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Sammanfattning — Svenska lärosäten har utvecklat egna kvali-

tetssystem som ska granskas och godkännas av universitetskans-
lersämbetet (UKÄ). Typiskt bygger lärosätenas kvalitetssäkrings-
system på cykliska mäta-värdera-åtgärda aktiviteter. I flera av 
dessa system förekommer extern kollegial granskning som en vik-
tig komponent. Syftet med detta arbete är att belysa två olika sys-
tem för extern kollegial granskning från olika perspektiv. Den ex-
terna granskningen av högskoleingenjörsprogrammen i maskin-
teknik vid Uppsala universitet och Umeå universitet är utgångs-
punkten och de perspektiv som belyses är de från  

• Programansvariga, 
• Utbildningsledare på fakultetsnivå, samt 
• Extern granskare 
I arbetet teoretiseras inte upplägg och genomförande av kvali-

tetsarbetet eller den kollegiala granskningen, utan målet är att ge-
nom vittnesbörd sprida praktisk kunskap och erfarenheter om två 
olika system för extern kollegial granskning. 

Initialt beskrivs de två olika systemen, hur olika aktiviteter och 
processer är tänkt att tillsammans bidra till att säkerställa att ut-
bildningar håller en hög kvalitet. Särskilt fokus läggs på att besk-
riva upplägget på den externa kollegiala granskningen och hur 
den information som granskningen ger vid handen återkopplas till 
program och andra intressenter. Fakultetens utbildningsledare 
ger sin syn på genomförandet av den kollegiala granskningen ur 
ett övergripande fakultetsperspektiv samt beskriver de fakultets-
övergripande slutsatser som dragits utifrån de externa gransk-
ningarna. Programansvariga beskriver verksamhetsnära erfaren-
heter av de kollegiala granskningarna. Särskilt intressant är be-
skrivningen av hur utfallet av den kollegiala granskningen bidra-
git till att definiera utvecklingsprojekt på programnivå. Resultatet 
kopplas till resursåtgång. 

Det tredje perspektivet är det av den externe granskaren. I fal-
let med högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Upp-
sala respektive Umeå universitet var det samma granskare vilket 
ger en unik möjlighet att få en extern parts synpunkter på un-
derlag i förhållande till efterfrågad granskning. 

Slutligen sammanfattas styrkor och svagheter i de båda ansat-
serna till extern kollegial granskning.  

Nyckelord—Utbildningsutvärdering, kvalitetssäkring 

 
 

I. INLEDNING 
Det svenska nationella systemet för kvalitetssäkring för 

högre utbildning har förändrats flera gånger de senaste 20 åren 
[1-5]. Lärosätena  har därmed ändrat fokus för att följa den na-
tionella trenden och nya krav från Universitetskanslersämbetet, 
UKÄ (tidigare Högskoleverket, HSV). 

I september 2016 presenterade UKÄ ett nytt system för 
kvalitetssäkring för högre utbildning. Ett av syftena med det 
nya systemet var att flytta fokus till kvalitetsutveckling från ti-
digare fokus på kontroll [6]. Det tidigare systemet (2012-2016), 
som utvecklades under Bolognaprocessen, ansågs vara för 
mycket kontroll- och resultatfokusering med för lite fokus på 
att utveckla och förbättra kvaliteten i processer [7]. För att upp-
fylla kraven från European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA), ska kvalitetssäkringsorganets (i 
Sverige UKÄ) granskningar omfatta både kontroll och förbätt-
ring av kvalitetsarbete. 
Det nationella systemet utvecklades och implementerades i en-
lighet med Högskolelag, Högskoleförordning och ESG (Euro-
pean Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area) [8].  

Det svenska systemet består av fyra komponenter där UKÄ 
ansvarar för att bedöma om lärosätena uppfyller kraven. De fyra 
komponenterna i det nationella systemet är: 

1. Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, s.k. 
lärosätesgranskning av utbildning och forskning 

2. Examenstillstånd 
3. Utbildningsutvärderingar 
4. Tematiska utvärderingar 

 
Den första komponenten i det nationella systemet kräver att 

lärosäten ska utveckla sitt eget kvalitetssäkringssystem för ut-
bildning och forskning. Lärosätena skall själva visa att de kan 
ta ansvar för kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt 
har möjlighet att bygga upp och utveckla system som i större 
grad tar hänsyn till profilering och kultur inom det egna lärosä-
tet. En stor utmaning i detta arbete är att utveckla kvalitetssäk-
ringssystem som både är kvalitetssäkrande och kvalitetsutveck-
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lande och som säkerställer engagemang på alla nivåer inom or-
ganisationen [7]. Ytterligare utmaningar är att undvika ett allt-
för byråkratiskt system och att se till att systemet stöder förbätt-
ring av undervisning och lärande [9].  

Erfarenhet [10] visar att kvaliteten inom högre utbildning 
främst drivs av externa krav, vilket kan innebära att fokus ofta 
inte handlar om undervisning och undervisningskompetens, vil-
ket i sin tur innebär att det är svårt att skapa delaktighet och 
engagemang från lärare. Brist på engagemang kan också bero 
på hög arbetsbelastning, ökad administrativ börda, studentfokus 
och krav på forskning [11]. Amundsen och Haakstad [12] visar 
dock att drivkrafterna för att förändra och förbättra kvaliteten 
inom undervisningen ofta härstammar från disciplingemen-
skapen själv och inte från externa eller interna kvalitetskrav. 

II. UPPSALA UNIVERSITET 

A. Programansvarigs perspektiv på processen 
Under 2018 utvärderades högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik. Utvärderingen gjordes enligt den Teknisk-Natur-
vetenskapliga fakultetens modell för utvärderingar på grund- 
och avancerad nivå [13]. Enligt modellen skall utbildningen ut-
värderas enligt elva olika kriterier, vilket av programansvariga 
uppfattas som omfattande. Kriterierna inkluderar ett brett spekt-
rum av aspekter, t.ex. om utbildningen uppfyller högskolelagen, 
internationalisering, hållbar utveckling, jämställdhet, studie-
miljö, etc. 

