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Sammanfattning 
 
Från och med 2016 tillämpas ett nytt sätt att utvärdera utbildningar på högre nivå i Sverige. 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ansvar för uppdraget efter beslut i Sveriges riksdag. Fokus 
kommer att till stor del att ligga på lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. ESG, European 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, kommer att 
ligga som grund för det nya systemet. Förbättringsarbetet som i denna rapport är utfört på 
mesosystemnivå vid Hälsohögskolan, HHJ, har inneburit att dels följa utvecklingen nationellt från 
UKÄ:s sida, dels att kartlägga det kunskapsläge som programansvariga vid HHJ har om 
kvalitetsfrågor. Det övergripande syftet med förbättringsarbetet har varit att vara med och förbättra 
Hälsohögskolans arbete med kvalitetssäkring samt vara delaktig i förberedelsen inför nytt 
granskningssätt. Det specifika syftet är att säkerställa att HHJ skall kunna arbeta med bästa möjliga 
kvalitet i det nya kvalitetssäkringssystemet samt att programansvariga har stöd i sitt 
kvalitetssäkringsarbete.  
En baslinjemätning i form av en fokusgruppsintervju har utförts och analyserats. Resultatet av 
analysen sade att kunskap och intresse finns för kvalitetsfrågor men att stöd från ledningen saknas i 
dessa frågor. Utifrån detta resultat rekommenderades det att ett kvalitetsutskott skapades inom HHJ 
som kan vara just detta stöd. 
 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att undersöka om förbättringsarbetet leder till ett ökat 
dagligt kvalitetsarbete för HHJ programansvariga. För att studera detta utfördes individuella 
intervjuer med programansvariga för att avgöra ifall genomförda förändringar lett till förbättringar. 
Resultatet efter analys blev att genomförda åtgärder sannolikt kommer leda till nya rutiner och ökad 
medvetenhet när det gäller kvalitetssäkringsarbete samt att förändringarna kan anses som förmodade 
förbättringar. HHJ står redo för implementering av nytt kvalitetssystem för att klara utvärdering från 
UKÄ.  

 

Nyckelord: kvalitetssäkringssystem, Hälsohögskolan, programansvariga, kvalitetsutskott, 
förbättringsarbete 
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Summary 
 
From 2016 there is a new way of evaluating higher education in Sweden. The Swedish higher education 
authority, UKÄ, is responsible for the assignment following a decision by the Swedish government. 
Most of the focus will be on the institutions' own quality assurance system. ESG, European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area will be the basis for the 
new system. The quality improvement work in this report is performed at the meso level at the School 
of Health and Welfare, HHJ. Each programme at the school is considered as a micro system. One part 
of the quality improvement work was to follow the national development at UKÄ and one part was to 
identify the level of knowledge within the group of programme coordinators at HHJ. The global aim of 
the quality improvement work has been to be a part of and to improve the quality assurance work done 
within HHJ and to prepare for external review. The specific aim is to make sure that HHJ is working 
with as best quality as possible in the new quality assurance system and that the programme 
coordinators have adequate support in their quality work. A focus group interview was performed and 
analyzed. The result said that there is both basic knowledge and interest in quality questions but there 
was a lack of support from the management. Based on this result, it was recommended that a quality 
committee should be created within HHJ, which may be just this support.  
 
The purpose of the study of the improvement work done was to find out if the work will lead to an 
increase in the daily work with quality assurance questions for the programme coordinators at HHJ. 
In order to study this, individual interviews with programme coordinators were performed in order to 
determine if changes made resulted in actual improvements. The result after analysis was that actions 
taken probably will lead to new routines and raised awareness in quality assurance work and that 
performed changes can be considered as putative improvements.  
HHJ is ready for implementation of a new quality assurance system to pass evaluation from UKÄ. 
 
 
 
Keywords: quality improvement, higher education, quality assurance, School of Health and Welfare, 
quality committee, programme coordinators 
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Inledning 
 
Från och med 2016 tillämpar Universitetskanslersämbetet (UKÄ)  ett nytt sätt att utvärdera 
utbildningar på högre nivå i Sverige. Dåvarande universitetskanslern Harriet Wallbergs  
enmansutredning där hon föreslår hur kvalitetssäkringen skall organiseras ligger till grund för 
regeringens kommande ställningstagande. Utredningen har skett internt på Utbildningsdepartementet  
där frågan bereddes. Harriet Wallberg lämnade över utredningen 1 december 2014. Den 18 mars 2015 
kom en Promemoria (Regeringskansliet, 2015) som presenterar Utbildningsdepartementets tankar om 
det kommande arbetet. Ett formellt beslut togs av Riksdagen den 2 mars 2016 att UKÄ skall fortsätta 
utvärdera utbildningar i Sverige men också utvärdera hur lärosäten arbetar med kvalitetsfrågor på sina 
utbildningar (Riksdagsförvaltningen, 2016). 
 
Samtidigt med UKÄ:s arbete kom frågan om kvalitetssystem upp på Hälsohögskolan (HHJ) i det s.k. 
utbildningsrådet. Utbildningsrådet är ett beslutande råd bestående av utbildningschef samt 
programansvariga och andra nyckelpersoner vid HHJ. Utbildningsrådets uppgift är att fastställa 
kursplaner, bereda utbildningsplaner inför vd:s beslut samt att besluta om särskild behörighet till 
utbildningar som inte vänder sig till nybörjare i högskolan. Rådet skall även medverka till att utveckla 
och förnya utbildning och pedagogiska metoder samt svara för att utvecklingen av kursernas kvalitet. 
Frågan ansågs prioriterad och ett arbete fortlöper med att ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem 
inom Jönköping University (JU) och HHJ. Detta arbete ryms inom ramen för denna masteruppsats i 
programmet ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg” vid Jönköping 
Academy, HHJ. Fokus ligger på ledarskapet i kommande införande av kvalitetssäkringssystem. 
 
Bakgrund 
 
Utbildning på högre nivå i Europa organiseras i ett samarbete som kallas Bologna-processen. 1999 
hölls ett möte i Bologna, Italien och då undertecknade 29 länder en deklaration som har som mål att 
underlätta för studenter och lärare att röra sig över nationsgränserna i Europa. I dagsläget är 50 
nationer anslutna till detta samarbete och Sverige är ett av dem (EHEA, 2014). Själva processen har 
som mål att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning (Universitets och 
Högskolerådet, 2015). De tre övergripande mål Bologna-processen har är följande: 

1. Främja mobilitet 
2. Främja anställningsbarhet 
3. Främja Europas attraktions- och konkurrenskraft som utbildningskontinent 

Vidare finns det ett antal operativa mål knutna till de övergripande målen. Ett av dem är ”Främjande 
av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring” (Universitets och Högskolerådet, 2015). Det 
kommande kvalitetssystemet som UKÄ beskriver kommer att underlätta för detta. Bologna-processen 
har mål lagda för sin verksamhet fram till och med år 2020. Ett uttalat mål är att möjliggöra 
jämförelser mellan europeiska universitet och högskolor, relaterat till processen (Universitets och 
Högskolerådet, 2015).  

Kvalitetsbegreppet i högre utbildning har rötter tillbaka till tidigt 1200-tal. Kort beskrivet uppstod det 
två modeller, den franska och den engelska (Vught & Westerheijden, 1994). Den franska modellen kan 
förklaras som ett system där lärosätet granskas av en extern person eller myndighet. Den engelska 
modellen är lite av motsatsen då lärosätet själv värderar kvaliteten, alltså en sorts peer review utan 
insyn från externa personer eller myndigheter. Trots att det är mycket längesedan är det dessa två 
modeller som än idag ligger till grund för hur utbildningar och lärosäten kvalitetsgranskas (Vught & 
Westerheijden, 1994). I modern tid finns det sedan mitten av 1980-talet mer organiserade 
kvalitetsvärderingar vid högre utbildningar i Europa. Det är vettigt och logiskt att löpande testa 
kvaliteten på de processer som utgör kvalitetsvärderingar och förbättringar av desamma (Bornmann, 
Mittag, & Danie, 2006). Flertalet länder är medlemmar i organisationen The European Association for 
Quality Assurance in Higher Education, ENQA. ENQA är en paraplyorganisation för sina medlemmar 
och dess syfte är att bibehålla och öka kvaliteten på högre utbildningar inom Europa (ENQA, 2013). 
Idén bakom ENQA har sitt ursprung i “the European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher 
Educating”. Detta pilotprojekt utfördes 1994-95 och det visade på vikten av att dela med sig av och 
utveckla erfarenheter inom kvalitetssäkringsområdet (ENQA, 2013). Sverige är inte fullvärdig medlem 
i ENQA men UKÄ har en tillhörighet som ”dotterbolag” (affiliate). Det innebär i korthet att UKÄ har 
tillgång till ENQA:s publikationer och events. För att bli fullvärdig medlem skall man möta de krav 
som stipuleras i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, ESG. UKÄ har för avsikt att ansöka om fullvärdigt medlemskap i ENQA i och med att 
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ESG ligger till grund för utformandet av det nya kvalitetssystemet (UKÄ, 2016a). Vad de stipulerade 
kraven innebär beskrivs nedan. ENQA har i samarbete med andra europeiska organisationer inom 
högre utbildning antagit dokumentet ESG. UKÄ har under 2015 tagit fram en svensk översättning av 
dokumentet (ESG, 2015). I korthet kan ESG beskrivas som ett stöd i kvalitetssäkringen av högre 
utbildning, såväl lärosätenas egna som de anslutna ländernas centrala utbildningsorgan, likt UKÄ i 
Sverige.  
 
