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SAMMANFATTNING 

En kvantitativ analys av Högskoleverkets (HSV) utvärderingar av utbildningskvalitet har 

genomförts såväl beskrivande som med försök till statistisk prövning av tänkbara samband 

mellan olika kvantitativa variabler och nyckeltal karaktäriserande universiteten och 

högskolornas verksamhet. Ett sammanvägt mått ”Utbildningskvalitet” för de olika lärosätena 

bildades baserat på de av HSV för respektive utbildning använda omdömena ”Bristande 

kvalitet” (= 1 p), ”Hög kvalitet” (= 2 p) och ”Mycket hög kvalitet” (= 3 p). 

”Utbildningskvaliteten” kan därmed arbiträrt anta ett värde mellan 1 till 3 där ett högre värde 

anger en högre bedömd kvalitet. De i juli 2012 av HSV publicerade utvärderingarna av 481 

olika utbildningar/examina vid 28 st lärosäten ingick i den deskriptiva redovisningen. För 

statistiska test av eventuella samband mellan ”Utbildningskvalitet” och olika kvantitativa 

variabler och nyckeltal eller skillnader mellan olika grupperingar av lärosätena inkluderades 

enbart de 17 st lärosäten som hade tio eller fler utvärderingar genomförda (totalt 429 

utvärderingar). 

Resultaten av de statistiska analyserna indikerar att den i HSV:s utvärderingar gjorda 

bedömningen av utbildningarnas kvalitet (”Utbildningskvalitet”) positivt samvarierar med hur 

mycket forskning ett lärosäte har uttryckt i absoluta ekonomiska tal. Det finns ett negativt 

men statistiskt säkerställt samband mellan bedömd ”Utbildningskvalitet” och hur mycket 

utbildning ett lärosäte har i relativa tal i förhållande till forskning. Ju högre andel forskning, ju 

högre bedömd ”Utbildningskvalitet”. Något statistiskt säkerställt samband mellan den av HSV 

bedömda kvaliteten i utbildningen och antalet studenter, total ekonomisk omsättning eller 

graden av lärosätenas uppdragsutbildning återfanns inte. 

När lärosätena grupperades i de två kategorierna ”Universitet” respektive ”Högskolor” 

återfanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i bedömd ”Utbildningskvalitet” mellan 

kategorierna. Vid en gruppering av lärosätena i de två kategorierna ”Äldre universitet” 

(inrättade före 1999)  respektive ”Nya universitet och högskolor” erhölls en statistiskt 

säkerställd skillnad med högre bedömd ”Utbildningskvalitet” för gruppen ”Äldre universitet”. 

Då studien enbart omfattar de första 19 av de av HSV planerade drygt hundra bedömda 

huvudområdena så kan studien rimligen inte anses som representativ och generaliserbar för 

hela högskolesektorns olika utbildningsområden. Denna studie måste därför betraktas som 

tentativ och av mer hypotesgenererande karaktär. 
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INLEDNING 

Under 2011 och 2012 har Högskoleverket (HSV) på regeringens uppdrag påbörjat en ny typ 

av kvalitetsutvärdering av grundutbildningen inom universitet och högskolor. Under 

sommaren 2012 presenterades resultaten av de första 481 st utvärderingarna tillsammans med 

annan utbildningsinformation på webbplatsen studera.nu. 

Högskoleverket skriver själva på studera.nu: 

”Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket hur väl studenternas studieresultat motsvarar 

målen för utbildningen. 

Målen är gemensamma för alla utbildningar och handlar om:  

 Kunskap och förståelse 

 Färdighet och förmåga 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Områden som utvärderas 

I utvärderingarna tittar Högskoleverket på studenternas självständiga arbeten, alumnenkäter, universitetens och 

högskolornas självvärderingar och studenternas erfarenheter. 

 I studenternas självständiga arbeten/examensarbeten bedöms hur väl studenten når målen för 

examensarbetet. 

 Med hjälp av alumnenkäterna undersöks i vilken utsträckning utbildningen leder till jobb.  

 Enkäterna går ut till studenter som blev klara med sin utbildning två år innan utvärderingen. 

 I universitetens och högskolornas självvärderingar redovisas hur studenterna och utbildningarna når 

målen. Självvärderingen värderar resultat i förhållande till utbildningens samtliga mål. 

 Studenternas erfarenheter tar bedömarna fasta på i gruppintervjuer. Här ställs frågor om hur 

utbildningen bidrar till att studenterna når examensmålen. 

Så går det till 

Utvärderingarna görs av externa grupper av ämnesexperter, studenter och personer från arbetslivet. 

Högskoleverkets roll är att se till att alla bedömningar görs på samma sätt. Gruppens utvärderingar resulterar i 

ett betyg på en tregradig skala: 

 Mycket hög kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i 

examensbeskrivningen med god marginal. 