Arbetet med att samla in underlag påbörjades första kvartalet 
2018. En del arbete var redan gjort centralt då en Alumnenkät 
gjordes 2017 och en Programenkät 2018 (som studenterna vid 
programmet besvarat). Berörda institutioner och studentservice 
lämnade också in underlag utifrån en frågebank/checklista som 
fakulteten distribuerat. Programansvarig kompletterade med en 
lärarenkät och en workshop med studenter från årskurs 2 och 3 
på programmet. Under workshopen analyserades och diskute-
rades programmatrisen (som kopplar målen i examensförord-
ning mot olika kurser vid programmet) för maskinteknik. Stu-
dievägledaren vid programmet hjälpte till med att ta fram sta-
tistik över genomströmning och antal som tagit ut examen un-
der åren 2011-2016. Programansvarig kompletterade detta med 
en kartläggning av olika undervisande moment samt examina-
tionsformerna i de olika programkurserna.  

En hel del tid gick åt till möten samt samordning och avstäm-
ning med övriga programansvariga vid högskoleingenjörsut-
bildningar vid universitetet. Med allt underlag som grund 
skrevs sedan en självvärdering som var färdig i slutet av juni 
2018. Självvärderingen distribuerades till den bedömargrupp 
som utsetts och det hölls även ett inledande Skypemöte med be-
dömargruppen. Uppskattningsvis ägnade programansvarig 
minst tre till fyra arbetsveckor under första halvåret 2018 med 
ovanstående förberedelser.  

Platsbesöket från bedömargruppen planerades in i november 
2018. Under hösten skedde en del kommunikation med bedö-
margruppen för att fastställa programmet för platsbesöket. Be-
dömargruppen hade även önskemål om ytterligare underlag i 
form av examensarbetsrapporter och kursvärderingar. Platsbe-
söket genomfördes under två dagar och programansvarig fanns 
tillgänglig för att svara på frågor. Redan i mitten av december 

kom en preliminär version av bedömarrapporten. Programan-
svarig återkopplade en del synpunkter på innehållet och öns-
kade även några förtydliganden. Den slutgiltiga bedömarrap-
porten lämnades in i två olika versioner, enligt uppdrag,  i slutet 
av januari. Bedömarrapporten lyfte fram två styrkor samt tre re-
kommendationer. Dessutom fanns en ganska omfattande ge-
nomgång/genomlysning av utbildningsprogrammet kopplat till 
de elva utvärderingskriterierna.  

B. Resultat och reflektion 
Med bedömarrapporten/bedömarutlåtandet som grund förfat-

tade programansvarig en utvärderingsrapport. Utvärderingsrap-
porten beskrev arbetsprocessen och de rekommendationer som 
bedömargruppen föreslagit resulterade i sju olika åtgärdsför-
slag. En del av förslagen var enkla att implementera, som t.ex. 
att ta fram en checklista med tydligare bedömningskriterier för 
examensarbeten, vilket nu är gjort. Andra förslag som t.ex. 
stärkt forskningsanknytning i kurserna är mer av en långsiktig 
process, där det gäller att få med de kursansvariga lärarna. 

Det finns många viktiga aspekter med en ingenjörsutbild-
ning, och flera av dem hänger också ihop med varandra och är 
därmed viktiga att belysa. Trots det är programansvarig kritisk 
till att fakultetens utvärderingsmodell är så pass omfattande. 
Speciellt med tanke på att fakulteten ännu inte har någon etab-
lerad modell (kvalitetssystem) för att samla erforderliga data. 
En del av det insamlade materialet, t.ex. alumnenkäten, var inte 
anpassad till utvärderingsmodellens elva kriterier. 

Vikten av att bedömargruppen besöker lärosätet kan inte nog 
påpekas. Det finns många nyanser och detaljer som upptäcks på 
plats. Självvärderingsrapporten är en viktig grund, men vid ett 
platsbesök kan missförstånd redas ut och bedömargruppen får 
en bra möjlighet att verifiera att innehållet i självvärderingen 
ger en god beskrivning av utbildningen. Det personliga mötet 
och kollegiala samtalet mellan programansvarig och bedömar-
grupp skall inte heller underskattas. Flera goda idéer kom fram 
genom det mötet. 

Bedömargruppens sammansättning och kompetens är också 
viktigt. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell före-
skriver två externa från akademin med erfarenhet av ämnet (ma-
skinteknik), en intern representant från universitetet och en ex-
tern studentrepresentant inom maskinteknik. Bedömning är att 
detta är en bra mix och den bedömargrupp som utvärderade ut-
bildningen var kompetenta och seriösa. Bedömargruppens sam-
mansättning ändrades i ett sent skede då den externa maskinstu-
denten fick ersättas av en uppsalastudent (vid ett annat program 
än maskinteknik). Naturligtvis inte optimalt, men det hela löstes 
på ett bra sätt.  

C. Utbildningsledares syn på processen 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell för utvärde-

ringar togs fram av utbildningsledare på basen av universitetets 
riktlinjer (fastställda av rektor 25 oktober 2016) och förankra-
des i utbildningsnämnderna och i utbildningsberedningen. En 
arbetsgrupp som fungerade som referensgrupp var utsedd av ut-
bildningsnämnderna. Fakultetens modell fastställdes av fakul-
tetsnämnden 6 februari 2018. Det som utvärderas enligt mo-
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dellen är utbildningsprogram (och när det gäller fristående kur-
ser oftast i samband med respektive program på kandidatnivå). 
I varje utvärdering ingår ett platsbesök. Modellen har beskrivits 
närmare ovan. 

