160 ,437 

Dum_Inst5 ,445 ,077 ,261 5,801 ,000 ,295 ,596 

Dum_Inst6 ,262 ,074 ,166 3,556 ,000 ,117 ,406 
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Samarbetsklimat mot institutionens administrativa personal 

Analys 

Tabell 4.17 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för den administrativa personalen 
inom din utbildning?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 3  LADDNING 

FLEXIBLA - ,913 
STÖDJANDE - ,910 

ÖPPNA FÖR KRITISKA SYNPUNKTER - ,881 

KUNNIGA - ,861 

TILLGÄNGLIGA - ,829 

CRONBACH´S ALPHA  ,948 

 

Figur 4.9 Positiv opinion för respektive population. Index 
samarbetsklimat/admin. Referensvärde 100. Andel i procent. 

  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  
SAMARBETE	   77,36	   79,87	   59,66	   80,82	   73,61	   82,95	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

PO
SI
TI
V	  
O
PI
N
IO
N
	  %
	  >
	  2
,7
	  

SAMARBETSKLIMAT	  ADMINISTRATIV	  PERSONAL	  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 69 

Tabell 4.18 Koefficientmatris för index samarbetsklimat admin. 
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,740 ,064 
 

43,14

 

,000 2,615 2,865 
Dum_Inst1 ,222 ,114 ,076 1,944 ,052 - ,002 ,447 

Dum_inst2 ,332 ,085 ,181 3,923 ,000 ,166 ,498 

Dum_Inst4 ,289 ,079 ,180 3,664 ,000 ,134 ,444 

Dum_Inst5 ,284 ,086 ,152 3,324 ,001 ,116 ,452 

Dum_Inst6 ,322 ,082 ,186 3,920 ,000 ,161 ,484 
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Tillgång till institutionslokaler 

Analys 

Tabell 4.19 Frågeställning: hur nöjd är du med följande?  

 4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Faktor-
laddningar samt Cronbach´s alpha. Extraktionsmetod: 
Principal Axis Factoring med rotationsmetod Direct 
Oblimin with Kaiser Normalization. 

FAKTOR 7 LADDNING 

UTFORMNINGEN AV UNDERVISNINGSLOKALER ,757 
UTRUSTNINGEN I UNDERVISNINGSLOKALERNA ,720 

TILLGÅNG TILL UNDERVISNINGSLOKALER ,692 

TILLGÅNG TILL STUDENTARBETSPLATSER ,476 

TILLGÅNG TILL UPPEHÅLLSUTRYMMEN ,410 

CRONBACH´S ALPHA ,828 

 

Figur 4.10 Positiv opinion för respektive population. Index lokaler. 
Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.20 Koefficientmatris för index tillgång till institutionslokaler.  
(Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,967 ,052 
 

57,31

 

,000 2,866 3,069 
Dum_Inst1 ,116 ,096 ,046 2,205 ,229 - ,073 ,304 

Dum_inst2 ,039 ,069 ,025 ,567 ,571 - ,097 ,176 

Dum_Inst4 ,116 ,065 ,086 1,802 ,072 - ,010 ,243 

Dum_Inst5 ,272 ,071 ,170 3,844 ,000 ,133 ,411 

Dum_Inst6 ,072 ,068 ,049 1,070 ,285 - ,060 ,205 
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Totalt kvalitetsindex 

Analys 

Tabell 4.21 Visar totalt tio kvalitetsindex (sammanslagna till ett kvali-
tetsindex NSI).  

INDEX LADDNING 

PEDAGOGISKT INNEHÅLL ,912 

ANALYTISKA FÄRDIGHETER ,869 

KRAVNIVÅ PÅ UTBILDNINGEN ,819 

KURSINNEHÅLL ,886 

KURSVÄRDERINGAR ,837 
 ATT KUNNA GE KRITIK ,863 

PÅVERKA UTBILDNINGEN ,720 

TILLGÅNG TILL INSTITUTIONSLOKALER ,828 

SAMARBETE LÄRARE OCH STUDENT ,877 

SAMARBETSKLIMAT ADMINISTRATION OCH STUDENT ,948 

CRONBACH´S ALPHA  ,946 

 

Figur 4.11 Positiv opinion för respektive population. Totalt index 
NSI. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Tabell 4.22 Koefficientmatris för index NSI. (Institution 3 = Constant) 

 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients   

95 % Confidence 

Interval for b  

Variable b 
Std. 