 Hög kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i 

examensbeskrivningen.  

 Bristande kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår inte ett eller flera av de utvärderade 

målen i examensbeskrivningen. 

Om en utbildning har bristande kvalitet, görs en uppföljning som leder till ett godkännande eller att utbildningen 

inte får utfärda examen längre. 

 

Varje utbildning utvärderas under cirka ett års tid och utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014. 

Bristande kvalitet på din utbildning 
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Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" innebär det att universitetet eller högskolan får ett år på sig 

att åtgärda bristerna.  

Vid Högskoleverkets uppföljning efter ett år brukar det visa sig att bristerna är åtgärdade. Det händer mycket 

sällan att Högskoleverket tvingas återkalla ett examenstillstånd.  

Lärosätet kan även välja att lägga ned en utbildning. Men oftast gör universiteten och högskolorna allt för att 

förbättra utbildningen när de fått kritik i en utvärdering.  

Du som redan påbörjat en utbildning har alltid rätt att gå klart den, om den ges av ett statligt universitet eller 

högskola. Det är klokt att anmäla sig till flera utbildningar, så att du har några att välja mellan.  

Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" kan alltså något av följande hända:  

 Om universitetet/högskolan inom ett år redovisar att de vidtagit åtgärder som garanterar att utbildningen 

kommer att nå alla examensmål, kan Högskoleverket besluta att de får behålla examenstillståndet.  

 Om Högskoleverket inte tycker att åtgärderna är tillräckliga, återkallas examenstillståndet. 

 Universitetet/högskolan kan välja att själv lägga ner utbildningen.  

 Om det rör SLU, Försvarshögskolan eller ett universitet eller högskola med privat huvudman, skickar 

Högskoleverket uppföljningen för beslut till regeringen. 

Om examenstillståndet dras in 
Om ett universitet eller en högskola förlorar ett examenstillstånd under en antagningsomgång så stryks den 

underkända utbildningen ur anmälan. Det normala är att högskolan ställer in utbildningen och meddelar den 

sökande, antingen via Mina sidor på Antagning.se eller via ett speciellt utskick till hemadressen.” 

När nu resultaten av utvärderingarna av de första 481 st utbildningarna sedan sommaren 2012 

sammanställts och gjorts enkelt tillgängliga via webben (studera.nu) så är det förstås av 

intresse att börja analysera utfallet ur olika perspektiv. Med förbehåll för att inte alla 

utbildningar och lärosäten ännu är utvärderade så följer nedan en deskriptiv och kvantitativ  

beskrivning av utfallet uppdelat på olika lärosäten samt ett försök att se om det kan tänkas 

finnas några samband mellan resultaten på utvärderingarna och olika statistiska grunddata och 

nyckeltal för de olika lärosätena. Sambanden kan dock inte fastställas som sk 

”kausalsamband” där man mer säkert vet orsak och verkan utan enbart som statistiska 

korrelationer där man åtminstone kan påvisa samvariationer mellan olika fenomen. Det som 

då primärt kan vara av intresse är att se om resultaten av kvalitetsutvärderingarna korrelerar 

med storleken på lärosätena eller hur mycket forskning som bedrivs parallellt med 

utbildningsaktiviteterna. Syftet med studien är inte att göra någon form av ranking och 

inbördes rangordning mellan ingående enskilda lärosäten. Ej heller har studien syftet att göra 

någon kvalitativ analys av det system för utbildningsutvärdering som HSV efter uppdrag från 

regeringen numera tillämpar. 
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MATERIAL OCH METOD 

Underlaget till den statistiska analysen av resultaten av HSV:s kvalitetsutvärderingar är 

hämtade 2012-08-06 från databasen presenterad på webbplatsen studera.nu. Resultaten som 

redovisades var från 481 utbildningsprogram eller examina i 19 st huvudområden och var 

fördelade på 28 st lärosäten. 

Materialet var uppdelat på följande examina;  

Examina Antal utvärderade 

Kandidat 238 

Magister 135 

Master 87 

Yrkesexamen 21 

 

Materialet var uppdelat på följande huvudområden;  

Huvudområde Antal 

utvärderade (st) 

Vetenskapsområde Relativ andel av totalt 

antal utvärderade (%) 

Arbetsvetenskap  11 S 2,3 

Biomedicinsk 

analytikerexamen  

9 M 1,9 

Biomedicinsk 

laboratorievetenskap  

14 M 2,9 

Ekonomisk historia  9 S 1,9 

Farmaci och närliggande 

huvudområden samt 

receptarieexamen   

18 M 3,7 

Folkhälsovetenskap  23 M 4,8 

Freds och konfliktstudier 

m.fl. 