De program som valdes ut för utvärderingar började med två 
piloter (ett civilingenjörsprogram och en uppsättning fristående 
kurser vid ett centrum), och sedan delades programmen in i 
lämpliga kluster. För den första rundan efter piloterna, vilken 
alltså behandlas närmare här och som utfördes 2018-2019, val-
des högskoleingenjörsprogrammen eftersom de är relativt få till 
antalet och relativt korta program. Tanken var att samla erfa-
renheter för att kunna förfina processen inför kluster av större 
program. Sist kommer civilingenjörsprogrammen att utvärde-
ras, eftersom de är såväl många som långa. Däremellan kommer 
kandidat- och masterprogrammen att utvärderas enligt naturliga 
grupperingar. Fakulteten har totalt 50 utbildningsprogram. Cy-
keln för utvärdering är sex år. 

Varje vetenskapsområde erhöll med rektorsbeslut 150 000 kr 
per pilotutvärdering. Därtill erhöll vetenskapsområdet tillika fa-
kulteten för teknik och naturvetenskap drygt 2 miljoner kr för 
att stödja utvecklings- och implementeringsarbete och till ge-
nomförandet av utvärderingarna. Medlen kunde rekvireras i tre 
steg, en tredjedel omgående, en tredjedel efter att piloterna var 
genomförda och fakultetens modell var redovisad (februari 
2018), och slutligen kommer den sista tredjedelen att kunna re-
kvireras när utvärderingen av kvalitetsarbetet är redovisat (juni 
2020). Vid behov kunde en förtida rekvirering göras. Det in-
terna arbetet bekostade institutionerna själva med i snitt den un-
gefärliga tidsåtgång som programansvarig anger ovan, alltså 
minst tre till fyra veckor för förberedelser och drygt en vecka 
för platsbesöket och utvärderingsrapporten. 

Utbildningsledare bistod med underlag till självvärderingen 
som till exempel diverse enkäter, statistik och texter om fakul-
tetsfunktioner. Vidare läste utbildningsledare självvärderingen 
och kommenterade den före den skickades ut till bedömarpane-
lerna. Under året ordnade utbildningsledare inledande och upp-
följande möten för programansvariga och ämneskoordinatorer 
för att informera om processen samt bistå i arbetet. 

Enligt utvärderingsmodellen består bedömarpanelen av en 
intern bedömare (från Uppsala universitet, men från en annan 
fakultet), två externa bedömare från andra lärosäten och en stu-
dentrepresentant från ett annat lärosäte. Medlemmarna i bedö-
marpanelen förutsätts ha läraranställning för att säkra den peda-
gogiska kompetensen. Vidare bör bedömarpanelen ha jämn 
könsbalans och ska ha minst en medlem som är kvinna. Stu-
dentrepresentanten utses av berörd studentkår.  

I aktuell utvärdering ombads programansvariga inkomma 
med förslag på bedömare, gärna efter informell avstämning, 
som granskades av utbildningsledare och som sedan kontaktade 
de föreslagna formellt. Vid positivt svar tog utbildningsledarna 
förslagen vidare till prodekan för utbildning och därefter till fa-
kultetsnämndens arbetsutskott som utsåg bedömarna. 

Efter att bedömarpanelerna har utsetts ordnar utbildningsle-
dare informationsmöten med de sammankallande i panelerna, 

vilka i regel utgörs av de interna bedömarna. Under platsbesö-
ket deltar utbildningsledare i något moment, oftast i introduk-
tionen, tillsammans med prodekan för utbildning och/eller be-
rörd utbildningsnämnds ordförande. Utbildningsledarna läser 
också utvärderingsrapporten som programansvariga skriver på 
basen av bedömarutlåtandet, innan den går till utbildnings-
nämnderna och utbildningsberedningen. Efter att utvärderings-
rapporten och eventuella åtgärder beslutats av fakultetsnämn-
den sammanställer utbildningsledare resultaten och återrappor-
terar med en sammanfattande analys till rektor. Uppföljning av 
eventuella nödvändiga åtgärder från tidigare års utvärderingar 
görs också av utbildningsledare och återrapporteras till rektor i 
samband med den årliga uppföljningen (som är en ordinarie del 
av fakultetens processer, och inte något som tillkommit i och 
med utvärderingsmodellen). 

D. Resultat och reflektion 
Självvärderingen är en central del av utvärderingsmodellen. 

Den är inte helt lätt att skriva, och det kan vara svårt att hitta en 
lämplig balans i att framhålla styrkor och svagheter. Det kan 
också vara svårt att hitta rätt nivå, så att självvärderingen varken 
görs för detaljerad eller för svävande. För utbildningsledare kan 
det innebära mycket arbete med att kommentera och styra upp 
självvärderingarna, om utbildningsledarna har funnit att själv-
värderingen inte helt håller måttet. För utvärderingsenheten har 
självvärderingen varit ett bra tillfälle för programansvariga att 
mera systematiskt reflektera över sitt utbildningsprogram; 
självvärderingen kan också ses som en administra-
tiv/pedagogisk merit vid ansökningar om anställningar och be-
fordran.  

De eventuella åtgärdsförslag som framkommer av utvärde-
ringsrapporten följs upp med den ordinära årliga rapporte-
ringen, och på så sätt tillkommer inget arbete för uppföljningen. 
Från programansvariga har framkommit önskemål om att for-
mat och innehåll gällande den årliga rapporteringen och själv-
värderingen skulle koordineras ytterligare, så att  delar från den 
årliga rapporteringen kan återanvändas och att tidsåtgången till 
skrivandet av självvärderingen därmed skulle minskas. Detta 
har också varit i åtanke på kansliet. 