Error 
B t Sig. Lower Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,809 ,031 
 

89,25

 

,000 2,747 2,870 
Dum_Inst1 ,249 ,058 ,159 4,262 ,000 ,134 ,364 

Dum_inst2 ,160 ,042 ,166 3,785 ,000 ,077 ,243 

Dum_Inst4 ,219 ,039 ,260 5,571 ,000 ,142 ,296 

Dum_Inst5 ,235 ,043 ,239 5,499 ,000 ,151 ,319 

Dum_Inst6 ,259 ,041 ,282 6,295 ,000 ,178 ,340 
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KONKLUSION AV RESULTATEN 

Syftet med studien var att statistiskt säkerställa diskrepanser, i ett antal 
kvalitetsindex, mellan lärosätets institutioner. Då återstår frågeställ-
ningen: har jag lyckats med att redovisa resultat som uppfyller syftets 
intentioner? 

En undermening i föreliggandes studie var att se på en specifik institut-
ions kvalitetsindex jämfört mot övriga. Vid redovisningen, av respektive 
index, framgår en del diskrepanser mellan institutioner som då visar på 
”en större avvikelse”. En större avvikelse definieras som att avvikelsen är 
signifikant.  

Resultaten i studien visar på att det finns ett avvikande mönster för 
institution 3 rörande sju av de tio kvalitetsindex som har analyserats. Ser 
vi till UKÄs utvärderingsmodell så bygger den i stor utsträckning på att 
UKÄ granskar examens-/självständiga arbeten och därmed torde index 
analytiska färdigheter spela en central roll och som också är ett index som 
är avvikande.  

Analytiska färdigheter 

I högskolelagens paragrafer 8, 9 och 9a definieras analytiska färdigheter 
som då innebär att dessa är väsentliga inom den högre utbildningen. Sju 
frågeställningar extraherades som då mäter analytiska färdigheter (jämför 
engelskans Generic Skills). Dessa färdigheter har ansetts som så pass vik-
tiga att dessa skrivits in i Högskolelagen (SFS, 1992:1434) och ligger 
naturligtvis till grund för uppställda examensmål/beskrivningar.  

Det går inte att bortse ifrån att just dessa färdigheter speglar sig explicit i 
studenters examensarbeten. Vad vi kan utläsa av resultaten på index ana-
lytiska färdigheter är att den interna konsistensen är relativ hög, så långt 
allt väl. Det framgår att två av institutionerna ligger klart under övriga 
nämligen institution 3 och 6. Institution 6 har nyligen klarat en gransk-
ning av UKÄ. Vad är det som gör att den institutionen får omdömet hög 
kvalitet på examensarbeten vid UKÄs kvalitetsgranskning men inte den 
andra? Ser vi till institution 6 så är det den institution som har det högsta 
totala kvalitetsindexet. Det är säkerligen på så sätt att det s.k. bruset (bias) 
gör att just detta index, analytiska färdigheter, inte påverkar ett totalt 
indexvärde nämnvärt – det kanske inte betyder så mycket för kvaliteten – 
totalt sett. 
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Det finns en mängd studier som visar på lärarens betydelse för studenter 
där hög ”lärartäthet” underlättar för studenter se t.ex. (Bender, 2013). 
”Syftet har varit att undersöka i vilken mån utbildningarna kompenserar 
för brister i lärarledd tid genom att tillämpa studentcentrerade pedago-
giska metoder som stärker relationen med lärarna och därmed bidrar till 
ökad motivation och aktivitet hos studenterna” a.a. sid. 6. 

Lagerqvist (Lagerqvist, 2010) menar enligt ”Oxfordmodellen” att: 

Ett analytiskt förhållningssätt underlättar bland annat arbetet 
med att strukturera information och lyfta fram väsentligheter 
samt utgör en nödvändighet inom samtliga vetenskapliga disci-
pliner. Modellen gör alltså anspråk på att fungera som analytisk 
grund i alla ämnen, men till detta kommer självfallet ämnesspeci-
fika kunskaper och färdigheter a.a. sid. 26. 

Att jag väljer att referera till Lagerqvist är att modellen är tilltalande och 
klargör på ett tydligt och effektivt sätt ett av flera tillvägagångssätt att 
”producera” examensarbeten som bygger på en beprövad metod. Om ett 
eller flera mål med studier (i vart fall enligt högskolelagen) är att stimu-
lera och utveckla studentens analytiska förmåga, så bör följaktligen 
examinationsformer mäta studentens förmåga att såväl tänka analytiskt 
som att överföra dessa förmågor/färdigheter till egna examensarbeten. 

Kursvärderingar 

Kursvärderingar är ett av flera verktyg för att veta hur och vad som bör 
förbättras på kurser. Kursvärderingar är en viktig del i det interna kvali-
tetsarbetet vid landets lärosäten och sker av naturliga skäl först i slutet av 
en kurs. Högskoleförordningen är tydlig med att sådana skall genomföras 
(Regeringen, 1993). 

14 § kapitel 1, i högskoleförordningen, klargör att: 

Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en 
kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunk-
ter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av hög-
skolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt 
informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som 
föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga 
för studenterna. (SFS, 2000:651) 
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Det undersökta lärosätet har ett väl genomarbetat dokument för hur 
kursvärderingsarbetet skall genomföras och därför blir resultatet i förelig-
gande studie än mer anmärkningsvärt. Enligt det beslut om kursvärde-
ringar som finns vid lärosätet skall kursansvarig utföra: (Dnr 56-02-10) 

Sammanfattning av kursens examinationsresultat. 