ESG som dokument innehåller tre huvuddelar:  
 
Del 1: Standarder och riktlinjer för intern kvalitetssäkring, 
Del 2: Standarder och riktlinjer för extern kvalitetssäkring,  
Del 3: Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkringsorgan. 
 
Utav dessa tre delar är det först och främst del 1 som detta examensarbete kommer att fokusera på. 
 
I ESG har det formulerats fyra syften. Dessa syften utgör den referensram inom vilken ESG kan 
användas och tillämpas av olika lärosäten, kvalitetssäkringsorgan och länder (ESG, 2015). 
Syftena är som följer, i korthet: 

1) Att skapa en gemensam referensram för kvalitetssystem 
2) Att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling 
3) Att bidra till ömsesidigt förtroende 
4) Att ge information om kvalitetssäkring 

Utöver dessa syften finns det formulerat fyra principer för kvalitetssäkring inom det europeiska 
området för högre utbildning (ESG, 2015): 

1) Lärosätena har det primära ansvaret för kvaliteten och kvalitetssäkringen av sitt 
utbildningsutbud. 

2) Kvalitetssäkring svarar mot mångfalden av högskolesystem, lärosäten, utbildningar och 
studenter. 

3) Kvalitetssäkring stöder utvecklingen av en kvalitetskultur. 
4) Kvalitetssäkring beaktar behoven och förväntningarna hos studenter, alla övriga intressenter 

och samhället 
De tre delarna som ESG utgör skall ses som en sammanhängande helhet och att de bygger på 
varandra. Extern kvalitetssäkring, del 2, tar sin utgångspunkt i del 1 om intern kvalitetssäkring. Det 
interna kvalitetssäkringsarbetet är således direkt relevant för det externa dito (ESG, 2015).  
 
Flertalet europeiska länder har publicerat material om sina kvalitetsvärderingssystem och i samband 
med sitt medlemskap i ENQA redovisas också den typ av metod som används (ENQA, 2013). Till 
exempel använder Finland s.k. audit för sin kvalitetsvärdering. Audit kan i korthet beskrivas som 
utvärderingen av en person, organisation, eller projekt för att först och främst slå fast dess validitet 
och äkthet men även för att verifiera följsamheten till fördefinierade processer i en verksamhet (Diffen, 
u å). Det liknar mycket den revision som sker i samband med t ex en ISO-certifiering där en extern 
kontrollant granskar de rutiner som en given standard kräver. Portugal har, som ett annat exempel, 
kommit långt i arbete med kvalitetsvärderingar. De har ett system där självvärdering sker via en 
website hos landets centrala avdelning för evaluering och ackreditering (ENQA, 2013). Gemensamt för 
samtliga medlemsländer är att de alla möter de krav som ENQA ställer, dvs de arbetar aktivt med ESG 
och deras arbete har granskats av en extern organisation på ENQAs uppdrag (ENQA, 2013). 
 
I Sverige har den senaste utvärderingsprocessen sett lite annorlunda ut. Den har fokuserat på fyra 
bedömningsunderlag: studenternas självständiga arbeten, lärosätenas självvärderingar, studenternas 
erfarenheter samt enkäter till alumner (Högskoleverket, 2012). Hela processen har tagit 10-14 
månader att genomföra. Samtliga lärosäten i Sverige har gått igenom processen till och med 2014, men 
uppföljning av bristande kvalitet pågår fram till våren 2016. ESG har inte legat till grund för den 
process som varit. Framgent finns ett uttalat önskemål att principer för kvalitetssäkring på europeisk 
nivå ska beaktas (UKÄ, 2015). Därav kopplingen till ESG som styrdokument. 
 
Det är dock inte i dagsläget bestämt hur det nya systemet skall utformas. Sveriges universitets- och 
högskoleförbund, SUHF, höll en konferens 22 oktober 2014 där det föreslogs att internationell 
standard skall följas, ESG, samt att det skall finnas tillit till lärosätets egen förmåga att ta ansvar för 
kvalitetsvärderingen (UKÄ, 2015). I maj 2016 presenterade UKÄ ett förslag till nytt kvalitetssystem för 
högre utbildning (UKÄ, 2016a). Detta förslag har sedan diskuterats vid dialogmöten i maj och juni 
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2016 (UKÄ, 2015). Vid dessa möten har rektorer, kvalitetssamordnare, företrädare för studenter, 
lärare och arbetsliv varit närvarande, totalt över 400 personer. Synpunkter beträffande det positiva 
med nya systemet samt utmaningar med detsamma har noterats i form av ordmoln (Word Cloud)1 och 
inom de olika frågefälten kan man lyfta fram följande ord som användes mest (UKÄ, 2016b): Vad är 
positivt? Svaren löd främst: kvalitetsdrivande, utveckling, ESG och transparens. 
 
Vilka är utmaningarna? Svaren löd främst: resurser, kostnad, jämförbarhet och arbetsbelastning. 
Dessa ord återkommer även till stor del i diskussioner på Hälsohögskolan i fokusgruppsintervju som 
beskrivs senare. 
 
Jönköping University, JU, står nu inför att ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem som svarar mot de 
kommande kraven från Universitetskanslersämbetet. I december 2016 kom förslag på hur 
kvalitetssystemen på respektive lärosäte skall granskas. En oberoende bedömargrupp utses och sedan 
utgör följande underlag för bedömningen: 1) Självvärdering, 2) Studentinlaga som Studentkåren på 
lärosätet tar fram, 3) Intervjuer och platsbesök, 4) av UKÄ utsedda fördjupningsområden samt 5) 
eventuella övriga underlag. Bedömargruppen skriver sedan ett yttrande som blir ett underlag till 
UKÄ:s beslut (UKÄ, 2017). 
En extern resurs, Bo-Erik Gyberg, har tillsats för att studera de lokala förutsättningarna som finns på 
respektive fackhögskola inom JU. Gyberg är en svensk regissör, B-filmfotograf, stillbildsfotograf, 
producent och filmkonsulent, rektor för Stockholms dramatiska högskola 2011-2013 och rådgivare och 
utredare vid Kulturdepartementet 2014-2015 (Wikipedia-bidragsgivare, 2016). Hans arbete har varit 
en kartläggningsprocess. Denna process färdigställdes och rapportering skedde till 
kvalitetssamordnare vid JU. En ny extern resurs, Bengt-Ove Boström, har nu utsetts för att gå vidare 
med att ta fram förslag på ett för JU sammanhållet kvalitetssäkringssystem. Boström har en bakgrund 
som universitetslektor i statsvetenskap men arbetar nu främst med kvalitetsfrågor inom Göteborgs 
Universitet och andra nationella sammanhang (Göteborgs Universitet, 2015). Parallellt med denna 
process kommer detta examensarbete att finnas som fokuserar mer på den praktiska tillämpningen av 
ett kvalitetsvärderingssystem och hur programansvariga kan arbeta med kvalitetsfrågor. Grunden för 
detta kommer att vara ESG och hur det dokumentet direkt kopplar ner till ett enskilt 
program/utbildning vid ett lärosäte. Cardoso, Tavares, and Sin (2015) illustrerar detta på ett bra sätt i 
sin artikel om hur arbetet gått till i Portugal (se figur 1). Figuren visar hur ESG är ett dokument för 
hela Europa, framtaget av ENQA, och hur det sedan kan brytas ner på först nationell nivå, UKÄ, och 
sedan till lärosätesnivå, JU, för att till sist kunna appliceras på programnivå, 
ortopedingenjörsprogrammet. 
 

 
Figur 1: Implementeringsstegen av ESG, från dokument till mikrosystem 
 
Det lokala problemet 
 
Det lokala problemet består i att i dagsläget svarar inte det äldre kvalitetssäkringssystemet som 
använts nationellt mot kommande krav. Det äldre systemet, som användes mellan 2011 och 2014, hade 
sitt fokus på resultat. Med resultat avses hur väl en utbildning uppfyller kraven som anges i 
högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen (UKÄ, n/a). 
                                                           
1 Eng. Word Clouds. 
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Målet är nu för den externt inkopplade personen, B-O Boström, att ta fram ett förslag på 
kvalitetsvärderingssystem för JU och dess fyra fackhögskolor där ESG används som grund. Fokus 
kommer ligga på att förbereda lärosätet för det nya, kommande systemet. Att ta fram ett nytt 
kvalitetssäkringssystem är inget som kan förbises då det ligger regeringsbeslut bakom. JU är alltså 
ålagda att arbeta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem så externa granskning av lärosätet kan 
genomföras. I bilaga 1 visas medelst ett Ishikawa-diagram de svårigheter som finns med situationen 
idag när det gäller kvalitetssystem vid JU och HHJ. 
 

Syfte 
 
Syfte med förbättringsarbetet 
 
Med stöd av Global Aim Statement-guiden som presenteras i Quality by Design (Nelson, Batalden, & 
Godfrey, 2007) formuleras syftet med förbättringsarbetet: 
 
Det övergripande syftet är att vara med och förbättra Hälsohögskolans arbete med kvalitetssäkring 
samt vara delaktig i förberedelsen inför nytt granskningssätt från UKÄ.  
 
