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Utvärderingars giltighet –
förutsättningar och begränsningar

1 Sammanfattning

Utvärderingar har kommit att spela en framträdande roll i diskussionen om kvalitetsfrågor
i den högre utbildningen. En viktig faktor för hur utvärderingar kan stödja kvalitetsutveckling är
rimligen hur utvärderingssystemen konstrueras, men andra faktorer kan vara minst lika viktiga.
För att belysa detta ska studier av två system där utvärdering utgör viktiga delar att redovisas.
Systemen – kvalitetssystem enligt ISO 9000 och självutvärdering enligt Utmärkelsen Svensk
Kvalitet – har främst använts i näringslivet, men studierna syftade till att se om de kunde
användas inom högre utbildning. Även om dessa system omfattar olika arbetssätt så verkar
användning av dem uppvisa några gemensamma drag. Till exempel visade det sig att inom de
enheter där man framgångsrikt kunnat använda systemen har beslutet om användning tagits
inom enheterna. Dessutom har det funnits personer inom enheterna som varit pådrivande för
såväl användningen av systemen som för arbete med kvalitetsutveckling i allmänhet.

2 Inledning

I snart sett hela samhället har kvalitetsfrågor kommit allt mer i blickpunkten. Användning
av begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetssystem, offensiv kvalitetsutveckling, total kvalitet och
liknande har blivit allt vanligare i diskussionerna inom i första hand näringslivet, men alltmer
även inom såväl privat tjänsteproduktion som inom offentlig sektor.

Utbildningssystemen utgör inga undantag. Diskussionen om kvalitet inom högre
utbildning skulle kunna ses som en utveckling i linje med vad vi ser i exempelvis näringslivet.
Det finns dock ett element i diskussionerna om kvalitet i utbildningssystemet som inte har fått
motsvarande betydelse i diskussionerna inom näringslivet, och det är utvärdering.

I många länder har system för utvärdering av den högre utbildningen byggts upp. Dessa
system grundar sig på olika förhållningssätt till kvalitet och kvalitetsförbättringar, och har olika
roller för de inblandade. I vissa fall är tanken att utvärderingarna ska göras som
"självutvärderingar", i andra är det mer fråga om externa parters utvärderingar. Hur system är
utformade, vilka frågor som ställs och hur de ställs, är givetvis väsentligt för hur resultaten ska
kunna användas. Ett problem är dock att oavsett utformning av ett visst system är det inte givet
att systemet kommer att uppfattas på tänkt sätt. Frågan är därför vad som krävs för att
utvärderingar verkligen ska ge ett bra stöd i arbetet med kvalitetsutveckling. Resonemanget
kommer att utgå från studier av hur två utvärderingsmodeller med huvudsaklig användning i
näringslivet kan användas i den högre utbildningen.

3 Utvärderingar och kvalitetsutveckling

En utgångspunkt i denna uppsats är att utvärderingar bör vara förutsättningar för
medvetna kvalitetsförbättringar. För att använda resonemang från Rolf et al. (1993, s. 197) :

"All utvärdering måste utformas så att den leder till någon sorts
förbättring av utbildningens kvalitet, och att detta kan konstateras.
Dessutom måste de positiva effekterna av utvärderingen stå i proportion
till de resurser som används vid utvärderingen."

Visst kan aktiviteter förbättras utan någon egentlig mätning, men det torde inte vara ett
särskilt verkningsfullt sätt att åstadkomma förbättringar. Det är samtidigt inte möjligt att betrakta
utvärdering som mer än "nödvändigt men inte tillräckligt" för kvalitetsförbättringar.

Orsakerna till den nuvarande betoningen på utvärdering är inte så lätta att urskilja.
Utvärdering i högre utbildning är ingen ny företeelse. Systemet har omfattat olika mekanismer
för att mäta och säkerställa nivån på bestämda aspekter som exempelvis utbildningsnivån på de
som undervisar, krav på studenters förkunskaper eller mätningar av deras studieresultat. Ett
uttryck för statsmaktens syn på detta ges i Utbildningsdepartementet (1992) , där det står att den
ökade friheten för enskilda lärosäten i en decentraliserad högre utbildning måste "kombineras
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med incitament till nytänkande, kvalitetskonkurrens och ett effektivt utnyttjande av resurser" för
att systemen inte ska stagnera. Instrument för att säkerställa detta skulle då bli ett särskilt
"utvärderingssekretariat" som skulle "ta initiativ till internationella jämförelser samt granska
universitetens och högskolornas egna system för kvalitetssäkring". I samma skrift sägs också
att "Framför allt har studenterna, men även skattebetalarna, rätt till sådan information." I
Högskoleverket (1995, s. 9)  sägs att "Med ansvaret för kvalitet följer skyldigheten och ansvaret
för det enskilda lärosätet att redovisa inför regering och riksdag och ytterst samhällets
medborgare hur lärosätet utvecklar och säkerställer kvaliteten i sin verksamhet."