Sammanfattning av kursvärdering från studenter respektive med-
verkande lärare. 

Beskrivning av hur och för vilka delaktighetskravet tillgodosetts. 

Eventuella förslag till förbättringar avseende mål, innehåll, 
arbetsformer, litteratur, examination och organisation av kursen. 

Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också 
aktivt ges till berörda parter. 

Resultaten visar tydligt på ett mönster som bör åtgärdas skyndsamt. 
Inom vissa institutioner är det mer är 50 procent av populationen som 
anger ”i låg grad alternativt i mindre grad” på index kursvärdering. 
Resultatet för indexet är dessutom ”spretigt” och då avser jag att det inte 
finns någon samstämmighet mellan institutionerna. Lärosätet bör, på 
något sätt, komma till rätta med den redovisade diskrepansen. Kursvär-
deringar är en viktig ingrediens när förbättringsarbeten skall genomföras. 
Ett mer normalt resultat torde vara det som redovisas för institution 6 
där över 85 procent av studenterna anger att det fungerar väl.  

Studentinflytandet 

Studentinflytandet regleras av Högskolelagen och -förordningen och är 
naturligtvis en kvalitetsfråga. Enligt Högskolelagen 1 kap § 4a skall stu-
denten ha rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Vidare står att 
högskolorna ska verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen. Studentinflytandet är en viktig fråga för 
högskolor generellt och är så även för föreliggande studies högskola. 
Institutionerna har ett ansvar att se till att dessa lagtexter inte blir tomma 
ord utan att de leder till ett fruktbart samarbete se t.ex. (Stockholms 
universitets studentkår, 2010). 

Studentkårer har såväl nationellt som på en regional nivå en viktig upp-
gift att se till att lagtexter upprätthålls (SFS, 1992:1434). Föreliggande 
resultat visar på att problemet med studentinflytandet är stort vid lärosä-
tet. Ser vi till institutionernas information (via webben), till studenter, 
om studentinflytande så tycks det vara på ”topp”. Det finns således ett 
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problem här som innebär att institutionernas interna kvalitetsarbete 
brister. I vart fall upplever studenterna att det är näst intill omöjligt till 
att kunna påverka utbildningen. 

Pedagogiskt innehåll 

Tio frågeställningar extraheras vid faktoranalysen som då benämns som 
pedagogiskt innehåll. Det fanns ytterligare frågeställningar som berörde 
dimensionen men kunde inte härledas i analysen till faktor 1. Frågeställ-
ningarna mäter relativt tydligt ett pedagogiskt innehåll som är en grund-
bult inom all form av undervisning. Resultatet visar på att institution 3 
ligger betydligt lägre än övriga. Jämfört mot institution 2 är skillnaden 
inte så markant som mot övriga. Det tyder på att dimensionen upplevs 
fungera sämre inom institution 3. Vi har sett dessa tendenser vid tidigare 
studier och även påtalat detta för institutionsledningen.  

Jag har analyserat och funderat över om två index mäter ett liknande 
fenomen men har ännu inte riktigt kommit till klarhet. Det kan tänkas 
att två av faktorer mäter ett slags pedagogiskt innehåll, se figur 4.12. Det 
fanns dock inget som tyder på detta när EFAn extraherades. Men jag vill 
inte riktigt släppa tanken och redovisar en graf över dessa två faktorer. 
Vid en strukturell ekvationsmodellering kan eventuellt ett samband 
bekräftas alternativt dementeras. Cronbach´s alpha ökar i vart fall med 
0,021 som då tyder på att variablerna rörande samarbete mellan lärare vs 
student tillför r något. Vid skiftning av rotationsmetod till Varimax (rät-
vinklig) finns ett tydligare samband – dock inte fullt ut.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12 Positiv opinion index samarbetsklimat lärare vs student och 
pedagogiskt innehåll. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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Bemötande 

Frågeställningar om hur bemötandet uppfattas av studenter som för fram 
kritiska synpunkter på utbildningen är viktiga att analysera. I en akade-
misk avhandling har vikten av ett professionellt bemötande avhandlats 
(Croona, 2003). Del II i avhandlingen diskuterar bemötandeetik, kom-
munikation av kunskap och värden där Croona lyfter frågan om stu-
denternas tidiga lärande av bemötandeteknik – kan detta ställningsta-
gande även avse lärare? Om nu studenter upplever att bemötandet från 
lärare och annan personal, när kritik ges, inte är professionellt blir det ett 
problem i sig.  