(Arbetet startade med att följa utvecklingen på riksnivå i och med direktiv från UKÄ om att nytt 
utvärderingsförfarande skulle införas nationellt. Arbetet planeras avslutas med att HHJ har börjat 
arbeta systematiskt med kvalitetssäkring och på så sätt kunna möta de krav som ställs på JU som 
lärosäte och på HHJ som enskild fackhögskola). 
 
Det specifika syftet är att säkerställa att HHJ skall kunna arbeta med bästa möjliga kvalitet i det nya 
kvalitetssäkringssystemet samt att programansvariga har stöd i sitt kvalitetssäkringsarbete. 
 
Införandet av ett stöd från skolans ledning i form av ett kvalitetsutskott skapar möjlighet för detta, att 
integrera kvalitetsarbete i det dagliga arbetet samt att programansvariga kommer kunna arbeta 
enhetligt, systematiskt, värdeskapande och med transparent kommunikation inom mesosystemet 
(HHJ). 
 
Genom att arbeta med processen har det tydliggjorts att enskilda programansvariga vid 
Hälsohögskolans olika program har ett ansvar för kvalitetssäkringen inom respektive program. Utifrån 
detta ansvar framkom det även att ett stöd från HHJ ledning behövs för att kunna arbeta effektivt, 
varför ett kvalitetsutskott har bildats. Fördelen med att arbeta med kvalitetssäkring fram på 
programnivå är att kvalitet då kan inkluderas som en komponent i det vardagliga, fortlöpande arbetet. 
 
Det är viktigt att arbeta med detta nu då  UKÄ på nationellt plan har startat den nya 
utvärderingsprocessen för landets lärosäten. Den nya processen är i och med hösten 2016 igångsatt 
och JU samt dess fackhögskolor måste vara förberedda inför kommande utvärderingar. 
 
 
Syfte med studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att undersöka om förbättringsarbetet leder till ett ökat 
dagligt kvalitetsarbete för HHJ programansvariga. De frågeställningar som behandlas i studien är  
 

• Hur har kartläggningen av ansvarsområden i ESG, del 1, samt införandet av ett kvalitetsutskott 
förändrat de programansvarigas arbetssituation?  

• Hur kan den förändrade arbetssituationen leda till att mer kvalitetsarbete integrerat i 
utbildningsverksamheten utförs av HHJ programansvariga? 
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Metod 
 
Forskningsmiljö 
 
Aktuell forskningsmiljö är Jönköping University (JU). JU är en av Sveriges ca 50 universitet eller 
högskolor (UKÄ, u å). JU är en stiftelsehögskola och består av fyra fackhögskolor; Hälsohögskolan, 
HHJ, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping International Business School 
(JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH). JU har sina rötter ända tillbaka till 1897 då de första 
sjuksköterskeeleverna utexaminerades av Landstinget i Jönköpings län. 1947 inrättades ett 
folkskoleseminarium och 1963 startade ett förskoleseminarium (Jönköping University, 2016). Skolan 
blev en autonom stiftelsehögskola 1994. Vid skolan studerar ca 10 000 studenter varav 1500 är 
internationella (Jönköping University, 2015). JU har rätt att utfärda examina på grund-, avancerad, 
och forskarnivå. Den högsta akademiska kommittén inom JU är Nämnden för Utbildning och 
Forskarutbildning, NUF. NUF inrättar, följer upp och kvalitetssäkrar de olika examina som ryms inom 
JU (Jönköping University NUF, 2015). JU är en icke-vinstdrivande koncern där stiftelsen Jönköping 
University är moderorganisation och därunder finns de fyra fackhögskolorna samt ett servicebolag, 
Högskoleservice, HS. Samtliga dessa fem bolag är helägda (Jönköping University, 2015). JU uppfyller 
de europeiska kriterierna för att kallas universitet och är individuell medlem i European University 
Association (Jönköping University, 2015). 
 
I termer av förbättringskunskap kan forskningsmiljön beskrivas ur ett makro-, meso- och 
mikrosystemperspektiv (Nelson et al., 2007). Två modeller är tänkbara: 

 
1)  Mikrosystem: Ortopedingenjörsprogrammet, OI 
 Mesosystem: Avdelningen för Rehabilitering, AFR 
 Makrosystem: Hälsohögskolan, HHJ 
 
2)  Mikrosystem: Ortopedingenjörsprogrammet, OI 
 Mesosystem: Hälsohögskolan, HHJ 
 Makrosystem: Jönköping University, JU 
 
Valet av strukturbeskrivning faller på modell 2 då uppdragsgivaren för förbättringsarbetet ligger 
sorterad direkt under moderorganisationen JU, makrosystemet. Respektive fackhögskola kan ses som 
ett mesosystem och de olika programmen som finns på fackhögskolorna utgör mikrosystem. Används 
denna beskrivning så finns det en direkt koppling rakt ner i mikrosystemsperspektivet och det är i 
detta som kunden/klienten/patienten finns, dvs. studenten som vi finns till för. 
 
Respektive mesosystem är olika uppbyggt individuellt med avdelningsstruktur. Här avser 
beskrivningen HHJ. HHJ som organisation består av VD-kansli, fem avdelningar samt en 
Forskarskola. Ortopedingenjörsprogrammet ligger under avdelningen för rehabilitering, AFR. 
 
Mikrosystemet, Ortopedingenjörsprogrammet, som är närmast kopplat till detta arbete är en liten 
funktionell enhet bestående av fem personer (tre adjunkter, en lektor samt en docent). 
Högskolevärlden är i denna aspekt relativt lik hälso- och sjukvården. Nelson et al. (2007) definierar 
mesosystem och makrosystem som de större enheterna över ett mikrosystem. OI-programmet blir då 
ett mikrosystem i ett mesosystem, HHJ som befinner sig i ett makrosystem, JU allt enligt modell 2 
ovan. I mesosystemet, HHJ, sitter programansvariga med i Utbildningsrådet, vilket är ett råd där bl.a. 
kursplaner och utbildningsplaner fastställs. Rådet kan bäst liknas vid en grupp av 
mikrosystemansvariga och andra nyckelpersoner, bland annat studentrepresentanter, som 
sammanträder regelbundet. Andra kollegor i mikrosystemet har kopplingar via sin anställning till 
forskningsvärlden. Man kan beskriva dessa kopplingar som stödprocesser som krävs för att 
mikrosystemet skall fungera. Tidigare har det gjorts en kartläggning av mikrosystemet enligt 5P-
metoden, se nedan (Nelson et al., 2007). Denna kartläggning utfördes genom intervjuer med 
mikrosystemets medlemmar. Frågeformuläret som användes redovisas i bilaga 2. 
 
• Purpose/Syfte: Specialistkompetens samlas här i en liten grupp. Mikrosystemets syfte är att 
säkerställa professionen så att de som tar examen har uppnått en miniminivå för att ansöka om 
legitimation. Detta leder till att patienter får bättre vård. Folk ute i samhället vill ha bra vård. Vi vill 
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skapa tryggheten att ge det genom att producera kompetens för vår profession. Ett annat värde för 
samhället är att vi utbildar och utvecklar inom ortopedteknikområdet (forskning). 
 
• Patienter/brukare: Programstudenten är motsvarigheten till patienten (jämfört med mikrosystem 
inom vården) men även de som läser fristående kurser vi erbjuder (yrkesverksamma 
ortopedingenjörer). Vissa fördefinierade behov känner vi till, t ex att kunna uppfylla 
legitimationskravet. Dock vet vi inte mycket om nya studenters behov. Vår kunskap om deras förmåga 
och lärandebehov är relativt låg vid programstart. Om studenter involveras mer i varför en viss kurs 
läses så ökar deras kunskap om varför just den kursen är viktig att läsa och de kan se den i ett längre 
perspektiv. Även de förväntningar en student har i början av en kurs bör beaktas. Idag involveras 
studenten mest via olika diskussionsformer och examinationsformer. 
 
• People/medarbetare: Vi försöker fördela rätt person till rätt uppdrag inom mikrosystemet. Vissa 
givna strukturer finns. Samtidigt kan detta utvärderas tydligare. Vi har en förmåga att acceptera det vi 
ställs inför. Tidsaspekten är viktig när det gäller att involveras mer. Ett förslag är att ha en lista med 
punkter som man återkommande kan diskutera runt. Löpande har mikrosystemet möten och då kan 
dessa punkter tas upp. Generellt finns det en bra förståelse för respektive persons uppgift. Löpande 
finns också möjlighet till kompetenshöjning. Om medarbetare ökar sin förståelse för hur studenter lär 
sig, tillsammans med den erfarenhet man får vid undervisning, kommer kvaliteten på undervisningen 
att öka. 
 
• Processer/flöden: Man kan ha mer t ex critical friend-arbete, ett löpande strukturerat 
mentorskap. Ett annat sätt att se på processer är att definiera de kurser vi ger som ett projekt. Inom 
varje projekt finns då processer, planering – genomförande – utvärdering. Det finns sedan 
delprocesser/stödprocesser kopplat till detta t ex studieadministration. En aspekt som framkom är att 
vi smälter resultatet från processer, vi resonerar runt det, tar det till oss och om behov finns ändrar vi 
på oss. När det gäller länkning av processer måste vi bli bättre på att diskutera det mellan kollegor. En 
annan tanke är att erbjudas en grundkurs i projektledning. En annan typ av länkning är att använda 
studenter från grundnivå in i t ex pilotprojekt på forskningsnivå. Detta ger länkning inom 
mikrosystemets olika plan. 
 