I den internationella diskussionen brukar ofta begreppet "accountability" användas för att
beskriva de ökade kraven på redovisning av verksamhetens olika aspekter till myndigheter,
studenter eller samhället i stort. Ökade krav på just "accountability" verkar prägla den högre
utbildningen i många länder. Även om orsakerna till dessa krav inte heller verkar var självklara
blir det i ljuset av sådana krav givetvis naturligt att utvärdering blir viktigt.

Även om de givna motiveringarna kan synas rimliga verkar det inte vara så lätt att urskilja
de egentliga drivkrafterna för utvärderingar. En komplikation är att ett flertal intressenter är
inblandade i den högre utbildningen. Det är heller inte givet att de uttalade syftena
överensstämmer med de verkliga, något som också betonas av Seymour (1993, s. 6) :

No one should be under the illusion that any of these external bodies–
stockholders, ferderal agencies, state governmnets, accrediting
agencies, or governing boards–are being driven by selflessness. They
operate largely on the basis of self-interest, whether that is politics,
personal frustration, well-meaning oversight, or self-aggrandizement."

4 Utvärderingssystemens form

Utvärdering som all mätning omfattar någon slags metod, men utformningen av sådana
metoder är förknippat med en rad svårigheter. I Rolf et al. (1993, s. 182)  ställs "ägarskap" och
"process" upp som två viktiga distinktioner enligt mönstret i figur 1:

ÄGARSKAP

Administrativt Kollegialt

Byråkratisk

PROCESS

Professionell

Figur 1: Egenskaper hos utvärderingssystem, från (Rolf et al. 1993) .
Frågor som enligt samma källa kan ställas är "hur processens ägarskap balanseras mellan

ledande administratörer ... och högskolans egna akademiker" och "Vilken form har processen?
Är den orienterad kring professionella värden...eller rör det sig i huvudsak om en byråkratisk
exercis...?".

5 Kritik mot system för utvärdering

Inom många nationella utbildningssystem har system för utvärdering byggts upp eller
håller på att byggas upp. I många fall är den uttalade intentionen med dessa att belysa
förbättringsmöjligheter. Det är ändå inte givet att utvärderingarna fungerar på avsett vis. Inom
ett visst lärosäte kan kanske utvärderingen ske med sikte på att hitta egna förbättringsmöjligheter
medan ett annat lärosäte kan uppleva utvärderingen som ett utifrån påtvingat arbete.

De system som byggts upp verkar heller inte alltid haft en positiv effekt  på
kvalitetsutvecklingen. I en beskrivning av "the Teaching Quality Assessment" genomförd av
"the Scottish Higher Education Funding Council" hävdar Livingstone (1996)  att de mycket
resurskrävande utvärderingarna snarare leder till att institutionerna strävar efter att maximera
resultaten i utvärderingarna på bekostnad av att ägna sig förbättringar av undervisningen. Han
ställde frågan om utvärderingen gjordes med och för institutionerna eller mot dem ("Is this done
     with       and       for    the institutions or done    to     them?"). Dill (1993)  formulerar sin tämligen skarpa
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kritik mot "the assessment movement" på följande sätt:
"...unless assessment leads to the collective design and improvement of
core academic processes by those responsible for them, we are in
genuine danger of assessing our way to educational decline."

6 Exempel på andra utvärderingssystem

Istället för att försöka förmedla en bild av de system som finns inom den högre
utbildningen kommer resonemanget här att kretsa kring några motsvarigheter som hittills till
största del kommit att användas inom näringslivet. Utgångspunkten är följande två system:
• ISO 9000, en internationell standard för så kallade kvalitetssystem;
• Utvärdering enligt kriterier i kvalitetsutmärkelser som det svenska Utmärkelsen Svensk

Kvalitet (USK).
Det finns i huvudsak tre anledningar till att studera dessa system:

• I flera nationella system för utvärderingssystem av den högre utbildningen finns
komponenter liknande utvärdering av kvalitetssystem eller självutvärdering.