Totalt sett är inte detta något problem vid lärosätet men det finns ett 
avvikande resultat som avser institution 3. Lärosätet arbetar aktivt med 
bemötandefrågor genom t.ex. arbetet med Lika villkor (diskriminerings-
frågor). Ett dåligt bemötande mot student kan i sin förlängning upp-
fattas som diskriminering och därigenom är frågor relaterade till bemöt-
andet högprioriterade vid lärosätet.  

Kravnivå 

Tidigare studier har visat på att kravnivån på utbildningar inom hög-
skolor har uppfattats, av studenter, som att det ställts lägre krav än vid 
universiteten. Högskoleverket har uppmärksammat ”studenters förkun-
skaper i förhållande till upplevd kravnivå” och ställt sig frågan: Har sam-
hället, och studenterna, råd med denna dysfunktion i den högre utbild-
ningen? (Högskoleverket, 2007b:73). Upplevd låg kravnivå har tidigare 
uppmärksammats i lärosätets egna undersökningar se t.ex. (Sigrén, 
2012b:59) jmf. (Leffler et al., 2010:39).  

Nationella utvärderingar kommer fram till att studenter upplever 
att det ställs för låga krav på utbildningen – framförallt vid de 
svenska högskolorna. UK-ämbetet (HSV) har ställt sig frågan: Har 
samhället, och studenterna, råd med denna dysfunktion i den högre 
utbildningen? Denna frågeställning kan naturligtvis begrundas 
ytterligare utifrån den nationella statistik som finns att tillgå. 
(Sigrén, 2013a:44) 

Det går att påvisa ett avvikande resultat för institution 3 men samtidigt 
skall tilläggas att avvikelsen är från en relativ hög nivå. Det kan konstate-
ras att kravnivån upplevs ha ökat jämfört mot tidigare genomförda stu-
dier vid lärosätet se t.ex. (Sigrén, 2012a, 2012b). 
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Det har diskuterats under lång tid begrepp som ”social snedrekrytering” 
och ”urval” som innebär att lägre socialgruppers tillträde till högre ut-
bildning varit hämmad. Ett flertal studier har försökt förklara fenomenet 
se t.ex. (Broady, Börjesson, & Palme, 2002; Börjesson, 2002; Erikson & 
Jonsson, 2002). Begreppet snedrekrytering kanske mer har avsett studen-
ter som söker till universitet och dess prestige utbildningar. Den region-
ala högskolan har ett större regionalt uppdrag, än universiteten, där 
yrkes/professionsutbildningar är av vikt – där regionens behov av arbets-
kraft skall tillgodoses. Därigenom blir urvalet av sökande något 
annorlunda. Det är viktigt att ha med sig detta regionala uppdrag, i vårt 
medvetande, när diskussioner förs huruvida det finns en dysfunktion i den 
högre utbildningen. Vokabulär som dysfunktion kan uppfattas som ett 
starkt värdeladdat ord – ett bättre ordval kan vara svårigheter med. 

Instrumentets validitet 

Instrumentets validitet (giltighet) har utprovats under ett flertal år. Den 
interna konsistensen har visat sig vara hög vid faktoranalysens extraktion 
samt att variablerna i respektive faktor varit relativt konstanta under, i 
vart fall, de två närmast genomförda undersökningarna (Sigrén, 2012b, 
2013b). När faktorerna synas något närmare kan det, om möjligt, vara på 
så sätt att några av dessa eventuellt kan slås ihop. För att kunna avgöra 
om ett sådant beslut kan tas eller inte bör vi gå vidare med mer djupgå-
ende analyser där konfirmatorisk faktoranalys (CFA) tillsammans med 
t.ex. strukturell ekvationsmodellering (SEM)19 kan ge ytterligare en hjälp 
på vägen till ett sådant ställningstagande. Den sist nämnda metoden gör 
det möjligt att på en och samma gång analysera såväl manifesta som 
latenta variabler. Gustavsson (2009) klargör att ”i vissa sammanhang är 
det också möjligt att undersöka variablers ömsesidiga påverkan av 
varandra” (Gustavsson, 2009:269). I sin förlängning innebär detta även 
att validiteten i instrumentet såväl kan bekräftas som förstärkas. 

  

                                                        
19 Muthén & Muthén´s ekvationsmodelleringsprogram Mplus är t.ex. ett pro- 

gram för denna typ av analyser. R-Console är ett annat exempel på 
programvara för SEM analyser (Open Source). 
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Sammanfattning 

Högskolepedagogisk forskning visar på att det går, till viss del, att kom-
pensera för kvalitetsbrister som t.ex. mer lärarledd tid och undvika allt 
för stora undervisningsgrupper. Det förutsätter dock att det pedagogiska 
inslaget är välplanerat, tydligt studentcentrerat (studenten i centrum) och 
därigenom skapa förutsättningar för s.k. djupinlärning (Bowden & 
Marton, 1998; Marton, Hounsell, & Entwistle, 2000; Ramsden, 2003) 
se även (Illeris, 2009). 