• Patterns/mönster: Generellt är vi dåliga på att utvärdera variationer i arbetet. På det personliga 
planet görs det men inte på mikrosystemsnivå. Kursutvärderingar ger en viss indikation. 
Mikrosystemet kan beskrivas som intressant, att ha högt i tak och vara öppet med stark gemenskap. 
En gemensam strävan finns. Systemet tillåter variation och möjlighet att få arbeta under eget ansvar. 
Det är kul på jobbet. Internationellt och fritt är också återkommande beskrivningar. Vidare möts vi på 
lika villkor och med respekt. Alla lyssnar och får komma till tals. Rent fysiskt ses vi korridorer och i 
gemensamma utrymmen. 
 
Metod för förbättringsarbetet 
 
Baserat på det som anges i introduktionen/bakgrunden ligger mycket av förarbetet inför nytt 
kvalitetssäkringssystem i att samla in information och kartlägga den information som löpande 
kommer från bl a UKÄ. Kontinuerlig kontakt med handläggare inom NUF är även det en viktig del i 
förberedelserna. Centralt på JU har det startats en kartläggning av fackhögskolornas förutsättningar 
att införa nytt kvalitetssäkringssystem. Rektor vid JU har tagit detta beslut och det är en extern resurs, 
Bo-Erik Gyberg, som utfört arbetet. Utifrån Gybergs kartläggning har en annan extern person, Bengt-
Ove Boström, knutits upp för att arbeta med att ta fram ett förslag för JU centralt hur 
kvalitetssäkringsarbetet skall utformas. Detta arbete förväntas vara klart under våren 2017. 
Förbättringsarbetet som beskrivs i denna rapport har tagit avstamp i ESG, del 1. De i del 1 ingående 10 
punkterna har gåtts igenom och bedömts ur ett ansvarsperspektiv. Varje enskild punkt har sedan 
underindelningar, punktlistor, och det är dessa listor som använts som grund för ansvarsrollen (se 
bilaga 3). Planeringen och följandet av processer vid UKÄ och JU/HHJ samt framtagandet av 
ansvarspunkter beskrivs strukturellt som två PDSA-cykler, Plan-Do-Study-Act-cykler (Nelson et al., 
2007). 
 
Hela förbättringsprojektet finns i bilaga 4 beskrivet som ett PDSA-förlopp. Det skall tilläggas i 
samband med detta att arbetet har en relativt lång tidsram och att studien av förbättringsarbetet är 
placerat i S-fasen i den stora PDSA-cykeln. A-fasen är ett pågående arbete och det har sin horisont 
framåt i tiden. Arbetet är alltså inte avslutat utan fortgår med denna studies resultat som underlag. I 
bilden återfinns även en grov skiss av arbetet från UKÄ och vad som hänt på JU/HHJ. 
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En stor del av själva förbättringsarbetet sker med en kvalitativ ansats. En fokusgrupp bestående av 
programansvariga på grundnivå vid HHJ användes som en baslinjemätning av det aktuella 
kunskapsläget. Fördelen med fokusgrupp är att man kan skapa koncentrerade data på ett 
lättillgängligt sätt (Halkier & Torhell, 2010). Datainsamling skedde med hjälp av intervju. Intervjun 
analyserades sedan medelst kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Medlemmarna i 
fokusgruppen rekryterades via mailförfrågan. Deltagarlista för HHJ Utbildningsråd låg till grund för 
vilka som skulle kallas. Mail sändes till samtliga programansvariga på grundnivå, dvs. de program som 
leder till kandidatexamen. Programansvariga i utbildningar på avancerad nivå och 
forskarrepresentanter exkluderades. Anledning till exkludering av nämnda programansvariga är att 
programmet som detta arbete skrivs inom är en del av HHJ. Avsikten var alltså att minska risken för 
felkällor genom att exkludera nämnda grupper. 7 stycken programansvariga tillfrågades och 4 stycken 
tackade ja till deltagande. Inget stimulusmaterial skickades ut i förväg (Wibeck, 2010). Avsikten var att 
fånga den grundkunskap fokusgruppen hade. Fokusgruppsintervjun hölls i ett konferensrum, Gd305, 
på Hälsohögskolan. Intervjun spelades in på digitala media, dator, och den var totalt ca 36 minuter 
lång. Fokusgruppen tillfrågades om sin nuvarande kunskapsnivå gällande kvalitetssäkringssystem 
generellt och vad de visste om kommande direktiv från UKÄ. Frågeguiden som användes baserades på 
de punkter som PDSA 2 i förbättringsarbetet, programansvarsspåret, gav. Frågorna redovisas i 
resultatdelen nedan. Intervjun spelades in och transkriberades sedan till text. Enligt Wibeck (2010) är 
ett vanligt syfte med analysen av en fokusgruppsintervju att komma åt innehållsliga aspekter av det 
som sägs. För att uppnå detta valdes analysmetoden kvalitativ innehållsanalys. Frågorna som ställdes 
sattes till att vara domäner. Meningsenheter plockades ut ur texten och dessa bröts ned till 
kondenserade meningsenheter. Kodning och kategorisering följde sedan. Innehållsanalysen följer det 
tillvägagångssätt som finns beskrivet av Graneheim och Lundman i Tillämpad kvalitativ forskning 
inom hälso- och sjukvård (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Resultatet från innehållsanalysen 
kommer vara en viktig faktor i kommande implementering av nytt kvalitetssystem på HHJ. Även 
tillvägagångssättet med studien av förbättringsarbetet beskrivs med ett PDSA (Nelson et al., 2007). 
 
Metod för studien av förbättringsarbetet 
 
För att kunna avgöra om förändringarna som genomförts leder till en en förbättring enligt modellen 
för förbättring (The model for improvement), som beskrivs i Qyality by Design (Nelson et al., 2007), 
har en uppföljande intervju skett. Tidpunkten för denna är mars 2017. Det visade sig vara svårt att 
samla programansvariga för en andra uppföljande fokusgruppintervju varför en uppsökande personlig 
intervju skedde istället. Att använda sig av både fokusgrupp och individuella intervjuer är inget hinder 
för dataproduktion (Halkier & Torhell, 2010). Stimulusmaterial (Wibeck, 2010) i form av länk till ESG, 
förslaget till ansvarsfördelning (se bilaga 3) samt syftet med förbättringsarbetet skickades till samtliga 
programansvariga vid utbildning på grundnivå vid Hälsohögskolan. Åtta personer kontaktades och 
fem stycken tackade ja till deltagande. Samtliga personer intervjuades på sitt respektive kontor och 
intervjun spelades in digitalt och transkriberades därefter. Samtliga personer fick en genomgång av 
förbättringsarbetet som utförts hittills samt resultatet av den första fokusgruppsintervjun. Efter denna 
genomgång fick de svara på fyra frågor relaterat till det utförda förändringsarbetet, ansvarsfördelning i 
ESG, del 1 samt införandet av kvalitetsgrupp. De fem intervjuerna analyserades på samma sätt som 
första fokusgruppsintervjun, med kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
 

Etiska överväganden 
 
Studien som gjorts faller in under studentarbete på avancerad nivå och det finns ingen avsikt att 
publicera resultatet. I och med detta finns inget krav på  etikprövning. Dock behöver etiska 
övervägnden alltid göra och en god forskningsetik har eftersträvats  genomgående. Med god 
forskningsetik menas att stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och diskussion hur man bör 
handla i kvalitetssäkringsfrågor. För att uppfylla de fyra huvudkrav (information-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet) som Vetenskapsrådet (2002) ställer informerades deltagarna i 
fokusgruppen om varför de skulle intervjuas. De fick vidare information om att deras deltagande var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick även veta att deras identitet 
inte skulle röjas i samband med analys av innehållet i intervjun. Beträffande sista kravet om nyttjande 
så samlades  inte personliga data in. Inget skriftligt medgivande togs fram utan informationen skedde 
muntligt. Samtliga tillfrågade valde att fortsätta med intervjun. Samma förfarande skedde i samband 
med den uppföljningsintervju som genomfördes. Samtliga deltagare tackade ja till medverkan. 
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Resultat 
 

Resultat från förbättringsarbetet 
 
PDSA 1: Över tid följa arbetet nationellt och lokalt på JU.  
 
Plan: Över tid bevaka utvecklingen nationellt och lokalt 
Do: Löpande hålla koll på ny information från UKÄ angående beslut  
Study: Se vilka beslut som tagits och hur de på verkar det lokala arbetet vid JU 
Act: Med inhämtad kunskap gå vidare in i studie av förbättringsarbetet 
 
Arbetet med PDSA1 startade hösten 2015. Avstämningar gjordes löpande med handläggare i NUF vid 
JU om hur kommande kvalitetssäkringsarbete fortskrider. I dessa avstämningar framkom det mer och 
mer tydligt att ESG kommer vara en väsentlig beståndsdel i kommande kvalitetssystem nationellt. 
Parallellt med detta PDSA har den externa resursen, B-E Gyberg, arbetat med kartläggning av 
förutsättningarna vid JU. Det arbetet har fortgått och skett mestadels i ett makroperspektiv, alltså 
inget som direkt kommer att tas upp i denna rapport. Medvetet valdes att inte inkludera Gybergs 
arbete i denna rapport dåomfattningen skulle bli för stor. Allt eftersom det kommit fram att ESG blir 
en så central del i ett nytt kvalitetssäkringssystem ledde förbättringsarbetet in på att studera ESG 
närmre och hur det kan kopplas till mikrosystemnivå. ESG består som skrivet innan av tre delar och 
fokus ligger på del 1, intern kvalitetssäkring.  