23 S 4,8 

Företagsekonomi  67 S 13,9 

Genusvetenskap   14 S 2,9 

Geovetenskap och 

kulturgeografi  

20 

28 

N 

S 

10,0 

Informatik  25 S 5,2 

Journalistik  10 S 2,1 

Kognitionsvetenskap  6 S 1,2 

MKV  26 S 5,4 

Nationalekonomi  45 S 9,4 

Psykologi   40 S 8,3 

Sociologi  42 S 8,7 

Statsvetenskap,  

Statskunskap mfl  

41 S 8,5 

Utvecklingsstudier m.fl.  10 S 2,1 
M = Medicin (64 st, 13,3%), N = Naturvetenskap (20 st, 4,2%), S = Samhällsvetenskap (397 st, 82,5%) 
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Förutom den rent deskriptiva beskrivningen av resultaten så har ett försök till sammanvägd 

bedömning av respektive lärosätes ”Utbildningskvalitet” utförts. Detta genom att ge de olika 

bedömningarna eller rankingarna numerära värden (poäng) och sedan bilda medelvärden för 

respektive lärosäte. 

”Bristande kvalitet” – 1 poäng 

”Hög kvalitet” – 2 poäng 

”Mycket hög kvalitet” – 3 poäng 

Det sammanvägda poängvärdet för ett lärosätes ”Utbildningskvalitet” kan därför variera 

mellan 1 till 3 poäng.  

Varje lärosätes ”Utbildningskvalitet” har sedan plottats och statistiskt korrelerats med olika 

andra från Högskoleverkets årsrapport (nyckeltal, sid 104-108) angivna data för respektive 

lärosäte. De nyckeltal som i denna analys har utvalts att korreleras med ”kvalitetskvoten” för 

grundutbildningen är: 

Lärosätets antal helårsstudenter per läsår (antal HST) 

Lärosätets totala intäkter (Mkr) 

Lärosätets totala forskningsfinansiella intäkter (Mkr) 

Lärosätets andel kostnad för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  (procent) 

Lärosätets andel uppdragsutbildning (procent) 

Begränsningar i tolkningen av nedanstående resultat kan t.ex. utgöras av att vissa lärosäten 

endast har ett fåtal utbildningar som utvärderats. Därför bestämdes på förhand att endast 

lärosäten med tio (10) eller fler hittills genomförda och publicerade utvärderingar skulle tas 

med i analysen kring eventuella samband mellan olika variabler eller skillnader mellan 

grupper av lärosäten. Deskriptiva data redovisas dock för samtliga av HSV hittills utvärderade 

lärosäten (28 st).  

Den eventuella skillnaden mellan olika grupperingar av lärosätena vad gäller beräknad 

”Utbildningskvalitet” och övriga nyckeltal angivna i tabellerna 3-5 har gjorts med den icke-

parametriska metoden ”Fischers Exakta Signifikanstest”. 

För de i figurerna angivna dataplottarna har korrelationen mellan variablerna beräknats och 

dess statistiska signifikansnivå (two-tailed) prövats med den icke-parametriska metoden 

”Spearman´s rank correlation coefficient”. 

Som nivå för att anses statistiskt säkerställd sattes p-värdet till <0,05. 
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RESULTAT 

 

Tabell 1. HSV:s kvalitetsutvärderingar per den 6:e augusti 2012 samt beräknad 

”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte. 

 

Av tabellen ovan framgår att totalt 481 utvärderingar gjorts, 123 med bedömt bristande 

kvalitet, 291 med hög kvalitet och 67 med mycket hög kvalitet. Den sammanvägda arbiträra 

måttet på ”Utbildningskvalitet” (  = ([123*1]+[291*2]+[67*3])/481 ) för samtliga bedömda 

lärosäten är 1,88. Medianvärdet för ”Utbildningskvalitet” beräknad på samtliga lärosäten är  

1,93. 

 

Lärosäte 
Bristande 
kvalitet 

Hög 
kvalitet 

Mycket hög 
kvalitet 

Antal 
utvärderingar ”Utbildningskvalitet” 