Resultaten i föreliggande undersökning tyder på att detta inte sker fullt 
ut eller i vart fall, i allt för stor utsträckning, skiljer sig kvalitativt åt mel-
lan institutioner. En varians skall finnas – det är helt naturligt – men 
samtidigt får inte detta innebära allt för stora kvalitativa diskrepanser – 
som i sin tur kan leda till bristfälliga utbildningar. Som tidigare nämnts i 
studien är kvalitet ett begrepp som kan vara svårt att definiera. Totalt är 
tio kvalitetsindex analyserade och redovisade och tillsammans kan dessa 
ge en bra vägledning hur kvaliteten är såväl på hela lärosätet som inom 
enskilda institutioner när det gäller utbildningsverksamheten.  
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DISKUSSION 

INLEDNING 

I propositionen Universitet och högskolor – Frihet för kvalitet anförde rege-
ringen att ”resurstilldelningssystemet även skulle bestå av en del baserad 
på kvalitetsindikatorer” (Regeringens proposition, 2009:10/139:27). De 
nuvarande kvalitetsutvärderingarna, av utbildningar, inleddes vid års-
skiftet 2010/2011 och kommer att ligga till grund för den kvalitetsbase-
rade resurstilldelningen20 (Högskoleverket, 2012b).  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett fullvärdigt medlemskap i 
ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher 
Education). För närvarande pågår en granskning av UKÄ, under två år, 
med början 2012/2013, i och med den kritik som UKÄ fick under 2012. 
Det har fastslagits av ENQA att den svenska modellen för kvalitetsutvär-
dering har brister. Den huvudsakliga kritiken avser bl.a. utvärderingsin-
strumentets reliabilitet. I och med kritiken utvecklar UKÄ ett nytt 
modifierat utvärderingsinstrument där lärosätenas interna kvalitetsarbete 
skall beaktas på ett bättre sätt. 

Nya variabler i den nya utvärderingsmodellen är bl.a. följande: 

Lärosätenas interna kvalitetsarbete skall inkluderas. 

Momenten av kvalitetsutveckling och återkoppling skall stärkas. 

Föreliggande studies resultat har påvisat en del brister, i kvalitetshänse-
ende, för den institution som även UKÄ har påtalat brister för. Proble-
met som kan uppstå vid UKÄs granskning är bl.a. att deras instrument är 
för trubbigt. De mäter, i första hand, kvaliteten på endast en variabel 
(examensarbeten). Det är först när denna variabel inte uppfyller instru-
mentets prognostisering som övriga variabler analyseras (självvärderingar 
och intervjuer).  

På vilket sätt kvalitet kan/bör mätas i utbildningssammanhang kan dis-
kuteras. En del som kan mätas och även görs är studenters examensar-
beten dock finns fler faktorer som mäter ett lärosätes kvalité t.ex. själv-
värderingar, studentbarometrar, alumn/etableringsrapporter, medarbe-

                                                        
20 www.uk-ambetet.se/2.782a298813a88dd0dad80007209.html 
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tarenkäter, kursvärderingar etc. Huruvida föreliggande studies mätinstru-
ment fångar upp fenomenet kvalitet kan som alltid diskuteras. Hur som 
helst har faktoranalysen extraherat områden som kan definieras som en 
slags kvalitet inom utbildningsverksamhet. Den interna konsistensen, 
inom faktorerna, är god som då tyder på en godtagbar validitet och relia-
bilitet i instrumentet.  

Resultaten i föreliggande studie visar också, relativt tydligt, på en del 
brister inom utvalda kvalitetsindex. Det kan tilläggas att dessa brister inte 
enbart avser en specifik institution dock var uppdraget att se över den 
institution som inte klarade UKÄs granskning fullt ut. Vi kan även kon-
statera att dessa kvalitetsbrister har uppmärksammats redan höstterminen 
2010 och fram till dags datum (Sigrén, 2014:1) och därigenom kan frå-
gor ställas som varför inte dessa brister har åtgärdats, och om dessa har 
åtgärdats hur har uppföljningen sett ut? 

Resultaten visar tydligt på att det finns förbättringspotential inom en rad 
kvalitetsområden för institutionen och det blir således en viktig fråga för 
institutionsledningen att arbeta fram rutiner för att genomföra förbätt-
ringsåtgärder. UKÄ ställer krav på att förbättringar skall vara genomförda 
inom ett år från beslutsdatum – om inte förbättringar kan påvisas vid en 
ny granskning så dras examensrätten tillbaks för antingen samtliga eller 
enstaka program. 

Vad har resultaten för bärkraft? 

