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MERUT

Relevans som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och 
dimensionering av högskoleutbildningar.

- Intressenters roll i kvalitetssystem och utbildningsutveckling
- Struktur, processer och metoder för samverkan kring 

relevansbedömning
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• Riktar sig primärt till personer, funktioner och roller vid svenska lärosäten 
verksamma i utbildningsutveckling på olika nivåer, tex programansvariga eller 
motsvarande. 
- Metoder, verktyg och uppslag för praktisk tillämpning i utbildningsutveckling.

• Riktar sig även till ledningsfunktioner vid lärosäten med ansvar för utbildning, 
myndigheter inom högskolesektorn samt externa intressenter. 
- stärkt förståelse för relevansbedömningar 
- underlätta dialog mellan lärosäten och omvärld kring utbildningsutveckling. 

MERUT



Resultat

• Samverkansaspekter vid dimensionering av utbildningar
• Analys av UKÄs bedömningsområde ”Arbetsliv och samverkan”
• Verktygslåda med metoder
• Checklista för externa intressenters engagemang i 

utbildningsutveckling
• Begrepp kring relevans i Samsynswiki
• Internationella lärdomar
• Intressentmodell som utgångspunkt i kvalitetssystem



Exempel på förbättringsområden och goda exempel (från sju lärosäten av olika storlek och ämnesbredd) 



Samverkansaspekter att utveckla i relation till olika faser av kvalitetscykeln 
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1. ta ett helhetsgrepp och skapa mer strukturerade former för arbetslivs-
och samverkansinslag som genomsyrar hela utbildningar.

2. Etablera externa representanter på flera nivåer i organisationen för att 
skapa plattformar för utveckling av arbetsliv och samverkan i 
utbildningarna.

3. ta fram och tydliggöra rutiner och processer för löpande uppföljning och 
utveckling av området arbetsliv och samverkan i befintliga utbildningar. 

4. förtydliga hur resultaten av genomförda intressentvärderingar så som 
alumnundersökningar ska tillgängliggöras samt hur resultaten ska 
användas för att bidra till utveckling av utbildningarna.

Utvecklingsområden från genomlysning av UKÄs granskningar
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För dig som extern intressent

För dig som är programansvarig eller motsvarande
Innehåll
• Hur blir innehållet på mötena relevant för både lärosäte och 

externa ledamöter?
• Hur stäms förväntningarna från olika deltagare av?
• Hur engageras de externa personerna i gruppens arbete?
• Hur ska input från de externa personerna hanteras och 

implementeras?
• Hur förankras gruppens arbete och de externas input internt 

hos kollegor, studenter och administration?
• Vilken feedback får de externa personer på den input de har 

gett?

Innehåll
• Vilka förväntningar har du på gruppens arbete? 
• Vad förväntar sig lärosätet av ditt engagemang?
• Har gruppen enbart en rådgivande roll eller även en formellt 

beslutande roll ?
• Vilken feedback får du från lärosätet på den input du bidrar 

med?
• Vilken feedback på gruppens arbete tar du tillbaka till din 

egen organisation?

Struktur
• Är gruppens uppdrag främst kopplat till ett utvecklingsprojekt 

eller främst kopplat till ”drift” av utbildningsprogram?
• Hur många möten hålls per år? 
• Förväntas du företräda dig själv, din arbetsgivare eller en 

bransch? Vilket mandat har du när du kommer till gruppens 
möten?

Struktur
• På vilken organisationsnivå finns samverkansgruppen?
• Har gruppen enbart en rådgivande roll eller även en formellt 

beslutande roll?
• Vilka förväntningar på de externa personernas deltagande 

finns det?
• Hur rekryteras ”rätt” ledamöter? Är det t.ex. viktigt om de 

har sin utbildningsbakgrund på det aktuella programmet?
• Hur ofta ska gruppen träffas?
• Vilken information behöver de externa personerna inför 

möten och hur styrs agendan?

Checklista för externa intressenters engagemang 
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• https://samsynwiki.su.se/wiki/Samsyn:Merut

• kvalitetssäkringssystem, 
dimensionering och matchning, 
kvalitet och relevans, 
avnämare och intressent

MERUT i Samsynswiki

https://samsynwiki.su.se/wiki/Samsyn:Merut
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https://samsynwiki.su.se/wiki/Intressent
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• Danmark och Norge har studerats.
• Båda dessa länder har en mer instrumentell syn på arbetslivskopplingen 

än Sverige.
• I Norge och Danmark har regeringar och lagar ålagt lärosätena att 

inrätta och etablera grupperingar med externa intressenter som har ett 
särskilt uppdrag att bedöma och säkra relevans i utbildningarna.

Internationella lärdomar
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Intressentmodell som utgångspunkt i kvalitetssystem



THE PUBLIC POLICY VOICE
Engines of growth
High tech development
Employment and employability
Social mobility
Self-funding capacities

THE COMPETITION VOICE
Global competition and ‘markets’
Private/ public (funded) 
competition
Post-colonial models
Global curriculum and culture s
Rankings and awards

THE COMMUNITY VOICE
Hub for local/regional development
Leaders in community engagement
Social enterprise development
Continuous translators of knowledge

THE STUDENT VOICE
Employment and careers
Students as consumers
Entrepreneurial skills
Experienced base learning
Ownership of learning

THE BUSINESS VOICE
Knowledge based innovation
High level skilled labour force
Entrepreneurial skills
SME development
Globally focused graduates

THE TECHNOLOGY VOICE
Boundaryless knowledge
Open and big data
MOOCs
Social media
Open access to research

PARTNERSHIP 
POTENTIAL?
The Engaged 

University as a 
Stakeholder 

Learning 
Organisation

Voices and stakeholders

ALLAN GIBB
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Intressenter
• Sektorsspecifika krav

Avser de förordningar, standards och guidelines som på olika sätt styr och reglerar utbildningsverksamheten inom sektorn, 
t.ex. högskolelagen och högskoleförordningen, utvärderande myndigheters kvalitetssäkringssystem samt internationella 
standards inom området.