Blekinge tekniska 
högskola   1 1 1 3 2 

Försvarshögskolan   0 2 1 3 2,33 

Göteborgs universitet   14 40 11 65 1,95 

Handelshögskolan i 
Stockholm   0 0 2 2 3 

Högskolan Dalarna   8 2 0 10 1,2 

Högskolan i Borås   1 5 1 7 2 

Högskolan i Gävle   3 3 0 6 1,5 

Högskolan i Halmstad   7 8 1 16 1,62 

Högskolan i Jönköping   1 8 1 10 2 

Högskolan i Skövde   1 3 1 5 2 

Högskolan Kristianstad   0 4 2 6 2,33 

Högskolan på Gotland   3 1 0 4 1,25 

Högskolan Väst   3 3 0 6 1,5 

Karlstads universitet   11 9 0 20 1,45 

Karolinska institutet   2 2 1 5 1,8 

Linköpings universitet   3 15 3 21 2 

Linnéuniversitetet   6 15 0 21 1,71 

Luleå tekniska universitet   2 7 2 11 2 

Lunds universitet   9 33 8 50 1,98 

Malmö högskola   9 8 1 18 1,56 

Mittuniversitetet   8 5 1 14 1,5 

Mälardalens högskola   3 7 2 12 1,92 

Stockholms universitet   6 23 12 41 2,15 

Sveriges 
lantbruksuniversitet   3 2 0 5 1,4 

Södertörns högskola   2 11 2 15 2 

Umeå universitet   4 24 6 34 2,06 

Uppsala universitet   10 31 7 48 1,94 

Örebro universitet   3 19 1 23 1,91 

Alla lärosäten i 
utvärderingen 123 291 67 481 
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Tabell 2. Utvalda bakgrundsdata och nyckeltal för de lärosäten som inkluderats i HSV:s 

kvalitetsutvärderingar per den 6:e augusti 2012.  

Lärosäte 

Antal 
studenter 
(HST) 

Totala 
intäkter (Mkr) 

Intäkter 
forskning 
(Mkr) 

Andel 
utbildning 
(%) 

Andel 
uppdragsutbildning 
(%) 

Blekinge tekniska 
högskola   4418 479 151 65,3 2,8 

Försvarshögskolan   516 493 138 71,3 48,2 

Göteborgs universitet   27358 5317 3252 39,4 4 

Handelshögskolan i 
Stockholm   1586 388 199 56,1 Uppgift saknas 

Högskolan Dalarna   7375 596 103 82,9 5,6 

Högskolan i Borås   6367 591 102 75,3 4,8 

Högskolan i Gävle   6803 578 120 79,7 2,1 

Högskolan i Halmstad   5590 508 114 76,6 2,4 

Högskolan i Jönköping   8756 797 203 73,1 4,1 

Högskolan i Skövde   4472 418 91 79,4 2,8 

Högskolan Kristianstad   5916 464 58 88,9 4,7 

Högskolan på Gotland   2566 204 38 81 0,1 

Högskolan Väst   5286 454 84 80,3 3,4 

Karlstads universitet   8940 1011 323 67,7 4,4 

Karolinska institutet   5798 5371 4445 17,7 7,4 

Linköpings universitet   18530 3326 1810 43,7 1,8 

Linnéuniversitetet   15914 1548 402 73,7 9,8 

Luleå tekniska universitet   7179 1452 816 44,4 1,6 

Lunds universitet   28464 6553 4306 35,8 4,6 

Malmö högskola   12678 1238 223 81,2 5,5 

Mittuniversitetet   9132 909 352 59 2,1 

Mälardalens högskola   8068 837 188 77,3 2,3 

Stockholms universitet   30454 4152 2438 43,2 5,4 

Sveriges 
lantbruksuniversitet   4137 2963 1975 21,6 2,1 

Södertörns högskola   8272 681 265 60,5 0,6 

Umeå universitet   17179 3774 2194 42,2 5,1 

Uppsala universitet   22934 5283 36263 30,9 5 

Örebro universitet   10532 1113 357 66,7 0,6 

Medelvärde 10543 1839 2179 61,2 5,3 
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Nedan följer fem stycken figurer (Figur 1-5) med beräknade ”Utbildningskvalitet” för 

respektive lärosäte plottat mot olika bakgrundsdata och nyckeltal per lärosäte. 

 

 

Figur 1. Beräknad ”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte (Y-axel) plottat 

mot ”Totalt antal studenter (HST)” per lärosäte (X-axel). Inkluderar 17 st lärosäten 

med 10 eller fler bedömda utbildningar. Spearman correlation = 0,380, ns. 

 

 

 

Figur 2. Beräknad ”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte  (Y-axel) plottat 

mot ”Totala intäkter (MKr)” per lärosäte (X-axel). Inkluderar 17 st lärosäten med 

10 eller fler bedömda utbildningar. Spearman correlation = 0,443, ns. 
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Figur 3. Beräknad ”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte (Y-axel) plottat 

mot ”Totala intäkter för forskning (MKr)” per lärosäte (X-axel). Inkluderar 17 st 

lärosäten med 10 eller fler bedömda utbildningar. Spearman correlation = 0,522, p 

= 0,032. 

 

 

 

Figur 4. Beräknad ”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte  (Y-axel) plottat 

mot ”Andel utbildning (%)” av respektive lärosätes totala kostnad (X-axel).  

Inkluderar 17 st lärosäten med 10 eller fler bedömda utbildningar. Spearman 

correlation =  -0,599, p = 0,011. 
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Figur 5. Beräknad ”Utbildningskvalitet” för respektive lärosäte (Y-axel) plottat 

mot ”Andel uppdragsutbildning (%)” av respektive lärosätes totala finansieringen 

(X-axel). Inkluderar 17 st lärosäten med 10 eller fler bedömda utbildningar. 