PDSA 2: Vilka delar i ESG, del 1, är hanterbara av programansvariga vid HHJ?  

Plan: Utifrån ESG, del 1 avgöra vad programansvariga kan jobba med direkt kopplat till 
kvalitetssäkringssystemet. 
Do: Kondensera ned text till punkter som programansvarig har ansvar för 
Study: Presentera dessa punkter för kvalitetssamordnare och få feedback 
Act: Utifrån punkterna formulera rekommendation till utbildningschef om vad programansvariga kan 
jobba med i det lokala kvalitetssäkringssystemet 
 
ESG, del 1, lästes noggrant och respektive avdelning i ESG 1 bröts ned till punkter, 1.1-1.10. Del 1.1 
innehåller t ex en punktlista med fem punkter och dessa benämns med a-e. Samma procedur 
genomfördes med punkt 1.2-1.10. detta gjordes för att lättare kunna identifiera punkter i dokumentets 
löpande text. Två huvudspår framträdde. Det ena var ett spår där arbetsgivaren, då inkluderat 
avdelningschefer, marknadsavdelning, antagningsenhet etc., har ansvar för de punkter som finns i 
ESG 1. Det andra spåret visar på vilka punkter som programansvariga har ansvar för och kan jobba 
med inom ramen för det uppdraget. ESG i sin fulla text återfinns i bilaga 5, som PDF. Punktlistorna i 
respektive punkt i del 1 namnges med a, b, c osv. Punkterna redovisas nedan i tabell 1. Denna 
indelning av ansvar presenterades för handläggare i NUF som tillika är kvalitetssamordnare vid JU. 
Medhåll och godkännande gavs att programansvarigspåret kunde fortsätta utvecklas. .   
 

Tabell 1. Sammanställning av PDSA 2. Punkter i ESG 1 som programansvarig direkt kan jobba med. 

ESG, del 1.2, Utformning och 
inrättande av utbildning 

Punkt som programansvarig kan jobba 
med: 

Utbildningarna a) är utformade med övergripande 
utbildningsmål, som är i linje med 
lärosätets strategi, och explicita lärandemål 
b) är utformade i dialog med studenter och 
andra intressenter 
c) drar nytta av extern expertkunskap och 
externa referenspunkter 
e) är utformade så att de möjliggör en tydlig 
progression för studenterna 
f) innehåller uppgifter om studentens 
förväntade arbetsinsats, 
till exempel uttryckt i ECTS 
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g) innehåller välstrukturerade praktiktillfällen 
där så är lämpligt 
h) genomgår en formell process för inrättande 
av nya utbildningar 

ESG, del 1.3, Studentcentrerat lärande, 
undervisning och bedömning 

Punkt som programansvarig kan jobba 
med: 

Vid genomförandet av studentcentrerat 
lärande och undervisning 

a) respekteras och beaktas studenternas 
olikheter och behov, och flexibla 
studievägar möjliggörs 
b) beaktas och används olika sätt att 
tillhandahålla utbildning på, när så är 
lämpligt 
c) används en variation av pedagogiska 
metoder på ett flexibelt sätt 
d) utvärderas och justeras regelbundet dels 
sätten att ge utbildningen på, 
dels de olika pedagogiska metoderna 
g) finns lämpliga rutiner för att hantera 
klagomål från studenter 
h) Examinatorer och övriga bedömare är väl 
insatta i befintliga tentamens- och 
examinationsmetoder och får stöd i att 
utveckla sin kompetens inom 
området. 

ESG, del 1.5, Undervisande personal Punkt som programansvarig kan jobba 
med: 

En sådan miljö d) uppmuntrar förnyelse av 
undervisningsmetoder och användningen av 
ny teknik 

ESG, del 1.9, Kontinuerlig uppföljning 
och regelbunden granskning av 
utbildningarna 

Punkt som programansvarig kan jobba 
med: 

Ovannämnda åtgärder innefattar utvärdering 
av 

b) samhällets föränderliga behov 
c) studenternas arbetsinsats, progression och 
slutförande av studierna 
d) hur ändamålsenliga sätten att bedöma 
studenterna är 
e) studenternas förväntningar, behov och 
nöjdhet när det gäller utbildningen 
f) lärandemiljön och studentstödet samt deras 
ändamålsenlighet i förhållande 
till utbildningen. 

ESG, del 1.10, Regelbunden extern 
kvalitetssäkring 

Punkt som programansvarig kan jobba 
med: 

Riktlinjer Extern kvalitetssäkring av olika slag kan 
kontrollera hur effektiv lärosätenas interna 
kvalitetssäkring är och fungera som en 
katalysator för förbättring samt erbjuda 
lärosätet nya perspektiv 
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Fokusgruppintervjun 
 
PDSA, Fokusgruppintervju för att ta reda på kunskapsläge om kvalitetssäkringsarbete.  
 
Plan: Vad har programansvariga vid HHJ för grundkunskap om kvalitetssäkringsarbete? 
Do: Hålla fokusgruppsintervju  
Study: Analysera resultatet med kvalitativ innehållsanalys 
Act: Presentera resultat i rapport samt författa förslag till kvalitetsansvarig vid HHJ hur kommande 
arbete kan organiseras. 
 
Det frågeformulär som användes i fokusgruppsintervjun innehöll följande frågeställningar i tur och 
ordning; 

1) Vilka associationer får ni när ni hör ordet kvalitetssystem/kvalitetssäkringssystem? 
2) Hur ser ni på er egen roll som programansvariga, PA, när det gäller kvalitetssystem? 
3) Hur stort ansvar bör/skall PA ha i ett kvalitetssystem? Detta utifrån befintlig 

uppdragsbeskrivning vid HHJ. 
4) Hur mycket jobbar PA idag med kvalitetssystem/kvalitetsfrågor? Balans med tjänstefördelad 

tid? 
5) Tidsaspekt idag relativt kommande system, hur ser ni på det som PA? 
6) Vad känner ni till om UKÄs arbete med ett nytt nationellt kvalitetssystem? 
7) Examensmål för kandidatexamen och yrkesexamen, vet ni som PA var de finns? 
8) Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre 

utbildning, ESG, vad säger det er? 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes och i tabell 2 ges exempel på hur meningsenheter 
kondenserats och grupperats i kategorier. 
 
Tabell 2. Exempel på arbetsgång i kvalitativ innehållsanalys. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod  Kategori 

Jag tänker mig helt enkelt ett 
system som på ett eller annat 
sätt skall säkerställa att man når 
dom föreskrivna krav eller 
förväntade krav eller vad man 
ska säga, som ändå finns på 
nånting 

System för att uppnå 
krav/standard 

Uppbyggnad av system Systemets syfte 

Också var man hittar 
information om det här som jag 
skall göra för att uppnå kvalitet. 

System underlättar 
information om 
uppgifter  

Lättarbetat och 
tillgängligt 

Systemets 
design 

Sen har vi också studenterna 
som genom deras 
kursvärderingar, som jag som 
programansvarig måste i alla fall 
ta väldigt stor hänsyn till 

Koppling till 
studenter viktig del i 
kvalitetsarbete 

Kunskap om för vem vi 
finns 

Studentkoppling 

Jag har haft 40% som mest när 
jag till och med hade lite färre 
studenter än vad jag har idag 
och idag är vi nere i 25% så en 
dag i veckan i princip, lite drygt 
som jag ska jobba med mitt 
programansvar och den tiden 
räcker ju absolut inte till om 
man ska göra något vettigt av 
den 

Tidsbrist i uppdraget 
medger ej utökning 
av ansvar 

Det är mycket som det 
är 

Tidsbrist 
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Vid fokusgruppsintervjun visade det sig att domän 3 besvarades redan under domän 2. Därför har den 
domänen utgått. I innehållsanalysen arbetades följande kategorier fram i de olika domänerna: 
 
Domän 1: Systemets syfte, Ansvar i systemet, Drift av systemet, Systemtransparens, Systemets design 
Domän 2: Programansvarig-arbetsbeskrivning, Arbetsstruktur, Nätverkande, Studentkoppling 
Domän 4: Programansvarsuppdraget, Intern kommunikation, Mötesstruktur, Huvudmål 
Domän 5: Programansvarig-struktur, Tidsbrist, Kommunikation 
Domän 6: Ny rutin, Organisation 
Domän 7: Kunskap om Högskolelagen/Högskoleförordningen 
Domän 8: ESG 
 
Utifrån den information som gavs vid intervjun har ett förslag formulerats till kvalitetsansvarig vid 
HHJ (bilaga 6). Förslaget innehåller tankar om hur arbetet framgent på HHJ kan och bör läggas upp 
för att införandet av nytt kvalitetssäkringssystem skall bli så bra som möjligt för programansvariga vid 
de olika utbildningsprogrammen. 
 