• ISO 9000 har kommit att bli utbrett inom såväl varu- som tjänsteproducerande
organisationer, och har även införts inom vissa enheter inom den högre utbildningen
internationellt. USK och liknande har också rönt ett visst intresse inom den högre
utbildningen i egenskap av att vara ett instrument för självutvärdering.

• Båda instrumenten är till stor del uppbyggda av termer och begrepp som är ovanliga inom
högre utbildning – kunder och processer är några sådana. Om dessa instrument ändå kan
användas kan det bland annat antyda att högre utbildning inte är så annorlunda med andra
typer av organisationer, åtminstone inte med avseende på hur man arbetar med
kvalitetsutveckling.

7 Kvalitetssystem och ISO 9000

Kvalitetssystem är ett begrepp som kommit att få flera betydelser. Till exempel definieras
begreppet i ISO 8402 på följande sätt:

"organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är
nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på
kvalitet" (SIS 1994, s. 23)

Exempel på sådana system skulle ISO 9000-familjen kunna vara. Denna omfattar bland
annat en uppsättning med standarder för så kallade kvalitetssystem. Här har betydelsen dock
begränsats till system för så kallad kvalitetssäkring. I en beskrivning av ISO 9001, en del av
systemet, sägs att:

"Målet med de specificerade kraven är främst att kunden skall
tillfredsställas genom att avvikelser från krav förebyggs under alla
stadier från konstruktion till service" (SIS 1994, s. 10)

8 ISO 9000 och utvärdering

Det finns inget krav på att ett kvalitetssystem måste utvärderas, i alla fall inte av någon
extern part. Ändå har användning av ISO 9000 nästan blivit liktydigt med så kallad
"certifiering", dvs den procedur där en extern part gör en bedömning av om kvalitetssystemet
uppfyller kraven i exempelvis en lämplig del av ISO 9000-systemet. Den externa bedömaren
kan då utfärda ett "certifikat" för att styrka att organisationens kvalitetssystem uppfyller dessa
krav. Den externa bedömaren granskar alltså inte egenskaperna hos produkterna, men ett
certifikat är tänkt att stärka tilltron till organisationens förmåga att åstadkomma produkter av
överenskommen kvalitet.

9 Självutvärdering enligt kvalitetsutmärkelser

Det finns ett flertal så kallade kvalitetsutmärkelser med vars hjälp självutvärdering kan
göras: det amerikanska Malcolm Baldrige National Quality Award, det europeiska European
Quality Award och det svenska Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) är några exempel. De
omfattar ett antal kriterier där syftet är att en självutvärdering ska belysa förmågan att arbeta med
ständiga förbättringar. Det bakomliggande perspektivet kan sägas vara präglat av "offensiv
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kvalitetsutveckling" eller "Total Quality Management" (TQM).
Metoden är i de flesta fall något i stil med följande:

• En organisation genomför en självutvärdering där man försöker beskriva vilka angreppssätt
man har för några sidor av verksamheten, hur dessa angreppssätt tillämpas och vilka resultat
detta ger. De områden som studeras sträcker sig från "ledarskap" över "utveckling av
medarbetarresurserna" till "kundtillfredsställelse".

• Organisationen kan låta en grupp av utomstående granskare gå igenom den beskrivning av
organisationen som blir resultatet av självutvärderingen. Granskarnas uppgift är inte att
föreskriva hur en viss aktivitet ska utföras, utan snarare att se i vilken grad angreppssätten är
valda på ett genomtänkt sätt, om tillämpningarna verkligen är integrerade i verksamheten och
om resultaten beror av detta.

• En del av de organisationer som genomför dessa självutvärderingar deltar också i en tävling
om en utmärkelse.

1 0 USK och ISO 9000 i högre utbildning

I en studie genomförd under 1994 (Lundquist 1996)  var målet att se om en
kvalitetsutmärkelse som USK var relevant i högre utbildning, och hur instrumentet skulle kunna
användas på lämpligt sätt. Resultatet blev, kanske föga förvånande, att det inte verkade finnas
något som antydde att det skulle vara ett olämpligt instrument. Att granska de egna arbetssätten
utifrån hur väl genomtänkta de är, hur de implementeras i organisationen verkade kunna
tydliggöras med detta instrument även för enheter inom högre utbildning.

I en studie genomförd under 1995/1996 (Lundquist 1997)  kom det fram att ISO 9000
som modell för kvalitetssäkring inte hade implementerats i någon del av den svenska högre
utbildningen. Internationellt finns ett antal enheter på olika nivåer. Även i denna studie var ett av
syftena att se om ett instrument med huvudsaklig användning utanför den högre utbildningen
var användbar inom denna sektor.

