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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 – Verktygslåda med metoder för att systematisera relevansbedömningar i 
utbildningsutveckling. Var och när kan dessa metoder användas? 
Användning av en checklista för externa intressenter för att öka utbyte mellan program och 
externa intressenter. 

13.20-14.00 – Panel kring vilka delar av MERUTs resultat som är viktigast att arbeta vidare med.

menti.com    kod 6005602



MERUT

Relevans som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och 
dimensionering av högskoleutbildningar.

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

relevansbedömning

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mimmofischetti.com%2Futbildning-ar-framtiden%2F&psig=AOvVaw265nnbD78jkfq3s8r2lQ2s&ust=1597824581514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiS2s2mpOsCFQAAAAAdAAAAABAV




• 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



Relevans som kvalitetsaspekt i högskolornas
kvalitetssystem – En introduktion till en

intressentmodell

Anna Kiessling, KI

6 december 2020 Anna Kiessling
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Relevans som kvalitetsaspekt

I ESG (2015) värderas kvalitet i utbildning med avseende på effektivitet 
och ändamålsenlighet.

När det gäller att värdera huruvida innehållet i en utbildning
är ändamålsenligt refererar man vanligen till utbildningens relevans.

Grundläggande principer i ESG - kvalitetssäkringen ska ”beakta behoven 
och förväntningar hos studenter, alla övriga intressenter och 
samhället”

Anna Kiessling6 december 2020



En intressentmodell för systematik i samverkan med omvärlden

Är samverkan viktigt?

Hur samverkar vi?

Hur kan processerna
systematiseras?

Hur beaktas intressenter i det 
systematiska
kvalitetsarbetet?

Anna Kiessling6 december 2020



UKÄ - Nationellt kvalitetssäkringssystem

Anna Kiessling6 december 2020



Intressentmodell som utgångspunkt i kvalitetssystem

6 december 2020 Anna Kiessling



• 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
https://samsynwiki.su.se/wiki/Kvalitetss%C3%A4kringssystem
https://samsynwiki.su.se/wiki/Dimensionering_av_utbildning
https://samsynwiki.su.se/wiki/Matchning
https://samsynwiki.su.se/wiki/Kvalitet
https://samsynwiki.su.se/wiki/Relevans
https://samsynwiki.su.se/wiki/Avn%C3%A4mare
https://samsynwiki.su.se/wiki/Intressent


Hur kan en intressentmodell i det systematiska
kvalitetsarbetet bidra till utveckling?

Anna Kiessling6 december 2020











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
Intressentmodellen bygger på Gibbs intressentmodell

Anna Kiessling

Gibb, A.A. and Haskins, G.  (2014) ‘The 
University of the Future’- An 
Entrepreneurial Stakeholder Learning 
Organisation?
www.allangibb.com

6 december 2020
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Intressentmodell som utgångspunkt i kvalitetssystem

6 december 2020 Anna Kiessling



Intressentanalys
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.

Intressenters behov och förväntningar
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. 

Externa intressenter
- potentiella arbetsgivare, privata såväl som offentliga, frivilligorganisationer samt den 
entreprenöriella individen (presumtiva studenter)
- samhället i stort

6 december 2020 Anna Kiessling



Omvärldsanalys

En omvärldsanalys bör identifiera och beakta:

• Trender och värderingar i samhället som kan påverka relevanat
verksamheter

• 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 dimensionering, 
pedagogik och kvalitet? 

• En analys av konkurrenter och konkurrerande intressen

Anna Kiessling6 december 2020



Verktyg och metoder - Hur kan samverkan användas 
för relevansbedömning i samband med planering och 
utveckling av utbildningar?

Goda exempel på samverkansaktiviteter på olika nivåer

CDIO - Ett exempel

Anna Kiessling6 december 2020



Anna Kiessling6 december 2020



Samverkansperspektivet i UKÄ:s granskningar av 
lärosätenas systematiska kvalitetsarbete

MERUT:s genomlysning omfattar det sista bedömningsområdet, 
(6) Arbetsliv och samverkan

Genomfört med utgångspunkt i:
• Bedömargruppernas bedömningar
• UKÄ:s yttranden
• Inlämnade självvärderingar
• UKÄs vägledning

Anna Kiessling6 december 2020



Punkter med potential att utveckla och stärka arbetslivs- och samverkansperspektivet

Anna Kiessling6 december 2020



Utvecklingsområden från genomlysningen av UKÄs 
granskningar

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.