• Intressentbehov – interna intressenter
studenter som i olika utbildningsprogram (på samtliga nivåer), fristående kurser, uppdragsutbildningar eller öppna 
föreläsningar tar del av den undervisning och kunskap som sektorn tillhandahåller. 
lärare, mentorer och handledare som på olika sätt bidrar till att förmedla kunskapen, planerar utbildningar och ständigt 
utvecklar och förbättrar sina lärandeinsatser. 

• Intressentbehov – externa intressenter
Kvalitetssystemets primära externa intressenter är:
- potentiella arbetsgivare, privata såväl som offentliga, frivilligorganisationer samt den entreprenöriella individen (studenten)
- samhället i stort

• Omvärldsanalys
Trender och värderingar i vårt samhälle påverkar alla verksamheter. En god omvärldsanalys innehåller också en spaning på den 
senaste tekniken och kunskapen inom området. Finns det ny teknik, nya didaktiska och kunskapsteoretiska rön, kort sagt nya 
landvinningar och ny kunskap som kan utveckla vår pedagogik och kvalitet? Slutligen bör även en omvärldsanalys innehålla en 
konkurrensanalys.



Slutsatser I
• Det finns många utvecklade samverkansinslag vid svenska lärosäten, men de är inte 

väl utnyttjade. Lärosätens metodik, arbetssätt och beslutsfattande varierar. 
• Relevans (och samverkan) är en kvalitetsaspekt i kvalitetssystem och är tydligt 

kopplat till dimensionering
• Gemensamma begrepp underlättar samverkan kring utbildningsutveckling.
• Intressentmodell är central för kvalitetssystemet.
• Att samla metoder bidrar till att systematisera samverkan.
• Verktygslådan är en systematisk sammanställning av metoder och verktyg för 

utveckling av utbildningars relevans.
• UKÄs vägledning för granskning av kvalitetsarbete inom området samverkan och 

arbetsliv har potential att utvecklas för att stödja ett systematiskt samverkansarbete.



Rekommendationer och vidare arbete
Lärosätesövergripande:
• Säkerställ att en intressentmodell är utgångspunkten för kvalitetssystemet.
• Inför systematiskt arbetssätt och genomför uppföljningar kopplade till kvalitetssystem.

Vidare arbete: 
Utveckla metoder för att bedöma vilken vikt som ska läggas till de olika intressenterna i samband med utbildningsutveckling. Alumnernas 
roll och betydelse för utbildningsutveckling har sannolikt stor potential att vidareutvecklas.

För personer/roller involverade i utbildningsutveckling:
• Använd en mix av flera metoder och verktyg för relevansbedömning av utbildningar och anpassa användningen av verktyg och metoder 

för att adressera  behoven i verksamheten
• Arbeta för ökad medvetenhet om extern involvering i utbildningsutveckling

Vidare arbete: 
Uppföljning av användning av metoder och verktyg samt prövning av nya verktyg att addera i verktygslådan
Pröva CDIO-ramverket på ytterligare professioner.

För högskolesektorn i stort:
• För att göra det nationella systemet mer ändamålsenligt och effektivt avseende relevansbedömningar av utbildningar rekommenderas 

fortsatt dialog med UKÄ kring bedömningsområde arbetsliv och samverkan.

• Det rekommenderas vidare ett fortsatt samarbete mellan lärosäten för att ta tillvara lärdomar och fortsätta att utveckla hela sektorn. 
Detta kan ske genom lärosätesgemensamma utvecklingsprojekt, på agendan i befintliga forum och nätverk (tex Unilink, KLOSSnet mfl),  
workshops och konferenser.



Vill du veta mer?
• Avslutande konferens den 4 december

– Resultat kommer att presenteras och diskuteras
– Dialog om hur resultat och metoder kommer till användning

• Program
10.00-10.40 - Hur kan relevans kan ingå som kvalitetsaspekt i högskolornas kvalitetssystem?
Vilka begrepp bör användas i samband med relevansbedömningar?

10.50-11.30 - Hur kan samverkansinslag utvecklas i samband med relevansbedömning i samband med planering 
och utveckling av utbildningar? Hur kan en intressentmodell i kvalitetssystemet bidra i utbildningsutveckling?

12.30-13.10 - Metoder för relevansbedömningar i värderingen av relevans i samband med utveckling och drift av 
utbildningar. Var och när kan dessa metoder användas? Användning av en checklista för externa intressenter för 
att öka utbyte mellan program och externa intressenter? En verktygslåda för att systematisera metoder för att 
inkludera externa intressenter vid olika nivåer inom utbildningsutveckling.

13.20-14.00 – Panel med inbjudna aktörer kring vilka delar och på vilken nivå av relevansbedömning som är 
viktigast att arbeta vidare med?



MERUT
MEtoder för Relevansbedömning av UTbildningar

Tack!
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