Detaljerna kring dessa studier ska inte utvecklas här. I stället kan det vara av värde att
försöka fånga upp något av det som förenar användningen av de båda instrumenten, och då
särskilt när användningen har varit "framgångsrik". Detta skall dock i denna uppsats tolkas på
ett generöst sätt: framgångsrika har de varit som kunnat använda instrumenten på sätt som
upplevts som relevanta och givande. Resonemanget är dels grundat på de svar som gavs av
respondenterna i ISO 9000-studien, dels på diskussioner med inblandade personer i båda
studierna.

1 1 Erfarenheter av användningen av de två systemen

Även om systemen omfattade olika aspekter av verksamheten i de studerade
organisationerna så fanns det gemensamma drag i det sätt de hade kommit att användas:
• Beslutet att använda ett visst system hade tagits inom enheterna, även om särskilt ISO 9000-

tillämpningar kunde ha påverkats av signaler från näringsliv eller myndigheter.
• Systemen hade till största del byggts upp av egen personal. Användningen av externa

bedömare var begränsad.
• Det fanns ett tydligt stöd från ledningen inom enheterna. Stödet kom ofta från den högsta

ledningen, men framförallt var det personer i enhetsledningen som var engagerade. Ett sätt
att beskriva detta var att arbetet med instrumenten till stor del gjordes av snarare än för dessa
personer.

• Initiativet hade ofta kommit från en mindre grupp av personer övertygade om nyttan med
instrumentet.

• En typ av motstånd hade kommit från "skeptikerna" som ändå ofta hade gått att övertyga. I
flera fall blev dessa mycket positiva till instrumenten.

• Det var i regel en stark betoning på att utvärderingarna inte var någon engångsföreteelse utan
en återkommande process.

• Det var inte givet att användningen resulterade i faktiska förändringar eller förbättringar,
utan effekterna kunde vara mer indirekta. Till exempel uttrycktes ofta att personer i ledande
positioner blev medvetna om aktiviteterna i verksamheten på ett nytt sätt. Andra effekter var
att personalen inom enheterna fick ett gemensamt språk för arbete med kvalitetsfrågor.
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1 2 Sammanfattande tolkningar

Med de tidigare nämnda distinktionerna "ägarskap" och "process" (se figur 1) kan
konstruktionen av USK sägas vara mer "kollegial" och "professionell" än ISO 9000. Samtidigt
har det i ISO 9000-studien visat sig att flera enheter har lyckats ta detta instrument och använt
det på ett sätt baserat på professionella värderingar i ett tämligen kollegialt ägarskap. I USK-
studien framkom inga indikationer om att det instrumentet hade använts i en "byråkratisk
process" och med ett "administrativt ägarskap", men detta torde inte vara omöjligt.

De två instrumenten som studerats har varit av ett allmänt slag och inte särskilt anpassade
till högre utbildning. De som ingått i studierna har ändå i regel varit positiva till instrumenten i
fråga. En begränsning i tolkningarna är dock att verksamheten i de studerade enheterna ofta var
inriktad mot "tekniska" områden – exempelvis tekniska högskolor eller universitetssjukhus –
eller näringslivinriktade – "management"-utbildning eller liknande.

Med risk för att göra övertolkningar av erfarenheterna från studierna kan följande
påståenden kanske vara giltiga för fler typer av utvärderingssystem:
• Det verkar vara lättare att använda utvärderingsinstrument på ett för en utvärderad enhet

meningsfullt sätt när initiativet till användning av systemen har varit ett val taget inom
enheten.

• Om externa krav finns kan det ändå vara värt att söka ett sätt att betona en "egennytta"
snarare än ett uppfyllande av de yttre kraven.

• Om syftet är att få en för enheten meningsfull bild av verksamheten kan interna bedömare
fungera bättre än externa.

• Utan en tillräckligt stor grupp av engagerade människor som har både vilja och möjlighet att
driva användningen av ett givet system verkar det vara svårt att få genomslagskraft.

• Ett starkt stöd från ledningen, och då särskilt enhetsledningen, verkar vara mycket viktig.
• Uppriktig självkritisk granskning av de egna arbetssätten kan åstadkommas på flera sätt.

Även ett system av "byråkratisk" art kan fungera på ett meningsfullt sätt om det  används i
ett gynnsamt sammanhang.

• Kvalitetsutveckling som mål förutsätter ständiga utvärderingar. Implikationspilen leder dock
inte lika självklart åt andra hållet: det finns ingen nödvändighet i att utvärdering leder till
kvalitetsutveckling även om det är möjligt.
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