Vi har valt att mäta tio områden som var och ett är tänkt att visa på kva-
litetsaspekter och det går naturligtvis att diskutera om dessa mäter ett 
kvalitativt innehåll inom utbildningen. Kvalitet är ett svårdefinierat 
begrepp men kan t.ex. avse, som nämnts tidigare, värdet av egenskaper 
som objekt, subjekt eller aktiviteter har (det inre värdet av t.ex. en 
utbildningsverksamhet).  

Ett område som anses viktigt inom den högre utbildningen är s.k. gene-
riska kompetenser/färdigheter och har sin grund i att det räcker inte med 
att ha förmågan att endast ta till sig nya arbetsuppgifter i arbetslivet. Krav 
ställs även på att självständigt kunna vara en del av en förändringsprocess. 
När det talas om generiska kompetenser är det färdigheter och förmågor 
som avses. Oberoende av utbildningsinriktning så är det viktigt att stu-
denter utvecklar dessa kompetenser. I högskolelagens 8 § anges bl.a. att: 

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas – förmåga 
att göra självständiga och kritiska bedömningar, – förmåga att 
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självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och – bered-
skap att möta förändringar i arbetslivet. (SFS, 1992:1434) 

I avseende på universitetsutbildningar är dessa utmaningar till viss del 
enklare att applicera i jämförelse med mer ”yrkesinriktade” utbildnings-
former. Akademiska färdigheter är i sig generiska till sin natur t.ex. ge-
nom att den högre utbildningen utvecklar analytiskt och kritiskt tän-
kande, kommunikativa förmågor, presentationsfärdigheter, och till att 
vara kritiskt granskande. Det framgår vid resultatredovisningen att det 
uppmätta värdet för institution 3 är betydligt lägre än för flertalet av de 
övriga institutionerna för denna kompetens.  

Ser vi till index för index så tydliggörs diskrepansen tydligare. Institution 
3 har genomgående lägre värden (exkluderat index kursinnehåll). Rent 
statistiskt borde spridningen vara högre som då avser institutionens ”pla-
cering/nivå” på redovisade index.  

Den studie som Göteborgs universitet utförde 2012 (Berlin, 2013) visar 
på något lägre nöjdhetsindex för den naturvetenskapliga fakulteten och 
där skillnaden inte är kopplade mot kön och ålder. Berlin kommer fram 
till ett intressant resultat att vid IT- och Naturvetenskapliga fakulteten 
gör studenterna likvärdiga bedömningar (lägre än övriga fakulteter) av 
indexet nöjdhet. En likvärdig bedömning kan även konstateras för vårt 
lärosäte.  

Hur går vi vidare med resultaten? 

Med tanke på en svarsfrekvens på drygt 43 procent får vi vara något för-
siktiga i vår tolkning av resultaten för hela populationen. Resultaten är 
institutionsövergripande och redovisar inte resultat för enskilda program. 
Det kan dock vara av värde att utföra studier på en mer mikronivå där vi 
kan studera sambanden mellan institutioners övergripande kvalitet och 
kvaliteten på enskilda program. Vi behöver dock se över modellen i en 
mer genomgripande konfirmatorisk faktoranalys (CFA) där vi tillåts att 
testa validiteten i modellen. Genom att applicera CFAn som en ”sub-
model” i den mer generella metoden Structural Equation Modelling 
(SEM) kan antaganden om validiteten, i såväl föreliggande studie som 
föregående studier, ytterligare förstärkas/bekräftas.  

Resultaten/studien har redovisats och diskuterats i två viktiga råd på 
lärosätet. Ett av råden är rektors ledningsråd/grupp där samtliga prefekter 
ingår, lärosätets högsta ledningsgrupp samt studentkåren. Vidare har 
resultaten naturligtvis redovisats vid lärosätets kvalitetsråd och även där 
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ingår lärosätets högsta ledningsgrupp, samtliga av lärosätets samordnare, 
ordförande för olika delar av forskningen vid lärosätet samt studentkåren. 

Denna delstudie kan därmed anses vara avslutad och jag överlåter till 
lärosätets ledningsgrupp, prefekter vid institutionerna och studentkåren 
att tolka resultaten och påbörja ett förbättringsarbete. Förbättrings-
potential finns inom ett flertal kvalitetsområden. 

 

Peter Sigrén 
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BILAGA I 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSINDEX OCH 
FAKTORLADDNINGAR 

 

Tabell 1 Redovisar en sammanfattning av de tio kvalitetsindex som 
har extraherats genom explorativ faktoranalys (EFA). Jämförs 
mot ett referensvärde som är 1 (M = 4,0). Ett optimalt värde 
för institutionerna är 1. Rödmarkerade värden innebär en 
hög avvikelse för populationer. 

 INS

 

INS

 

INS

 

INS

 

INS

 

INS

 

 

KVALITETSINDEX 

 

1 2 3 4 5 6 REF. 