Spearman correlation = -0,196, ns. 
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Tabell 3. Beräknad ”Utbildningskvalitet” samt utvalda bakgrundsdata och nyckeltal för de 

lärosäten som inkluderats i HSV:s kvalitetsutvärderingar per den 6:e augusti 2012 uppdelat på 

om lärosätena har rätt att kalla sig universitet eller ej. Inkluderar 17 st lärosäten med 10 eller 

fler bedömda utbildningar. 

 

Medianvärdet för ”Utbildningskvalitet” beräknat för ”Universitet” respektive ”Högskolor” är  

1,96 respektive 1,77. 

 

  

Universitet 

Lärosäte 
”Utbildnings-
kvalitet” 

Antal 
studenter 
(HST) 

Totala 
intäkter 
(Mkr) 

Intäkter 
forskning 
(Mkr) 

Andel 
utbildning 
(%) 

Andel 
uppdrags-
utbildning 
(%) 

Antal 
utvärderingar 

Stockholms universitet   2,15 30454 4152 2438 43,2 5,4 41 

Umeå universitet   2,06 17179 3774 2194 42,2 5,1 34 

Linköpings universitet   2 18530 3326 1810 43,7 1,8 21 

Luleå tekniska 
universitet   2 7179 1452 816 44,4 1,6 11 

Lunds universitet   1,98 28464 6553 4306 35,8 4,6 50 

Göteborgs universitet   1.95 27358 5317 3252 39,4 4 65 

Uppsala universitet   1,94 22934 5283 3626 30,9 5 48 

Örebro universitet   1,91 10532 1113 357 66,7 0,6 23 

Linnéuniversitetet   1,71 15914 1548 402 73,7 9,8 21 

Mittuniversitetet   1,5 9132 909 352 59 2,1 14 

Karlstads universitet   1,45 8940 1011 323 67,7 4,4 20 

Medelvärde 
 

17874 3131 1807 49,7 4 32 

Högskolor 

Lärosäte 
”Utbildnings-
kvalitet” 

Antal 
studenter 
(HST) 

Totala 
intäkter 
(Mkr) 

Intäkter 
forskning 
(Mkr) 

Andel 
utbildning 
(%) 

Andel 
uppdrags-
utbildning 
(%) 

Antal 
utvärderingar 

Södertörns högskola   2 8272 681 265 60,5 0,6 15 

Högskolan i Jönköping   2 8756 797 203 73,1 4,1 10 

Mälardalens högskola   1,92 8068 837 188 77,3 2,3 12 

Högskolan i Halmstad   1,62 5590 508 114 76,6 2,4 16 

Malmö högskola   1,56 12678 1238 223 81,2 5,5 18 

Högskolan Dalarna   1,2 7375 596 103 82,9 5,6 10 

Medelvärde 
 

8456 776 183 75,3 3,4 14 
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Tabell 4. Beräknad ”Utbildningskvalitet” samt utvalda bakgrundsdata och nyckeltal för de 

lärosäten som inkluderats i HSV:s kvalitetsutvärderingar per den 6:e augusti 2012 uppdelat på 

”Äldre universitet” (etablerade som universitet före 1999) eller ”Nya universitet och 

högskolor”. Inkluderar 17 st lärosäten med 10 eller fler bedömda utbildningar. 

 

Äldre universitet 

Lärosäte 
”Utbildnings-
kvalitet” 

Antal 
studenter 
(HST) 

Totala 
intäkter 
(Mkr) 

Intäkter 
forskning 
(Mkr) 

Andel 
utbildning 
(%) 

Andel 
uppdrags-
utbildning 
(%) 

Antal 
utvärderingar 

Stockholms universitet   2,15 30454 4152 2438 43,2 5,4 41 

Umeå universitet   2,06 17179 3774 2194 42,2 5,1 34 

Linköpings universitet   2 18530 3326 1810 43,7 1,8 21 

Luleå tekniska universitet   2 7179 1452 816 44,4 1,6 11 

Lunds universitet   1,98 28464 6553 4306 35,8 4,6 50 

Göteborgs universitet   1,95 27358 5317 3252 39,4 4 65 

Uppsala universitet   1,94 22934 5283 3626 30,9 5 48 

Medelvärde 
 

21728 4265 2635 39,9 3,9 39 

Nya universitet och högskolor 

Lärosäte 
”Utbildnings-
kvalitet” 

Antal 
studenter 
(HST) 

Totala 
intäkter 
(Mkr) 

Intäkter 
forskning 
(Mkr) 

Andel 
utbildning 
(%) 

Andel 
uppdrags-
utbildning 
(%) 