Som angivet tidigare ställdes ett antal frågor vid fokusgruppsintervjun som skulle ge en bild av det 
befintliga kunskapsläget bland programansvariga vid HHJ. Frågorna sattes att utgöra domänerna i 
den kvalitativa innehållsanalysen och det kom fram fler kategorier inom respektive domän. Dessa 
kategorier utgör underlaget för den rekommendation som skickas till kvalitetssystemsansvarig. För att 
få en klarare sammanvägd bild redovisas nedan respektive domän med tillhörande citat från 
fokusgruppsdeltagare. 
 
Domän 1: Vilka associationer får ni när ni hör ordet kvalitetssystem/kvalitetssäkringssystem?  
Här kom det fram att det är mycket viktigt med ett syfte för ett kvalitetssystem och att ansvarsroller är 
definierade på ett tydligt sätt. Kunskapen finns inom HHJ vad ett kvalitetssystem är och vad man kan 
förvänta sig av det. Även designen på kvalitetssäkringssystemet togs upp och det poängterades att 
design skall kopplas till syfte med systemet så man kan säkrare kan säga att rätt saker arbetas med. 
 
”Jag tänker mig helt enkelt ett system som på ett eller annat sätt skall säkerställa att man når dom 
föreskrivna krav eller förväntade krav eller vad man ska säga, som ändå finns på nånting” – person 
4 
 
”Alltså så att det inte blir ad hoc eller hux flux, utan ordning och reda på det här då så att man vet 
vad man gör och vem som gör vad” - person 1 
 
Systemtransparens var en annan kategori och den handlar om att det är viktigt med insyn i 
kvalitetssystemet. Det bör inte vara enbart interna bedömare utan även externa personer bör kunna 
övervaka systemet när det är dags för granskning. Detta torde minska risken för felsteg i arbetet.  
Fokusgruppen visade en önskan om att säkerställa att man i sitt kvalitetsarbete är på rätt väg. 
 
Domän 2: Hur ser ni på er egen roll som programansvariga, PA, när det gäller kvalitetssystem? 
 
” Men trots det så är man ju som programansvarig, har man ju så att säga, är man ju ansvarig för 
hela terminen, för hela programmets utveckling” – person 2 
 
I denna domän låg tyngdpunkten på själva programansvariguppdraget. Det är en central och viktig roll 
och det är enligt fokusgruppen viktigt att ha en tydlig arbetsbeskrivning samt möjligheten till 
nätverkande, både intern inom HHJ men även extern utanför lärosätet. Det framkom inget annat än 
att PA har en viktig roll och ansvar i kommande kvalitetssäkringssystem. Studentkopplingen togs upp i 
denna domän och det är givetvis en central del i PA-arbetet. Mycket av studenternas roll finns i ESG 
och även i UKÄs förslag till nytt kvalitetssäkringssystem. Det konstateras av UKÄ att studenternas roll 
behöver förstärkas i kommande kvalitetssystem relativt tidigare utvärderingssystem (UKÄ, 2016a). 
Förslaget summerar studentrollen i tre punkter: 1) studentinflytandet granskas, 2) 
studentrepresentanter medverkar och deltar som experter i bedömargrupperna, 3) studentintervjuer 
där studenterna perspektiv på, och erfarenheter av sin utbildning utgör ett underlag för bedömning. 
Det föreslås även att den lokala studentkåren ansvarar för att ett skriftligt underlag, en så kallad 
studentinlaga, lämnas där lärosätets kvalitetsarbete värderas. Sveriges förenade studentkårer, SFS, har 
visat stöd för detta förslag (UKÄ, 2016a). 
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Domän 4: Hur mycket jobbar PA idag med kvalitetssystem/kvalitetsfrågor? Balans med 
tjänstefördelad tid?  
 
Diskussionen här handlade mycket om hur arbetet med programansvar sker internt på HHJ, hur det 
kommuniceras samt mötesstruktur på Utbildningsrådet. Det upplevs att rådets möten kan vara 
effektivare i vissa aspekter och det lyftes att omorganisation av mötenas karaktär kan göras. De skulle 
kunna vara av både formell, beslutande karaktär men även av mer informell karaktär, likt 
diskussionsmöten. Ett informellt möte skulle kunna ge ett ökat stöd i arbetet med 
kvalitetssäkringsarbetet. Ett uttalat önskemål var att få mer stöd ifrån ledningen. 
 
” Jag tror det skulle finnas två olika typer, alltså, formellt och informella möten, kanske? Det hade vi 
ju faktiskt förr och jag tror att vartannat möte var ju informellt där bara programansvariga 
träffades och då hade man alltid någon fråga på dagordningen som man diskuterade tillsammans 
och det måste jag ju säga: det var ju väldigt, väldigt bra att kunna göra detta” – person 2 
 
” Jag tycker kanske att jag skulle vilja ha mer stöd och även mycket mer input ifrån ledningen hur 
man skall tackla det här, för när man sitter då tillsammans vi programansvariga och diskuterar så 
är det ju just såna här frågor egentligen som man ska diskutera” – person 2 
 
Mycket handlade också om att säkerställa rutiner för hur man skall jobba och vad som skall arbetas 
med vid möten. Det efterlystes tydligare agenda vid utbildningsrådets möten och det är en mycket bra 
synpunkt. En deltagare summerade domänen på ett enkelt och tydligt sätt: 
 
”Är ju inte kvalitet en av ledstjärnorna vi ska jobba med? Då borde det ju ha prio ett!” – person 2 
 
Domän 5: Tidsaspekt idag relativt kommande system, hur ser ni på det som PA? 
 
Mycket diskussion hölls kring kategorin programansvarstruktur, d v s de olika avdelningarna på HHJ 
har för struktur förknippad med PA-uppdraget. Programmen vid HHJ har olika antal studenter och 
detta leder till att uppdraget är olika i omfattning rent tjänstefördelningsmässigt. Dock var gruppen 
enig om att det skulle vara bra att ha någon att kommunicera med avseende kvalitetsfrågor. 
Beträffande tidsaspekten kunde viss frustration anas. Viljan finns för förändring men avsatt tid 
medger inte arbete med detta. 
 
 ”Jag har haft 40% som mest när jag till och med hade lite färre studenter än vad jag har idag och 
idag är vi nere i 25% så en dag i veckan i princip, lite drygt som jag ska jobba med mitt 
programansvar och den tiden räcker ju absolut inte till om man ska göra något vettigt av den” - 
person 2 
 
Domän 6: Vad känner ni till om UKÄs arbete med ett nytt nationellt kvalitetssystem? 
 
Generellt i denna domän fanns det kunskap om vad som troligen komma skall, d v s vad ett nytt 
system kommer fokusera på. Fokusgruppen känner till att mer tyngd kommer ligga på lärosätenas 
egna kvalitetssystem. 
 
”De ska inte bara titta på kvaliteten i det vi ger utan de ska värdera hurdana våra kvalitetssystem 
är. Det är väl också en viktig del i det.” – person 2 
 
Dock fanns det en uttalad önskan om att kvalitetsansvarigs roll, i dagsläget utbildningschefen, i det 
nya systemet:  
 
”Men det har ju som sagt, utbildningschefen måste ju ha en väldigt stor betydelse här. För det är han 
som skall hålla sig ajour och informera oss och det ska ju var och en förstå.” – person 2 
 
Domän 7: Examensmål för kandidatexamen och yrkesexamen, vet ni som PA var de finns? 
 
En kortare diskussion i denna domän hölls och det konstaterades att gruppen var medveten om att 
examensmål återfinns i Högskoleförordningen. Summeringen för domänen blir att kunskapen finns. 
 
Domän 8: Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre 
utbildning, ESG, vad säger det er? 
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ESG är för flera i fokusgruppen en ny företeelse.  
 
” Där kan jag säga, där skulle jag vilja lära mig mer.” – person 4 
 
Det kommer vara en viktig uppgift framgent att informera PA om hur ESG bör jobbas med speciellt 
med tanke på att det nya nationella utvärderingssystemet har ESG som utgångspunkt. 
 
Summeringen av fokusgruppsintervjun ger en bild av att programansvariga, representerade av en 
fokusgrupp, vid HHJ har en förkunskap och uppfattning om vad kvalitetssäkringsarbete innebär. Det 
finns en tydlig vilja att jobba med kvalitetsfrågor och vikten av dem inses. Det finns flera 
frågeställningar som lyfts och de handlar mycket om den struktur som arbetas efter idag. Farhågor 
finns att det inte finns utrymme i befintlig tjänstefördelad tid att arbeta med kvalitetsfrågor i den 
utsträckning som önskas och krävs. Fokusgruppen lyfter även vikten av kommunikation, både intern 
och extern. Internt sker den mellan PA i de olika programmen och kvalitetsansvarig. Extern kan den 
gälla kommunikation med JU som makrosystem men även med andra lärosäten. Nätverkande inom 
kvalitetsfrågor tas upp som ett potentiellt tillvägagångssätt. 
 
Resultat från studien av förbättringsarbetet 
 
Intervju 2, uppföljning till fokusgruppsintervjun: 
 
I intervju 2 användes fyra frågor som ställdes till de programansvariga: 
 

1. Hur kan kartläggningen av ansvarsområden i ESG, del 1, samt införandet av ett 
kvalitetsutskott förändra de programansvarigas arbetssituation? 