Pilotutvärderingarna var viktiga från utbildningsledarper-
spektiv med tanke på hur utvärderingsmodellen skulle utfor-
mas. Till exempel gav pilotutvärderingen av de fristående kur-
serna insikten att det är lämpligare att ämneskoordinator står 
som ansvarig för utvärdering av fristående kurser än studierek-
tor (som hade ansvaret i piloten), eftersom ett institutionsper-
spektiv behövs på de fristående kurserna, inbegripet ekono-
miska aspekter. Senare utvärderingar har gett utbildningsle-
darna vidare insikter i hur processen kan utvecklas och göras 
smidigare. 

Efter att programansvariga har föreslagit bedömare till pane-
len har dessa först granskats av utbildningsledare som sedan 
kontaktat kandidaterna. Information om att bedömarna ska ha 
läraranställning har gått ut till programansvariga, men dessvärre 
har det vid mer än några tillfällen föreslagits bedömare som inte 
har läraranställning och därför inte kan utses till bedömare. I 
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vissa fall har personerna utan tvekan varit lämpliga som bedö-
mare såväl vetenskapligt som pedagogiskt, men saknat formell 
anställning. Detta har inneburit att utbildningsledarna själva fått 
söka efter lämpliga bedömare. Från ett utbildningsledarper-
spektiv finns det skäl att ifrågasätta om anställningskravet inte 
är för strikt, eftersom det uppenbarligen kan innebära att kom-
petenta bedömare diskvalificeras och om säkerställandet av den 
pedagogiska kompetensen inte kan göras på annat sätt (t.ex. ge-
nom utlåtande från någon pedagogiskt sakkunnig från fakulte-
tens universitetspedagogiska råd).  

Det har vidare inte alltid varit lätt att få till en jämn könsba-
lans i panelen, eller ens att få med minst en kvinna. De program-
ansvariga anser att det brustit i informationen om att panelen 
förväntas ha en jämn könsbalans och att de inte beaktat detta 
när de sökt efter bedömare; mycket riktigt nämns inte detta i 
modellen. Ibland har det förekommit jävsituationer i panelerna, 
där utbildningsledare har varit tvungna att byta ut föreslagen 
bedömare. I något fall har detta upptäckts först efter att veder-
börande kontaktats och tackat ja till uppdraget, med påföljden 
att det inte blivit mycket tid kvar till att hitta en ny bedömare.  

Den externa studentbedömaren har varit svårt att hitta för stu-
dentkåren, och också här har utbildningsledare fått stiga in för 
att söka efter bedömare genom att kontakta programansvariga, 
studievägledare och studentkårer vid andra lärosäten. I vissa fall 
blev studentbedömarna klara först någon vecka före platsbesö-
ket. Studentkåren har nu utlovat samarbete med andra student-
kårer för att få fram lämpliga studentrepresentanter. Samman-
fattningsvis kan konstateras att framtagandet av bedömarpane-
ler har inneburit för mycket arbete för utbildningsledarna och 
att den här delen av processen behöver omorganiseras och ef-
fektiviseras. 

Tidsfristerna har inte alltid hållits och några bedömarutlåtan-
den saknas ännu. Ibland kan detta bero på force majeure, ibland 
slarv. I bägge fallen saknar processen riktlinjer för hur sådana 
situationer skall hanteras. Ska till exempel arvodet betalas ut 
före eller efter bedömarutlåtandet är klart? Hur hanteras even-
tuella sjukdomsfall efter platsbesöket? Hur länge kan fakultets-
nämnden vänta på att få in den slutliga utvärderingsrapporten? 
Här finns behov av tydligare riktlinjer.  

III. UMEÅ UNIVERSITET 

A. Programansvarigs perspektiv på processen 
Den externa utvärderingen genomfördes i linje med kvali-

tetssystemet för Umeå universitet [14]. Underlagen inför den 
kollegiala granskningen togs till största delen fram av program-
ansvariga, ett arbete som påbörjades under tidig höst 2017. Ett 
av underlagen utgjordes av den årliga programanalysen. I pro-
gramanalysen dokumenteras och analyseras data kopplade till 
kvalitetssystemets olika aktiviteter. Åtgärder föreslås för att 
förbättra kvaliteten på programmet. Programanalysen görs en 
gång varje år, och skulle därmed ha gjorts även om inte det hade 
varit någon extern kollegial granskning. Utgångspunkten var 
därför att arbetsinsatsen/arbetstiden för programansvarig skulle 
vara ungefär samma som den brukar vara för programanalysen.  

Fakultetens instruktioner för den aktuella programanalysen 
tydliggjorde att den här omgången skulle analysen utgöra un-
derlag för den kollegiala granskningen. Det poängterades att en 
utomstående granskare skulle kunna läsa och förstå data och 
analyser. Det faktum att en extern expert skulle läsa och gå ige-
nom materialet bidrog möjligtvis till att lite extra tid lades ner 
för att få till en bra analys.     

Programansvarig kompletterade underlagen med en egen stu-
dentenkät och en alumnenkät för att få ytterligare  underlag till 
analysen. Enkäter görs regelbundet (årligen) av programansva-
riga och innebar således inget merarbete på grund av kollegiala 
granskningen. Som stöd i enkätarbetet engagerades en kvali-
tetsamanuens (student). Ytterligare material/information som 
togs fram av programansvarig var: 

• Tre examensarbetsrapporter som tillsammans avspeglade 
bredden av programmet ur ett ämnesperspektiv 

• Examensmatris med specifika kurser på programmet (med 
kurskoder) som är centrala för programmet när det gäller 
att uppfylla de nationella examensmålen. 

Sammantaget är programansvarigs reflektion att marginellt 
mer arbete/tid på programanalysen ägnades detta år jämfört 
med ett ”normalt” år utan kollegial granskning.  