Antal 
utvärderingar 

Högskolan i Jönköping 2 8756 797 203 73,1 4,1 10 

Södertörns högskola 2 8272 681 265 60,5 0,6 15 

Mälardalens högskola   1,92 8068 837 188 77,3 2,3 12 

Örebro universitet 1,91 10532 1113 357 66,7 0,6 23 

Linnéuniversitetet   1,71 15914 1548 402 73,7 9,8 21 

Högskolan i Halmstad   1,62 5590 508 114 76,6 2,4 16 

Malmö högskola   1,56 12678 1238 223 81,2 5,5 18 

Mittuniversitetet   1,5 9132 909 352 59 2,1 14 

Karlstads universitet   1,45 8940 1011 323 67,7 4,4 20 

Högskolan Dalarna   1,2 7375 596 103 82,9 5,6 10 

Medelvärde 
 

9526 924 253 71,9 3,7 16 

 

Medianvärdet för ”Utbildningskvalitet” beräknat för ”Äldre universitet” respektive ”Nya 

universitet och högskolor” är  2 respektive 1,66. 

 

Test av skillnader mellan olika grupper av lärosäten 

För gruppen ”Universitet” jämfört med gruppen ”Högskolor” där endast de 17 st lärosäten 

som hade 10 eller fler utvärderingar gjorda (Tabell 3) förelåg ingen statistiskt säkerställd 

skillnad i medianvärde (p<0.05) för ”Utbildningskvalitet”, ”Antal studenter”  respektive 

”Andel uppdragsutbildning”. För övriga testade nyckeltal och parametrar förelåg det en 

statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. 
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För ”Äldre universitet” jämfört med ”Nya universitet och högskolor” där bara de 17 st 

lärosäten som hade 10 eller fler utvärderingar gjorda (Tabell 4) förelåg en statistiskt 

säkerställd skillnad i medianvärde (p<0.05) för alla variabler förutom ”Andel 

uppdragsutbildning”.  
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DISKUSSION 

Det som kanske framförallt begränsar generaliserbarheten, tolkningen och användningen av 

denna studie är två saker. Det ena är att det system för kvalitetsutvärdering som HSV av 

regeringen har uppmanats att använda är starkt ifrågasatt inom det svenska universitets- och 

högskoleväsendet. Det andra är att den föreliggande studien endast omfattar uppskattningsvis 

knappt 20 % av alla utbildningar/utbildningsområden som planeras att utvärderas till och med 

2014. Dessa två brister är så allvarliga att man förstås kan ifrågasätta om denna studie alls 

skall publiceras. Jag väljer dock ändå att göra det med förhoppning om att i alla fall det 

akademiska systemet, mina kollegor och våra studenter förmår att hantera dessa osäkerheter 

och framförallt kan betrakta studien som tentativ, hypotesgenererande och stimulerande till 

fortsatta och utvecklade studier av vår egen verksamhet; utbildning, forskning och samverkan. 

Vad det gäller det förstnämnda, validiteten och legitimiteten i själva utvärderingssystemet så 

är det inte föremål för analys i denna studie utan enbart utfallet av de bedömningar och beslut 

som HSV tagit med hjälp av de bedömargrupper som utsetts. Denna studie är av kvantitativ 

karaktär. Vad är det då för sorts ”Utbildningskvalitet” som denna kvantitativa analys av 

HSV:s utvärderingar står för? Som tidigare framgått ingår följande variabler i HSV:s 

bedömningar; 

a) Värdering av hur väl studenternas självständiga arbeten/examensarbeten når målen för 

examenarbetet,  

b) Enkäter till tidigare studenter, 

c) Lärosätenas egna självvärderingar i förhållande till utbildningsmålen, 

d) Studenters erfarenheter framkomna i gruppintervjuer. 

Man kan förstås alltid diskutera om dessa fyra undersökningsområden räcker för att på ett 

heltäckande sätt bestämma utbildningarnas kvalitet. Denna fråga är förvisso relevant men 

dock utanför syftet med denna undersökning där HSV:s utvärderingar ändå har tagits som en 

tillräckligt valid utgångspunkt. Detta oavsett om sättet utvärderingarna bedrivs på kan anses 

vara bra, dåliga eller täckande nog vad avser de svenska lärosätenas ”Utbildningskvalitet.  

Huvudsyftet med föreliggande studie har heller inte primärt varit att inbördes ”ranka” 

lärosätena i förhållande till varandra utan mer att försöka komma åt några av grundläggande 

faktorer och förhållanden som kan tänkas påverka den av HSV bedömda 

utbildningskvaliteten. Tyngdpunkten i denna studie ligger alltså på att försöka utröna de 

eventuella statistiska sambanden mellan olika nyckeltal/kvantitativa variabler och bedömd 

kvalitet i utbildningar. 