 PEDAGOGISKT INNEHÅLL ,74 ,66 ,55 ,73 ,81 ,75 

 

1 

ANALYTISKA FÄRDIGHETER ,83 ,81 ,66 ,82 ,83 ,68 1 

KURSINNEHÅLL ,89 ,95 ,80 ,82 ,84 ,88 1 

KURSVÄRDERINGAR ,68 ,46 ,32 ,60 ,52 ,85 1 

KRAVNIVÅ PÅ UTBILDNINGEN ,85 ,80 ,70 ,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,83 ,93 1 

ATT KUNNA GE KRITIK ,94 ,81 ,67 ,83 ,84 ,89 1 

PÅVERKA UTBILDNINGEN ,30 ,22 ,19 ,25 ,32 ,30 1 

SAMARBETE - ADMINISTRATION MOT 

 

,77 ,80 ,60 ,81 ,74 ,83 1 

SAMARBETE - LÄRARE MOT STUDENT ,77 ,64 ,55 ,73 ,81 ,70 1 

TILLGÅNG TILL 

 

,81 ,75 ,71 ,79 ,83 ,81 1 

KVALITETSINDEX TOTALT (NSI) ,85 ,81 ,60 ,81 ,88 ,89 1 
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Tabell 2  Faktorladdningar. 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation 
Method: Oblimin with Kaiser Normalization. Items = 54. 
Rensad från laddningar < ,300. 

VARIABLER F 1 F 2 F3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 

LÄRARNA ÄR KUNNIGA I SINA ÄMNEN .650 
         

LÄRARNA ÄR VÄL FÖRBEREDDA .631 
         

LÄRARNA ÄR PEDAGOGISKA .629 
         

EXAMINATIONERNA KÄNNS MENINGSFULLA .621 
         

UNDERVISNINGEN ÄR STIMULERANDE .599 
         

LÄRARNA BRYR SIG OM SYNPUNKTER DE FÅR PÅ UNDERVISNINGEN .590 
         

DET ÄR LÄTT ATT FÅ KONTAKT MED LÄRARNA .580 
         

LÄRARNA INTRESSERAR SIG FÖR HUR DU KLARAR DINA STUDIER .574 
         

UNDERVISNINGEN ÄR VÄLORGANISERAD .541 
         

PROVRESULTATEN BEDÖMS PÅ ETT RÄTTVIST SÄTT .453 
         

ANALYSERA PROBLEM 
 

.802 
        

TÄNKA KRITISKT 
 

.757 
        

SÖKA OCH VÄRDERA INFORMATION 
 

.756 
        

SJÄLVSTÄNDIGT LÖSA PROBLEM 
 

.683 
        

GÖRA SKRIFTLIGA PRESENTATIONER 
 

.639 
        

GÖRA MUNTLIGA PRESENTATIONER 
 

.592 
        

UTVECKLA MIN KREATIVITET 
 

.585 
        

ADMINISTRATIV PERSONAL ÄR FLEXIBLA 
  

-.913 
       

STÖDJANDE 
  

-.910 
       

ÖPPNA FÖR KRITISKA SYNPUNKTER 
  

-.881 
       

KUNNIGA 
  

-.861 
       

TILLGÄNGLIGA 
  

-.829 
       

KURSENS INNEHÅLL 
   

.817 
      

EXAMINATIONSUPPGIFTERNA 
   

.771 
      

ARBETSBELASTNING UNDER STUDIERNA 
   

.733 
      

KURSLITTERATURENS OMFATTNING 
   

.572 
      

KURSPLAN FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID 
    

-.908 
     

LITTERATURLISTA FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID 
    

-.817 
     

SCHEMA FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID 
    

-.665 
     

STUDIEGUIDE/STUDIEHANDBOK FINNS TILLGÄNGLIGT I GOD TID 
    

-.725 
     

TIDERNA FÖR EXAMINATION MEDDELAS I GOD TID  
   

-.499 
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BLI SÄMRE BEMÖTT AV LÄRARE 
     

.917 
    

BLI SÄMRE BEMÖTT AV EXAMINATORER 
     

.891 
    

FÅ ORÄTTVIST BEDÖMDA TENTOR 
     

.808 
    

BLI SÄMRE BEMÖTT AV ÖVRIGA STUDENTER 
     

.398 
    

UTFORMNINGEN AV UNDERVISNINGSLOKALER 
      

.757 
   

UTRUSTNINGEN I UNDERVISNINGSLOKALERNA 
      

.720 
   

TILLGÅNG TILL UNDERVISNINGSLOKALER 
      

.692 
   

TILLGÅNG TILL STUDENTARBETSPLATSER 
      

.476 
   

TILLGÅNG TILL UPPEHÅLLSUTRYMMEN 
      

.410 
   

FÖRÄNDRINGAR EFTER TIDIGARE KURSUTVÄRDERINGAR ÄR 

  
       