B. Resultat och reflektion 
Resultatet av granskningen presenterades i form av bedöm-

ningsmatriser som berörde dels hur programmet förhåller sig 
till det kompassdokument som fakulteten tagit fram, dels till 
programanalysen och de insända examensarbetena, samt vad 
granskarna ansåg allmänt kan utvecklas och bör behållas på 
programmet.  

Till övervägande del bedömdes högskoleingenjörsprogram-
met i maskinteknik uppfylla de kriterier som granskarna hade 
att ta ställning till, om än i olika grad. Granskarnas bedömning 
var på en tregradig skala, ”uppfyller utan tvekan”, ”uppfyller 
troligen”, eller ”uppfyller ej”. Synpunkterna på examensar-
betena tillförde inte så mycket då vi redan själva var medvetna 
om bristerna. Granskarna ansåg, liksom vi, att arbetena upp-
fyllde kvalitetskravet för högskoleingenjörsnivå men att det 
finns saker som kan förbättras, t. ex. koppling till vetenskap och 
forskning. 

En ny programanalys genomfördes i direkt anslutning till den 
kollegiala granskningen i syfte att analysera och bemöta grans-
karnas kommentarer, samt att definiera åtgärder utifrån kom-
mentarerna. Flera förslag på utvecklingsprojekt kunde formul-
eras utifrån granskarnas synpunkter och kommentarer, i synner-
het utifrån synpunkterna på programanalysen och vad som bör 
utvecklas. Bland annat kan nämnas åtgärder för att öka sökt-
rycket på programmet, åtgärder för att stärka forskningsanknyt-
ning och internationalisering, samt att införa en obligatorisk 
kurs i programmering. 

Den externa kollegiala granskningen bidrog utan tvekan po-
sitivt till programmets kvalitetsarbete. En god genomlysning av 
programmet erhölls och hjälp med att se programmet med 
”andra ögon” uppmärksammade förhållanden/brister som inte 
var uppenbara. Vissa av kommentarerna rörde frågor som sedan 
tidigare var kända, men genom kommentarerna fick program-
ansvariga bekräftelse att det är viktigt att fortsätta jobba med de 
frågorna.  
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Granskningen baserades dock enbart på skriftliga dokument 
(programanalys, utbildningsplan, examensbeskrivning, kurs-
planer etc.). Ingen kommunikation, varken muntlig eller skrift-
lig, förekom mellan de externa granskarna och programansva-
rig. En direkt dialog mellan granskarna och programansvarig 
(som tagit fram en stor del av underlaget inför granskningen) 
hade förmodligen tillfört relevant information så att kvaliteten 
på bedömningarna hade blivit bättre. En enkel sådan dialog 
hade kunnat genomföras kostnadseffektivt, t. ex. via telefon. 
Det bästa hade dock varit ett platsbesök, men med nackdelen att 
då hade kostnaderna dragit iväg. 

Sammanfattningsvis är programansvarigs uppfattning, uti-
från ett programperspektiv, att utfallet av den kollegiala gransk-
ningen blev positiv i förhållande de resurser som togs i anspråk, 
d.v.s. nyttan och användbarheten av resultaten översteg kostna-
den. Men att små justeringar i upplägget, t.ex. intervju med pro-
gramansvarig/lärare på programnivå, hade kunnat förbättra 
kvaliteten på granskningen. 

C. Utbildningsledares perspektiv på processen 
I enlighet med fakultetens kvalitetssystem för utbildning på 

grundläggande och avancerad nivå [15] beslutade utbildnings-
kommittén (UK) om tidsplan för systemets aktiviteter vid sitt 
möte i mars 2017. Kommittén föreslog då att samtliga utbild-
ningsprogram skulle utvärderas av externa bedömare under 
2018. Eftersom sådan granskning behövde resurser i budget, 
d.v.s. ersättning till granskarna, presenterade utbildningskom-
mittén sitt förslag för fakultetsnämnden i mars 2017. Nämnden 
beslutade att granskningen skulle genomföras under 2018 i en-
lighet med utbildningskommitténs förslag.  

De programansvariga informerades om den följande proces-
sen under hösten 2017 och fick tillsammans med berörda in-
stitutioner inkomma med förslag på granskare. Utbildnings-
kommitténs ordförande och utbildningsledarna inhämtade fler 
förslag samt kontaktade de föreslagna granskarna i febru-
ari/mars 2018. Dekan fattade beslut om granskare samt ersätt-
ning till dessa i mars/april 2018. För varje program avsattes 
20 000 kr att fördelas i form av arvode inom bedömargrup-
perna. Inkluderande resor och boende avsattes ca 700 000 kr för 
att externgranska 32 program.  

Från fakultetens 42 utbildningsprogram exkluderas nybörjar-
program kortare än tre år och program som är under nedlägg-
ning eller inte är fullt igång. Kvar var 32 program som delades 
in i fyra ämnesvisa grupper.  

• Fysik och högskoleingenjörsprogram, tio program, tre 
granskare 

• Arkitektur och design, fem program, tre granskare 
• Data/IT, fem program, tre granskare 
• LifeScience, tolv program, fem granskare 
Som underlag hade granskarna tillgång till fakultetens kom-

passdokument  och aktuella programanalyser från våren 2018, 
utbildningsplaner och examensbeskrivningar samt möjlighet att 
ta del av kursplaner via universitetets web. De programansva-
riga fick själva välja tre examensarbeten från programmet. 
Dessa skulle vara godkända samt avspegla den ämnesmässiga 
bredden av programmets ”utgångar” (examina). Granskarna 
fick tillgång till materialet i juni 2018 och fick i uppgift att fylla 

i en frågematris per program utgående från kompassdokumen-
tet och de frågor som ska belysas i programanalyserna. Varje 
program hade en huvudgranskare och en bisittare. Huvud-
granskaren skulle även läsa examensarbetena. 