Vad gäller studiens begränsade omfattning, endast 19 st ”Huvudområden” av planerat 109 st  

totalt så vore det kanske inte något större problem om det var så att de 19 undersökta 

huvudområdena (inkluderande 481 respektive 429 enskilda utbildningar) utgjorde ett 

slumpmässigt urval av den totala ”populationen” av utvärderingar. Om ett slumpmässigt urval 

förelegat (vilket inte verkar rimligt att anta) så hade kanske materialet räckt till. Nu är det nog 

sannolikt så att vi tvingas vänta tills hela utbildningsutbudet har undersökts, beslutats och 

publicerats av HSV, någon gång under år 2014. Då kan vi återvända till det fullständiga 
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materialet och göra mer ingående analyser, även om det då sannolikt fortfarande kommer vila 

en skugga av tvivel kopplat till själva kvalitetsvärderingssystemets vetenskapliga förankring 

och validitet. 

Förutom studiens begränsade omfattning i inledningen av HSV:s totala utvärdering av 

utbildningarnas kvalitet samt huruvida HSV:s utvärderingar verkligen kan anses stå för 

”kvalitet” så finns det givetvis flera andra potentiella problem med denna kvantitativa studies 

utformning såsom; 

a) Formandet av ett arbiträrt mått ”Utbildningskvalitet” för varje lärosäte,  

b) Valet att i de statistiska sambandsanalyserna exkludera lärosäten med mindre än 10 

genomförda utvärderingar, 

c) Hanterandet av variablerna och nyckeltalen på lärosätesnivå och inte dessutom 

uppdelat på vetenskapsområde, 

Det arbiträra måttet ”Utbildningskvalitet” har i denna studie skapats genom att omvandla 

HSV:s ranking- eller bedömningskategorier ”Bristande kvalitet”, ”Hög kvalitet” och ”Mycket 

hög kvalitet” till poäng- och rankingvärden. Från dessa poängvärden har sedan medelvärden 

bildats för respektive lärosäte. Det beräknade måttet ”Utbildningskvalitet” har därefter 

behandlats som en rakningsvariabel där olika former av icke-parametrisk statistik sedan 

konsekvent har använts då det inte kan betraktas som en kontinuerlig variabel. Ovanstående 

förfarande kan givetvis diskuteras men bedöms ändå vara ett rimligt sätt för att komma vidare 

i de statistiska, icke-parametriska sambandsanalyserna. 

En i förväg vald nivå på att minst 10 utvärderingar måste vara genomförda har tillämpats för 

att ett lärosäte skall inkluderas i de statistiska analyserna av samband mellan olika variabler 

eller eventuella skillnader mellan olika grupperingar mellan lärosätena. Valet av att minst 10 

utvärderingar måste varit genomförda har betingats av ett försök att minska den slumpmässiga 

påverkan på det arbiträra värdet för respektive lärosätes sammanvägda ”Utbildningskvalitet”. 

Denna avgränsning för att nå större stabilitet i analysen riskerar dock att utesluta mycket små 

lärosäten som totalt sett inte har så många utbildningar. Å andra sidan gör 

exkluderingskriteriet sannolikt den undersökta gruppen på 17 lärosäten mer homogen till sin 

karaktär av på utbildningsutbudet, mer generella och breda lärosäten till skillnad från mindre, 

mer specialiserade fackhögskolor. Något som kanske till och med är en fördel i tolkningen av 

resultaten, dvs de eventuella statistiska samband som erhålls skall primärt tillskrivas den stora 

breda bulken av svensk högskoleutbildning. Hur som helst så är alla former av exkludering av 

data, ibland kallade ”outliers” eller i detta fall för att minska det slumpmässiga inflytandet på 

resultatet alltid en ytterst delikat fråga. Om man väljer att ta med alla data så blir utfallet ett 

annat. Denna urvalsproblematik torde delvis kunna lösas framöver när alla lärosäten och alla 

utbildningar har undersökts, men även då kan det finnas delikata överväganden att göra vilka 

data som av olika skäl skall inkluderas. Att notera är att i denna tentativa studie så bestämdes 

inkluderingskriterierna (minst 10 gjorda utvärderingar per lärosäte) på förhand utan att några 

resultat ännu var bearbetade. 

Ytterligare en begränsning i tolkningen av resultaten vad avser tänkbara samband mellan t.ex. 

forskning och utbildning är att det är beräknat enbart på hela lärosätets ekonomi och 
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verksamhet, och inte uppdelat på de olika utbildnings- och vetenskapsområdena vilket 

rimligen skulle kunna vara relevant, också den dag då man kan göra en ”totalundersökning”.  

Vissa lärosäten har t.ex. en stark forskningsfinansiering (t.ex. ”Vetenskapsområde”) på det 

naturvetenskapligt/tekniska områden men där utvärderingarna hittills huvudsakligen skett på 

de humanistiskt/samhällsvetenskapliga områdena och vice versa, vilket förstås ger vissa 

problem i tolkningarna. I framtida analyser med ett större underlag bör man överväga att dela 

upp analysen av samband mellan utbildning och forskning på olika vetenskapsområden. 