-.788 
  

KURSUTVÄRDERINGAR PRESENTERAS FÖR STUDENTERNA 
       

-.741 
  

LÄRARNA VISAR INTRESSE FÖR STUDENTERNAS KURSVÄRDERINGAR 
       

-.660 
  

KURSEN AVSLUTAS ALLTID MED EN KURSVÄRDERING 
       

-.572 
  

DET GES ALLTID TILLFÄLLE TILL GENOMGÅNG AV TENTAMEN  

OCH KRITERIER FÖR BETYGSÄTTNING      
-.453 

  

TENTAMENSRESULTAT ANSLÅS ALLTID INOM TRE VECKOR 
       

-.349 
  

GENOM LÄRARE 
        

.802 
 

GENOM INSTITUTIONSLEDNING 
        

.710 
 

GENOM STUDENTKÅREN 
        

.511 
 

LÄRARE ÄR STÖDJANDE 
         

- .699 

FLEXIBLA 
         

- .613 

TILLGÄNGLIGA 
         

- .556 

ÖPPNA FÖR KRITISKA SYNPUNKTER 
         

- .544 

KUNNIGA 
         

-.400 
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Tabell 3 Redovisar korrelation mellan faktorer.  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation 
Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,000 ,210 -,281 -,166 -,353 ,306 ,339 -,356 ,291 -,415 

2 ,210 1,000 -,248 ,055 -,124 ,032 ,183 -,106 ,256 -,286 

3 -,281 -,248 1,000 ,108 ,255 -,342 -,175 ,256 -,220 ,385 

4 -,166 ,055 ,108 1,000 ,082 -,250 -,197 ,029 -,059 ,164 

5 -,353 -,124 ,255 ,082 1,000 -,201 -,277 ,383 -,207 ,164 

6 ,306 ,032 -,342 -,250 -,201 1,000 ,190 -,202 ,139 -,301 

7 ,339 ,183 -,175 -,197 -,277 ,190 1,000 -,268 ,238 -,243 

8 -,356 -,106 ,256 ,029 ,383 -,202 -,268 1,000 -,300 ,316 

9 ,291 ,256 -,220 -,059 -,207 ,139 ,238 -,300 1,000 -,346 

10 -,415 -,286 ,385 ,164 ,164 -,301 -,243 ,316 -,346 1,000 

 

Tabell 4 Reliabilitet för instrumentet (totalt) samt enskilda index. 

KATEGORI N (ITEMS) CRONBACH´S ALPHA 

FRÅGEINSTRUMENT (TOTALT) 54 ,946 

   
INDEX 

  
PEDAGOGISKT INNEHÅLL (F1) 10 ,912 

ANALYTISKA FÄRDIGHETER (F2) 7 ,869 

SAMARBETE - ADMINISTRATION MOT STUDENT (F3) 5 ,948 

KRAVNIVÅ PÅ UTBILDNINGEN (F4) 4 ,819 

KURSINNEHÅLL (F5) 5 ,886 

ATT KUNNA GE KRITIK (F6) 4 ,863 

TILLGÅNG TILL INSTITUTIONSLOKALER (F7) 5 ,828 

KURSVÄRDERINGAR (F8) 6 ,837 

PÅVERKA UTBILDNINGEN (F9) 3 ,720 

SAMARBETE - LÄRARE MOT STUDENT (F10) 5 ,877 
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Tabell 5 Översikt index. 

DESCRIPTIVE STATISTICS 

INDEX N MIN MAX MEAN STD 

 

VARIANCE 

PEDAGOGIK 882 1,00 4,00 3,01 ,605 ,366 

ANALYTISKA 914 1,00 4,00 3,04 ,603 ,364 

SAMARBETSKLIMAT/ADMIN 870 1,00 4,00 3,00 ,698 ,489 

KRAVNIVÅ 904 1,00 4,00 3,19 ,516 ,267 

KURSINNEHÅLL 878 1,00 4,00 3,34 ,662 ,439 

KRITIK 885 1,00 4,00 3,12 ,619 ,384 

LOKALER 910 1,00 4,00 3,07 ,591 ,350 

KURSVÄRDERING 829 1,00 4,00 2,84 ,743 ,552 

PÅVERKA 881 1,00 4,00 2,34 ,694 ,482 

SAMARBETSKLIMAT/LÄRARE 868 1,00 4,00 2,96 ,634 ,403 

 



 



Föreliggande studies syfte är att redovisa en fördjupad studie av tio kvalitets-

index som berör utbildningskvalitet . En möjlighet till att avläsa diskrepanser

mellan institutioner ges. Studien kan ses som ett inlägg i den kvalitetsdebatt 

som pågår ute bland landets lärosäten rörande universitetskanslersämbetes 

sätt att se på kvalitetsmätningar.

BESÖKSADRESS: ALLEGATAN 1 * POSTADRESS: HÖGSKOLAN I BORÅS, 501 90 BORÅS

TEL: 033- 435 40 00 * WEBB: WWW.HB.SE
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