6 december 2020 Anna Kiessling



• Kort genomgång av genomlysningen av UKÄs granskningar med några observationer, 
Anna Kiessling

• Reflektioner från kvalitetssamordnare, Magnus Johansson

• Studenternas perspektiv, Simon Edström ordf. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

• Reflektioner och framåtblick, MERUTs styrgrupp
Peter Värbrand, Leif Kari och Kerstin Lundin

• Summering och avslut, Mikael Östling prorektor KTH

Program avslutande pass



Slutsatser
• 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.



Sveriges förenade studentkårer 2020

SFS inspel utifrån MerUt konferens 
2020-12-04

Simon Edström
Några sammanfattande tankar utifrån anförande på konferensen

Ordförande 2020/2021, simon.edstrom@sfs.se



Sveriges förenade studentkårer 2020

Ha ett systemperspektiv på samverkansfrågorna:
(några exempel nedan, systemtänket i sig är det viktiga)

Kvalitet Resursfördelning Anställning & meritering Ledning Antagning

Bedömningsgrunder

Hela PDSA cykeln - 
aktiviteter måste leda 

till handlingar som 
måste analyseras och 

optimeras

Ekonomiska 
incitament

Samarbetsvillighet

Förutsättningar för 
samverkansverksam

het inom tjänster 
eller separata 

projekt

Samverkansmeriter vid 
befordran (MerSam)

Koppla kurs till 
program till 

institution till 
lärosäte etc.

Ge de med 
ansvar rätt 

befogenheter
(t.ex. PA)

Vilka krav finns vid 
anställning?

Gemensam 
kvalitetsdefinition på 
lärosätesnivå mellan 
lednings-, student-, 
lärar- och externa 

representanter

Locka 
studenter via 
samverkans-

aktiviter

Gemensamma 
definitioner och 
mätningar av 

samverkansskicklighet



Sveriges förenade studentkårer 2020

Systemperspektiv forts. - se kopplingarna mellan systemen
(Nedan är bara några exempel - går att utveckla, det viktiga är att se systemperspektivet)

Samverkans-
perspektivet

Resursfördelning Anställning 
& meritering

Ledning Antagning

Kvalitet Ge resurser till de som 
aktivt påvisar intresse 
och kompetens

Kursutvärdering koppling 
till befordran. Vad tyckte 
stud. om 
samverkansaktiviteter i 
kurser?

Möte med chefen vid 
låga 
kvalitetsindikatorer

Kvalitetssystemets 
resultat offentligt 
tillgängligt

Resursfördelning - Ge fullgoda resurser för 
delade tjänster (industridok, 
affilierad fak)

Ge resurser till de som 
har ansvar (t.ex. 
programansvarig)

Fördela efter studenters 
behov i olika områden

Anställning 
& meritering

- Ge lokala ledare elr. 
programråd inflytande 
över vilka som anställs

Inspirerande 
lärare vid 
rekrytering?

Ledning - Nyttja externa 
aktörers 
perspektiv vid 
studentrekrytering



Sveriges förenade studentkårer 2020

Några övriga medskick
● Nyckeln till ökad autonomi är genom ökad samverkan

● Studenterna är den främsta motorn för samverkan. Lägg fokus där och mindre på att samverkan sker 
inom fakulteten (om det inte är för att stärka utbildningen/studenterna). Samarbeta med studentkår här.

● Definiera era kvalitetsbegrepp själva med alla intressenter - stirra er inte blinda på UKÄs vägledning

● Samverkansaktiviteter som t.e.x programråd/intressentråd och alumnienkäter är bra men de måste till 
slut leda till förändring för studenterna och lärarna - detta måste i sin tur följas upp och optimeras

● Externa aktörers involvering knutet till poster eller grupper (lärosätesstyrelse, strategiska råd, 
programråd etc.) som inte har insyn eller inflytande fungerar aldrig i längden

● Viktigt med en bredd av externa aktörer vid samverkansaktiviteter. Finns en fara i att låta stora externa 
aktörer dominera, högskolan ska vara pro-market, inte pro-business

● Samverkansbegreppet varierar stort mellan lärosäten och vetenskapsområden - hitta lokala lösningar och 
involvera era mest relevanta intressenter istället för att driva eller leta efter nationella lösningar



”Detta är inte slutet, det är inte ens början till slutet, men kanske är det slutet på början” 
Winston Churchill, 1942

Denna avslutande konferens är menad att vara en början av ett fortsatt 
utvecklingsarbete kring samverkan i samband med utbildningsutveckling. 

Förhoppningen är att resultaten, slutrapporten och diskussionerna vid den 
avslutande konferensens sprids och tas vidare för att prövas, anpassas och 
användas vid svenska lärosäten.



MERUT
MEtoder för Relevansbedömning av UTbildningar

Tack!
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