Med ovan gjorda förbehåll för tänkbara problem i denna studie så är de tentativa resultaten 

dock inte särskilt förvånade. De indikerar att ju äldre, större och mer etablerade lärosätena är,  

desto bättre utvärderingar har de fått. Föreliggande studie tyder på att den i HSV:s 

utvärderingar gjorda bedömningen av utbildningarnas kvalitet positivt samvarierar 

(nödvändigtvis inte ett säkert orsaks- eller kausalsamband) med ju mer forskning lärosätet har 

uttryckt i absoluta ekonomiska tal. Ett negativt men statistiskt säkerställt ännu starkare  

samband mellan ”Utbildningskvalitet” och andel utbildning av ett lärosätes verksamhet 

erhölls också i analysen. Det vill säga, ju mer forskning som bedrivs i så väl absoluta som 

relativa mått så samvarierar de med en högre skattad och beräknad ”Utbildningskvalitet”. Det 

kan förvisso vara andra faktorer som mer kausalt skapar dessa samband. T.ex. kan själva 

utvärderingssystemets konstruktion i sig ha inneboende problem och bias som gör att 

bedömningarna på ett orimligt sätt skevar resultaten till de äldre, större och mer 

forskningsaktiva lärosätenas fördel. Det är dock utanför syftet med denna studie att fördjupa 

sig i men kanske minst lika troliga orsaker till de funna tentativa sambanden mellan 

utbildning och forskning. Förhoppningsvis kommer denna potentiella bias kunna undersökas i 

mer kvalitativa studier av det utvärderingssystem som för tillfället tillämpas på det svenska 

högskolesystemet. Ett system som av flera initierade personer i högskolesektorn anses sakna 

vetenskapligt evidens. 

Att notera är att det i denna studie inte återfunnits några samband mellan den skattade kvaliten 

i utbildningen och graden av lärosätenas uppdragsutbildning. Från studenthåll har det 

historiskt ofta uttryckts en farhåga att lärosätenas uppdragsutbildningen negativt skulle 

påverka den ”ordinarie” grundutbildningens kvalitet.  

När lärosätena grupperades i de två kategorierna ”Universitet” respektive ”Högskolor” 

återfanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i ”Utbildningskvalitet” mellan kategorierna. Vid 

en omgruppering av lärosätena i de två kategorierna ”Äldre universitet” respektive ”Nya 

universitet och högskolor” erhölls dock en statistiskt säkerställd skillnad vilket möjligen 

indikerar att de ”Nya universiteten” i mångt och mycket i praktiken mer liknar ”Högskolorna” 

än de ”Äldre universiteten”, inte minst vad gäller storleken på forskningsanslagen. 

Vilka högskolepolitiska slutsatser kan man då eventuellt dra av resultaten i denna studie? 

Sannolikt inga, beroende på det alltför begränsade materialet, uppskattat bara 20% av totalen. 

Dessutom finns ju de av många i högskolesektorn i olika sammanhang framförda 

tveksamheterna till själva kvalitetsutvärderingarna i sig. Om de tentativa resultaten skulle visa 

sig hålla i en framtid vad gäller de tänkbara sambanden mellan olika variabler och skillnader 

mellan grupperingar av lärosäten så kan man ju förstås ta dessa som intäkt för flera olika 
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ståndpunkter, t.ex. att koncentra den högre utbildningen till mer forskningsintensiva lärosäten, 

alternativt tillse att forskningsmedlen tilldelas lärosätena mer i proportion till 

utbildningsaktiviteterna.  

Framtida forskning kring utbildning och forskning bör kanske också adressera frågan om den 

sk om ”uttunningseffekten”, dvs i hur små- eller stora miljöer vad gäller antal studenter och 

antal personal (lärare, forskare och övriga) går det att bedriva högkvalitativ 

högskoleutbildning? Oavsett vilka uppfattningar man redan har eller är ärligt öppen att 

ompröva eller att ta tills sig, torde det vara av godo att ha så mycket vetenskapligt underbyggt 

beslutsunderlag som möjligt när eventuella fortsatta beslut om förändring av det sk 

”Högskolelandskapet” kan tänkas ske framöver. Om man beslutar sig för att ta HSV:s 

nuvarande sätt att genomföra mäta utbildningskvaliteten på de svenska lärosäten såsom en 

valid metod så indikerar denna tentativa studie att det kan finnas ett positivt samband mellan 

forskning och utbildningskvalitet vilket skulle stödja den gamla Humboldtska tanken att hålla 

ihop forskning och utbildning. Hur man sedan rent organisatoriskt och finansiellt löser det är 

en annan sak.  
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