D. Resultat och reflektion 
För varje program finns en granskningsmatris i form av en 

excelfil med uppfyllandenivå för ett flertal påståenden, mer de-
taljerade kommentarer till betygssättning/bedömning, samt 
sammanfattning rörande vad som är särskilt bra med program-
met, vad som kan bli bättre och sådant som måste förbättras.  

Utbildningskommitténs ordförande och en av utbildningsle-
darna träffade varje panel under en dag vardera i november 
2018 för gemensamma diskussioner av panelernas iakttagelser. 
Från varje panel fanns ett av granskarna fastställt protokoll. 
Protokollen och de programvisa excelfilerna presenterades 
gruppvis för programansvariga och berörda institutioner i de-
cember 2018. I en övergripande analys identifierades en rad 
olika fakultetsövergripande projekt som en följd av den kolle-
giala granskningen.  

Programmen hade till uppgift att analysera utfallet av den 
kollegiala granskningen och föreslå förändringar i programana-
lyserna i mars 2019. Programmen måste ta ställning till varje 
kommentar som granskarna givit, om den anses vara relevant 
och om den ska föranleda vidare utredning eller åtgärder. Som 
stöd i detta arbete anordnades en uppstartsträff i februari. Pro-
grammen kunde också söka medel från utbildningskommitténs 
strategiska fond för att bekosta föreslagna utvecklings- eller ut-
redningsprojekt. Sammantaget inkom ca tio projektansökningar 
med anknytning till den kollegiala granskningen. Fakulteten 
kommer att initiera och bekosta ytterligare en handfull utred-
nings- och utvecklingsprojekt med anledning av den kollegiala 
granskningen. 

Med tanke på att programmen ska skriva programanalyser 
varje år måste arbetsbelastningen för de programansvariga an-
ses vara ringa. Nackdelen är dock att programansvariga endast 
erhåller ett resultat från den externa granskningen, utan att ha 
fått vara delaktiga och engagerade i granskningsprocessen. De 
programansvariga bör därför engageras mer i arbetet, t.ex.  ge-
nom att anordna uppstartsmöten alternativt diskussionssemi-
narier där granskare och programansvariga deltar tillsammans.  

Organisationen med bedömargrupper anses vara lyckad. Att 
flera är insatta i varje program ökar sannolikheten för en initie-
rad gruppdiskussion. Att gemensamt med externa granskare 
diskutera en grupp av utbildningar gav många insikter kring or-
ganisationen av utbildningar och kvalitetsarbete på fakulteten. 
En större grupp från fakulteten borde delta i denna diskussion 
för att sprida kunskapen effektivt. Förslag är att gruppen utökas 
med minst prodekan.  

Granskningen gav insikter som svårligen kunnat komma utan 
externa granskare. Det är dock bra att inta ett sunt kritiskt för-
hållningssätt till granskarnas utlåtande, mycket som kommen-
tarer i en traditionell peer-review. Att bygga de fortsatta ana-
lyserna på att programmen väljer att anamma eller fortsatt ut-
reda granskarnas bedömningar anses vara en bra balansgång.  

Att hantera excelfilerna som granskarna fyllde i tog alldeles 
för lång tid för utbildningsledarna, denna process måste auto-



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå Tekniska Universitet, 
27 november – 28 november 2019 

matiseras i framtiden. Bedömningsmallarna som sådana bör re-
videras, speciellt den del som kopplar till utbildningskompas-
sen. Principen med enkla mallar som ska fyllas i istället för att 
skriva bedömarrapporter ansågs överlag vara bra av granskarna. 
Delen med vad som ska behållas och utvecklas i programmen 
bör kanske förtydligas, så att programmen får ännu mer infor-
mation.  

Det är inte rimligt att den externa kollegiala granskningen fö-
retas var tredje år som föreskrivs i kvalitetssystemet. Det tar ett 
år att genomföra processen, med skrivandet av programana-
lyser, bedömningar, genomföra gruppdiskussioner och analy-
sera resultaten. Lämplig periodicitet är fem till sex år. 

Sammantaget förväntades fler ansökningar till utbildnings-
kommitténs strategiska fond för att jobba med utfallen från den 
externa kollegiala granskningar. Det relativt låga antalet kan 
förklaras med den korta tid programmen har haft till sitt förfo-
gande samt till viss del förmodligen förklaras med att det gene-
rellt ute på institutionerna inte finns överresurser vad gäller per-
sonal för att bemanna utvecklings- eller utredningsprojekt, även 
om extra ekonomiska resurser tillsätts. En annan förklaring är 
att programmen utför mycket arbete inom ramen för de resurser 
som programmen har i form av programansvarigtid.   

IV. PEER REVIEW – EXTERN BEDÖMNING 
Peer review, eller sakkunnig kollegial granskning och utvär-

dering, oftast av extern kollega, är det vedertagna sättet att be-
döma kvalitet inom högre utbildning. Detta tillämpas både inom 
utbildning och forskning för att bedöma ”kvaliteten” på utbild-
ning eller forskning (”produktkvalitet”), men även för att be-
döma arbetssätt, processer och rutiner inom högre utbildning 
(”processkvalitet”).  

Sedan UKÄ introducerat det senaste nationella kvalitetssäk-
ringssystemet har det blivit tydligare att varje lärosäte själva 
måste ta ansvar för kvalitetssäkring av utbildning och forsk-
ning. Detta har inneburit att de flesta lärosäten utvecklat system 
för utbildningsutvärdering, oftas inkluderande en extern utvär-
dering med peer review. 

De externa bedömarna har ett stort ansvar i att noggrant sätta 
sig in i allt tilldelat material, eventuellt efterfråga komplette-
rande material samt dokumentera oklarheter och tydliggöra 
vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som identifierats. Un-
derlagen som lämnas som resultat måste vara överskådliga och 
lättlästa samt motiverade och väl underbyggda.   