 
2. Kan den förändrade arbetssituationen leda till att mer kvalitetsarbete, integrerat i 

utbildningsverksamheten utförs av HHJ programansvariga? 
 

3. Tror du att utförda åtgärder kommer leda till en förbättring i ditt dagliga arbete som PA? 
 

4. Har du övriga förslag till förändring/förbättring? 
 
Respektive fråga fick utgöra domänerna i innehållsanalysen och efter analysarbetet framkom följande 
kategorier: 
 
Domän 1: Nya rutiner, Ökad medvetenhet 
Domän 2: Kvalitetsfokus, Strukturförbättring 
Domän 3: Förmodad förbättring 
Domän 4: För tidigt för förbättringsförslag, Konkreta förslag till förbättringar 
 
Domän 1: Hur kan kartläggningen av ansvarsområden i ESG, del 1, samt införandet av ett 
kvalitetsutskott förändra de programansvarigas arbetssituation? 
 
Samtliga intervjuade var eniga om att det var viktigt att standardisera och formalisera kvalitetsarbetet 
på Hälsohögskolan. Tack vare kvalitetsutskottets arbete finns det möjligheter att de 
programansvarigas roll förtydligas när det gäller medvetenhet om kvalitetsarbete. Att arbetet 
tydliggörs med hjälp av nya rutiner och att kvalitetsutskottet finns som ett bollplank i kvalitetsfrågor. 
 
”Ja, jag tror att kvalitetsutskottet kan användas på ett bra sätt för programansvariga och att det 
blir som ett bollplank och ett kunskapsstöd” – person D 
”Jag tror att det kan bli…förtydliga väldigt mycket. Vilket då så klart förenklar eller gör det mer 
lättbegripligt vad kvalitetsarbete är och vad som innefattas i det” – person B. 
 
Domän 2: Kan den förändrade arbetssituationen leda till att mer kvalitetsarbete, integrerat i 
utbildningsverksamheten utförs av HHJ programansvariga? 
 
På denna fråga blev svaret att mer fokus kommer finnas på rent kvalitetsarbete och hur det kan 
integreras i det dagliga utbildningsarbetet. Att det är ett gemensamt ansvar, alltså inte bara 



18 

programansvarigs roll, framkom också. Att inkludera samtliga som jobbar inom ett program är viktigt. 
Det nya arbetssättet med kvalitetsutskott kan leda till strukturförbättringar och det leder i sin tur till 
ökad effektivitet avseende kvalitet. 
 
”När man då jobbar med det så kommer man hitta vägar att få in det i programmen och kanske, ja 
många olika vägar att få in det i programmen” – person B 
 
”Ja, jag tycker det är självklart. Jag tycker egentligen att alla inom programmet ska tänka på 
kvalitet och utveckling” – person D 
 
Domän 3: Tror du att utförda åtgärder kommer leda till en förbättring i ditt dagliga arbete som PA? 
 
Denna fråga ställdes med framförallt kvalitetsutskottets inrättande i fokus. Samtliga svarade att de ser 
att nya rutiner och möjligheter skapas vilket ger en förmodad förbättring. Det var en i helhet positiv 
svarsbild som gavs. Även en bättre psykosocial arbetsmiljö kan skapas med hjälp av nya 
kvalitetsarbetsrutiner för de programansvariga.  
 
”Om man då går till sin egen psykosociala arbetsmiljö, kan uppleva lite stress och oklarhet ibland så 
kanske det här kan påverka det på ett positivt sätt som i sin tur då får positiva konsekvenser i nästa 
steg” – person E 
 
”Ja, det tror jag definitivt. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker det är kanske...Det är på tiden 
att vi har ett sådant utskott” – person D 
 
”Ja, det hoppas jag och det tror jag. Det är ju samma sak där egentligen att, om det kan bli en 
tydlighet då vad HHJ ska jobba med för kvalitetsdelar om man säger och vad det är som vi ska 
fokusera på för att bidra i det stora arbetet så det tror jag absolut kommer att underlätta det” -
person B 
 
Domän 4: Har du övriga förslag till förändring/förbättring? 
 
Frågan ställdes även denna med kvalitetsutskottets inrättande i fokus. Här blev gruppen med 
intervjuade personer lite delade. Några menade att det är för tidigt att komma med förslag till 
förbättringar i arbetssätt då kvalitetsutskottet inte arbetat särskilt länge. De förslag som dock kom var 
av generell karaktär och de tas med till kvalitetsutskottets fortsatta arbete. 
 
”Det är ju, tycker jag mest intressant nu att se vad är det som kommer ut ur det här arbetet och kan 
vi sjösätta det och göra det mer begripligt och användbart så kommer det säkert komma mer tankar 
kring användningsområde och hur man kan utveckla” – person B 
 
”Att det är folk på olika positioner i huset med olika, förankrade på ledningsnivå med olika program 
och så vidare deltar i den så att vi har med så många aspekter som möjligt” – person E 
 
Summering av intervju 2 är att de programansvariga som deltog ser de utförda förändringarna, 
kartläggning av ansvar i ESG samt inrättandet av ett kvalitetsutskott, som en förbättring och att de 
förändringarna sannolikt kommer påverka det dagliga arbetet med kvalitet åt det positiva hållet. 
Arbetet kommer att underlättas av att nya rutiner och bättre riktlinjer kommer införas samt att 
kvalitetsutskottet kommer fungera som ett bollplank för kvalitetsfrågor.  
 
Diskussion 
 
Slutsatser 
 
Det ställdes två frågor tidigare i syftet med studien av förbättringsarbetet, och dessa var följande: 

• Hur har kartläggningen av ansvarsområden i ESG, del 1, samt införandet av ett 
kvalitetsutskott förändrat de programansvarigas arbetssituation?  

• Hur kan den förändrade arbetssituationen leda till att mer kvalitetsarbete integrerat i 
utbildningsverksamheten utförs av HHJ programansvariga? 
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Svaret på den första frågan blir att det är sannolikt en förbättring att ansvaret i ESG har arbetats 
igenom samt att kvalitetsutskottet bildats. Dessa åtgärder leder till, som den andra intervjun angav, 
nya rutiner och ökad medvetenhet hos HHJs programansvariga. När det gäller den andra frågan så 
kommer även den sannolikt leda till förbättring. Samtliga intervjuade programansvariga var positiva 
till förändring och såg densamma som en förbättring och i och med att de sitter med i utbildningsrådet 
på mesosystem-nivå, kommer information, rutiner och åtgärder från kvalitetsutskottet tas med hem 
till respektive program, mikrosystemen, på HHJ. På detta sätt kommer arbetet involvera inte bara de 
programansvariga utan även de som jobbar som kursansvariga och rena lärare. Hela denna process är 
dessutom förankrad i alla led på HHJ, från VD till enskild anställd. Vilket är en nödvändig 
förutsättning för att kunna bedriva ett kvalitetsarbete framgent. 
 
Arbetet slutar inte med denna rapporten utan det får klassas som ett ”Work in progress”. Skillnaden 
ligger i att ansvaret har gått från individuellt, denna rapports författare, till ett kollektivt ansvar, 
kvalitetsutskottet med utbildningschef i spetsen.  
 
Resultatdiskussioner 
 
Förbättringsarbetet: Allteftersom tiden gått från det att besked kom att nytt kvalitetssystem skulle 
införas nationellt, våren 2015, har bevakningen av besked från UKÄ varit aktuellt, PDSA 1. Löpande 
har besök gjorts på deras hemsida för att följa arbetet. Förbättringsarbetet har också bestått i att 
löpande ha kontakt med handläggare inom NUF för att bevaka det lokala arbetet inom JU. Löpande 
avstämningar har gjorts och det har varit mestadels diskussionstillfällen. Till en början har det varit 
makrossystemsperspektiv. Mycket av tiden har gått åt till att läsa in och förstå hur det har 
kvalitetssäkrats tidigare nationellt samt hur den internationella processen går till. Främst har fokus 
varit på Bolognaprocessen som beskrivs i bakgrunden i denna rapport. Då det relativt snabbt framkom 
att ESG skall ligga till grund för det nya kvalitetssäkringssystemet i Sverige började det dokumentet 
arbetas mer intensivt med. PDSA 2 gav som resultat ett antal punkter som kan fördelas till olika roller 
inom de olika systemnivåerna (mikro-, meso- och makrosystemnivå). Fokus för PDSA 2 har varit att ta 
fram de punkter som programansvariga kan jobba med inom meso- och mikrosystemet.  
I ESG del 1 beskrivs mycket av det arbete som redan sker inom mesosystemet HHJ och det behövs 
tydliga processer för att sammanställa all den information som redan samlas in samt att ha en 
överblick av informationsflödet. Detta arbete är till stor del det som de externa resurserna, Gyberg och 
Boström, arbetat och arbetar med. Den processen lämnas delvis utanför detta arbetes ramar. Detta 
helt enkelt beroende på att det inte går komma förbi det faktum att ett nytt system skall införas samt 
att skulle det inkluderas blir omfattningen för detta arbete för stort.  
 