A. Uppsala Universitet 
Utvärderingen vid Uppsala Universitet gällde  högskolein-

genjörsprogrammet i maskinteknik och underlagen bestod i en 
självvärdering där elva olika kriterier systematiskt gicks ige-
nom och analyserades. Till självvärderingen fanns faktaun-
derlag bifogat, t.ex. resultat av student-, alumn- och lärarunder-
sökningar. För att som bedömare skaffa sig en helhetsbedöm-
ning hämtades ytterligare material från Uppsala Universitets 
hemsida, t.ex. kursplaner.  

Självvärderingen och dess bilagor utgjorde en bra grund för 
att sätta sig in i utbildningen. Vid genomläsning noterades 
oklarheter i form av frågor som kunde ställas vid platsbesöket. 
Förberedelserna gjordes enskilt av varje bedömare, även om det 
fanns möjlighet att diskutera (eftersom det var känt vilka de 

andra tre bedömarna var), vilket innebar att alla bedömare satte 
sig in i allt material. Bedömare utvecklar olika sätt att tillgodo-
göra sig materialet, men ett effektivt sätt är att redan vid genom-
läsning och analys börja skriva på den bedömarrapport, eller det 
bedömarutlåtande som skall levereras när uppdraget är slutfört. 

Platsbesöket var avsatt till två dagar. Programansvarig hade, 
efter dialog med bedömargruppen, valt ut vilka representanter 
som skulle intervjuas och när detta skulle ske. Det fungerade 
utmärkt. Vid intervjuerna framkom många aspekter och klargö-
randen som inte kunde läsas sig till i skriftliga underlag. Särskilt 
värdefullt var det att träffa studenter som kommit olika långt i 
sin utbildning.  

Efter intervjuerna satt bedömargruppen själva och samman-
fattade intrycken och påbörjade bedömarutlåtandet. Denna pro-
cess underlättades mycket tack vare att en bedömare redan från 
start börjat skriva bedömarrapporten. Denna person utsågs att 
färdigställa rapporten och via mail få återkoppling från övriga i 
bedömargruppen. 

Utvecklingsmöjligheter är att planera in någon timma innan 
intervjuerna då bedömargruppen i detalj kan planera hur de läg-
ger upp intervjuerna, sammanställer frågeområden och utser 
vem som ansvarar för vad under intervjuerna.  

Uppskattningsvis lades en dryg arbetsvecka i förberedelser, 
två dagar för platsbesök och knappt två arbetsveckor för efter-
arbete. Därtill deltog en bedömare på en intern återföringskon-
ferens vid Uppsala Universitet för att delge sina erfarenheter 
som extern bedömare. 

B. Umeå Univesitet 
Utvärderingen vid Umeå Universitet gällde utbildningsutvär-

dering av tio program – fyra högskoleingenjörsprogram, tre ci-
vilingenjörsprogram och tre masterprogram. Bedömargruppen 
bestod av tre externa sakkunniga. De tre bedömarna blev tillde-
lade olika ansvarsområden gällande de olika utbildningarna 
t.ex. huvudansvarig för fyra högskoleingenjörsprogram, bi-
ansvarig för ett civilingenjörsprogram och två masterprogram 
samt ”påläst och insatt” i övriga program. Som huvudansvarig 
var uppgiften att ta del av och vara väl påläst på alla underlag, 
inklusive läsa och granska examensarbeten. Bisittarens uppgift 
var att ta del av och vara påläst på alla underlag utom examens-
arbetena.  

Underlagen som fanns var: 
• fakultetens utbildningskompass som listar de perspektiv 

och faktorer som är vägledande för fakultetens utbild-
ningsutbud,  

• respektive programs självvärdering, utbildningsplan och 
examensbeskrivning, 

• kursplaner för programmens nyckelkurser, 
• tre examensarbeten per program valda av programansva-

rig i syfte att visa utbildningens bredd och djup samt 
• universitetets och fakultetens kvalitetssystem och andra 

relevanta allmänna dokument. 
Underlagen var genomarbetade och utgjorde bra grund för att 

läsa in sig och förstå utbildningarna. Frågetecken och oklarheter 
noterades i ett excelark som utgjorde ett bedömningsunderlag 
för bedömarna.  
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Bedömningsunderlaget var uppdelat i fyra olika ”flikar” som 
bedömarna skulle fylla i för varje program. En del var en över-
gripande ”kompass” där ett antal övergripande frågeställningar, 
t.ex. ”Det ska finnas samverkan med näringslivet och andra av-
nämare utanför universitetet på de utbildningar där det är till-
lämpligt”, skulle besvaras med ”Uppfyller utan tvekan”, ”Upp-
fyller troligen”, ”Uppfyller inte” och ”Kan ej bedöma”. Svaret 
på varje frågeställning motiveras i en särskild kolumn.  

Nästa del var att bedöma och analysera programmet mer de-
taljerat. Här fanns frågeställningar om t.ex. internationalisering, 
samverkan, studentinflytande och förbättringsarbete. Även här 
skulle varje utlåtande motiveras.  

Den tredje delen bestod av analys av examensarbeten och här 
var fokus på att bedöma om examensarbetena bekräftar att stu-
denten har  kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor  
som visas i examensmatrisen och om de har den metodmässiga 
karaktär som förväntas av liknande program. Utlåtandena mo-
tiverades. 

Den fjärde och sista delen utgjordes av en sammanfattning av 
styrkor och utvecklingsområden som identifierats. Bedömarna 
ombads lista inslag som var särskilt berömvärda, saker som 
måste utvecklas, saker som bör utvecklas och inslag som sak-
nas.  

Utvärderingen omfattade inte platsbesök och dialog med pro-
gramansvariga. Istället möttes bedömare och utbildningsledare 
en dag där samtliga utbildningar systematiskt gicks igenom. 
Alla bedömare fick säga sitt, men den huvudansvarige hade för-
berett en utförlig presentation per program. Utbildningsledarna 
kunde ställa kompletterande frågor och diskussionerna var 
fruktsamma.  

Uppskattningsvis lades cirka tre arbetsveckor på förberedel-
ser samt en dag för dialogen. Efterarbetet gjordes av utbild-
ningsledarna.  

V. DISKUSSION 
Utbildningsutvärderingar kan genomföras på flera olika sätt, 

men underlagen, som utvärderingarna bygger på, är liknande. 
Underlagen består rimligtvis av en genomlysning, en slags 
självvärdering, som lärarlag och programansvarig genomför. 
Vilka kriterier som ingår varierar något, men bör naturligtvis 
relatera till krav från högskolelag, högskoleförordning och na-
tionella mål för utbildningen. Vidare kan lärarnas kompetens, 
förutsättningar för planering och genomförande av utbildningen 
ingå, liksom information om studiemiljö, infrastruktur och stöd. 
I de fallen kan kraven i ESG vara en viktig utgångspunkt.  

Olika typer av undersökningar, t.ex. programuppföljningar, 
studentbarometrar och lärarenkäter ligger till grund för de slut-
satser som dras i självvärderingen. Vidare är utbildningsplaner 
och kursplaner viktiga dokument för utvärderingen. 

Värt att notera är att Umeås kvalitetssystem är inarbetat sedan 
flera år, medan Uppsalas modell är ny. Detta reflekteras i pro-
gramansvarigas upplevelser av vilken ansträngning och arbets-
tid som krävdes för utvärderingsarbetet. Utvärderingen där hög-
skoleingenjörsprogrammen deltog var den första där Uppsala-
modellen användes och mer arbete behövs t.ex. för att på ett 
effektivt sätt få fram de underlag som behövs, anpassa enkäter, 

mm. Å andra sidan används sexårscykler i Uppsala, medan 
Umeås treårscykler ses som för korta. 

En svårighet vid utvärderingar med extern bedömning är att 
rekrytera externa bedömare. Lärare är ofta hårt belastade på 
hemmaplan och känner inte alltid att det finns tid att ta på sig 
extra externa uppdrag. Det kan också vara svårt att hitta externa 
personer med rätt kompetens ämnesmässigt och personer med 
utvärderingserfarenhet. Båda fallen vittnar även om svårigheter 
att finna jämn könsbalans i bedömargrupperna, i dessa fall då 
kvinnor utgör underrepresenterat kön. I den ansats som Umeå 
universitet valde behövdes 14 bedömare för 32 program, d.v.s. 
0,44 bedömare per program, medan Uppsala universitets ansats 
motsvarar fyra bedömare per program.  

Huruvida det även skall finnas studentrepresentation i bedö-
margruppen kan diskuteras. Det är viktigt att bedömargruppen 
tillsammans utgör en bra mix och om det ingår platsbesök är det 
en stor fördel om det finns studentrepresentanter i bedömar-
gruppen. Om det, som i fallet med Umeå universitet, mest hand-
lar om utbildningens innehåll och kvalitet, inte studiemiljö och 
infrastruktur, kan det fungera bra utan studentrepresentant. 
Möjligtvis skulle en alumn från programmet kunna ingå i en 
bedömargrupp.  

Att ingå i en bedömargrupp är ett hedrande och ansvarsfullt 
uppdrag. Varje bedömare är engagerad för just sin kompetens 
och för att bedömargruppen skall få en bra mix av kunskap, 
kompetens och erfarenhet tillsammans. Det åligger därför varje 
bedömare att ta sitt uppdrag på största allvar och väl sätta sig in 
i underlagen. Bedömarna har ett viktigt, men mycket intressant 
och lärorikt uppdrag, vilket gör att även bedömarna får med sig 
nya kunskaper och erfarenheter efter slutfört uppdrag. 

VI. SLUTSATS 
Sammanfattningsvis konstateras att alla inblandade parter – 

programansvariga, utbildningsledare och bedömare – är över-
ens om att externa utbildningsutvärderingar är mycket värde-
fullt, både för kvalitetsutveckling och för erfarenhets- och kom-
petensutveckling. Båda utbildningsutvärderingarna gav bra un-
derlag för fortsatt kvalitetsutveckling och insatserna (interna re-
surser) var förhållandevis lika. Även de externa bedömarnas in-
satser var tämligen lika, men då utvärderades ett program i Upp-
sala och tio program i Umeå. 

Styrkor med Uppsalas system är att utvärderingen inte enbart 
fokuserade utbildningskvalitet och innehåll, utan även studie-
miljö, studiestöd och kompetenser. Det gav också ett stort mer-
värde med platsbesök och dialog med programansvariga, lärare 
och studenter. Nackdelen är att det krävdes mer externa resurser 
och mycket mer arbete för de externa bedömarna. 

Fördelarna med Umeås system var att det var resurseffektivt 
att utvärdera flera utbildningar samtidigt vilket också gav vär-
defull information på fakultetsnivå om hur utbildningarna var 
organiserade. För bedömarna blev det därmed en insats som 
delvis kunde ”automatiseras” eftersom det fanns en given mall 
att följa och fylla i. Nackdelen med systemet var att det enbart 
var fokus på utbildningens innehåll, kvalitet och resultat (exa-
mensarbeten).  
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Generellt anser författarna att fördelarna vid externa bedöm-
ningar överstiger nackdelarna, trots stora interna och externa in-
satser. Från ett nationellt perspektiv är det relevant att fråga sig 
om vi mäktar med belastningen från peer-review baserade sy-
stem – lärare är redan extremt belastade i sin vardag och syste-
met kräver att många ställer upp och granskar andra lärosätens 
utbildningar. Är det hållbart i längden? 
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