När systemet väl presenteras för HHJ/JU skall HHJ vara förberett på en sådan nivå att det går relativt 
snabbt att komma in i det. Detta förbättringsarbetes fokus ligger på hur bäst vara förberedd och arbeta 
med det nya kvalitetssäkringssystemet när det kommer. De punkter som valts ut i ESG 1.2 ingår till 
stor del redan idag i ansvarsrollen som programansvarig. Arbetet med inrättande av utbildning följer 
givna regler inom JU. ESG 1.3 fokuserar mycket på studentcentrerat lärande och kopplingen till 
studenter. Flertalet av de punkter som listats som lämpliga att drivas av PA sköts redan av dessa idag. 
Nämnas skall att det finns inom JU en likabehandlingsplan (Jönköping University, 2014) som skall 
beaktas så inga oegentligheter uppstår mellan studenter och lärosäte. Punkter inom ESG 1.3 handlar 
även om pedagogiska metoder och det är ett ansvar som PA har att se till att leda, samordna och 
vidareutveckla det befintliga utbildningsprogrammet. Detta finns specificerat i ansvarsbeskrivningen 
för programansvariga inom HHJ (bilaga 7). ESG 1.5 har en punkt som PA bör ha ansvar för och det 
gäller ansvar och uppmuntran till nya undervisningsmetoder och ny teknik. Även detta finns beskrivet 
i ansvarsbeskrivningen och således arbetas det redan med punkten i dagsläget. ESG 1.9 behandlar 
ämnet uppföljning och granskning av utbildningarna. Här ställs också krav på att undersöka hur 
nöjdheten bland studenterna är och det är en central del i ESG, studentkopplingen. ESG 1.10 
behandlar det faktum att det är en kontinuerlig process att granskas externt för det kvalitetssystem 
som finns på lärosätet och här har programansvariga en mycket viktig roll att spela då de är de som 
känner sitt mikrosystem på bästa sätt.  
 
Bedrivs högre utbildning, inom universitet eller högskola, måste kvalitet vara i fokus. Tam (2001) 
beskriver i sin artikel två viktiga överväganden: 1) central aktivitet hos ett lärosätes skall vara att 
maximera studentens akademiska utveckling, 2) att ständigt ha fokus på kvaliteten och hur kunna 
mäta den. Den första punkten relaterar direkt till studenten, vilken är den vi är till för. Jämfört med 
patienten i ett kliniskt mikrosystem inom vård eller omsorg blir studenten vår patient som vi skapar 
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värde för. Involvering av studenter är ett uttalat mål i det kommande nya kvalitetssäkringssystemet 
(UKÄ, 2016a).  
Sverige har delvis stått utanför det europeiska samarbetet i och med att ESG inte har legat till grund 
för tidigare kvalitetssystem. När nu ESG kommer ligga till grund för det nya kvalitetssystemet så ökar 
möjligheten att låta sig jämföras i det europeiska perspektivet. Hur skall då HHJ kunna förbereda sig 
på bästa sätt för kommande kvalitetssystem? HHJ består av olika avdelningar och det finns olika 
förutsättningar att ta till sig nytt system. I en studie menar Kleijnen m fl (Kleijnen, Dolmans, Willems, 
& van Hout, 2011) att kvalitetsarbete, quality management, eventuellt inte är en naturlig del av det 
dagliga arbetet. Så kan fallet mycket väl vara inom HHJ. Dock visar resultaten av 
fokusgruppsintervjun att intresse och vilja finns. Det är viktigt att se till inför införandet av nytt system 
att HHJs avdelningar jobbar på ett liknande sätt med kvalitetssäkringsfrågor. I analysen av 
fokusgruppsintervjun framkom dessutom tydliga önskemål om stöd från ledningen vid HHJ.  
Sammanvägs förbättringsarbetet beskrivet i denna rapport med studien av detsamma, då uppstår ett 
behov av en kvalitetsgrupp. Kvalitetsgruppen skulle lämpligen bestå av nyckelpersoner inom HHJ, t ex 
kvalitetsansvarig och utvalda programansvariga med ingående kunskap i eller stort intresse för 
kvalitetsarbete. Denna grupp skulle utgöra det stöd som samtliga programansvariga behöver och 
efterfrågar vid implementeringen av det nya kvalitetssystemet. Kvalitetsgruppen kan sägas vara ledare 
för kvalitetssystemet och det är en väsentlig del i ett sådant ledarskap att kunna förklara, beskriva och 
argumentera och därigenom kommunicera ut frågor och åtgärder för att skapa delaktighet, förståelse 
och övertygelse om det nya systemet (Bergman & Klefsjö, 2007). I ”The Improvement guide” av 
Langley (2009) anges det att permanenta supportstrukturer behöver skapas för att öka chanserna att 
vinsterna säkerställs och behålls. Kvalitetsgruppen, som föreslås bildas, kan sägas utgöra denna 
permanenta supportstruktur. Ett mål och arbetssätt för gruppen kan vara att använda sig av några av 
de punkter som W. E. Deming definierat inom sina teorier om ledarskap (W Edwards Deming 
Institute, 2016). Punkterna återfinns även i boken Kvalitet från behov till användning (Bergman & 
Klefsjö, 2007) och tas upp i samband med ledarskap och kommunikation. De mest aktuella punkterna 
kan i tur och ordning vara: 1) att skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring, 6) ge 
alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete, 9) riv ner barriärerna mellan avdelningar samt 14) vidta 
åtgärder för att få igång förbättringsprocessen. Om dessa angivna punkter tillämpades borde en bra 
grund lagts för ett effektivt supportarbete. I sista angivna punkten, punkt 14, är en mycket viktig del att 
få med sig ledningen för organisationen man befinner sig i. I tänkt kvalitetsgruppssammansättning 
finns det redan en koppling då kvalitetsansvarig vid HHJ även är utbildningschef. Det är också en 
viktig uppgift för gruppen att ta fram explicita mål och rutiner för det nya systemet. På det viset ökar 
chansen att förändringen som införts leder till förbättring (Langley, 2009).  
HHJ och JU står inför en förändring som delvis kan beskrivas som en ”Cold Turkey” eller ”Just do it!” 
(Langley, 2009). Med det menas att förändringen, införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem, skall 
implementeras direkt och inga direkta tester kommer genomföras innan. Den approachen gör själva 
implementeringen och risken för negativa konsekvenser större. Att istället använda tänket i den 
approach som Langley (2009) anger som ”the parallel approach” vore bättre och det är utifrån det 
tänket som en kvalitetsgrupp borde arbeta. Approachen innebär kort att inte gå över till det nya rakt av 
utan låta systemen existera parallellt och att det nya fasas in samtidigt som det äldre fasas ut. 
Slutligen, summan av förbättringsarbetet och studien av densamma är att HHJ ändå är förhållandevis 
förberedda för nytt kvalitetssystem. Vi har sannolikt redan det mesta av den information tillgänglig 
som behövs men den behöver ordnas och sammanställas så att man får en bra överblick av den. 
Löpande framgent bör dock PA jobba med kvalitetsfrågor i sina respektive mikrosystem. Redan nu i 
den gällande arbetsbeskrivningen (bilaga 7) finns punkter som kopplar direkt mot ESG del 1. Att låta 
skapa en arbetsgrupp för kvalitetsfrågor skulle vara ett bra sätt att stödja respektive mikrosystem på 
HHJ. Som det framkommer i fokusgruppsintervjun är tidsbrist en farhåga. En central stödfunktion på 
HHJ skulle kunna ge den support som krävs för att programansvariga ändå skulle kunna arbeta med 
kvalitetsfrågor inom ramen av sitt uppdrag. 
 
Som beskrivet tidigare och som åskådliggörs i bilaga 4 (PDSA för hela projektet) har 
förändringsarbetet i denna rapport till stor del skett i D-fasen. Det som skett sedan första 
fokusgruppsintervjun är att förslaget om ett kvalitetsutskott skulle bildas har tagits på allvar utav 
ledningen för Hälsohögskolan. Utskottet har inrättats och sammankallande är utbildningschefen för 
HHJ. Medlemmarna i utskottet består av representanter för samtliga utbildningsnivåer: grund, 
avancerad samt forskarutbildning. Författaren av denna rapport ingår som en av medlemmarna. 
Kvalitetsutskottet är rent organisatoriskt placerat direkt under utbildningsrådet vid HHJ. Detta 
innebär att skolans samtliga programansvariga kan nås direkt vid rådets möten. Målet är att de sedan 
kan ta med sig tankar och kunskap om kvalitetsarbetet från mesosystemsnivån, som utbildningsrådet 
arbetar på, rakt ner i sitt eget mikrosystem. Beträffande förankring av kvalitetsarbete så har följande 
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skett: utbildningschefen har i sin roll som HHJs kvalitetsansvarige informerat om kvalitetsgruppen på 
personalmöte, författaren av denna rapport har varit och informerat ledningsgruppen vid HHJ och 
beskrivit förslaget på kvalitetsutskottets inrättande. Således är förändringsarbetet förankrat på 
samtliga nivåer inom HHJ. Som med allt förändringsarbete är det viktigt att alla är informerade och 
delaktiga.  
 
Studien av förbättringsarbetet: Som det framkom av resultatet av uppföljningsintervjun råder en 
enighet om att det är viktigt att standardisera och formalisera kvalitetsarbetet, se domän 1 i studien av 
förbättringsarbetet. För att få kvalitetsarbetet hållbart över tid behöver man gå från ett tänk om 
kvalitetsvärdering till en sorts kvalitetskultur. Detta leder till att kommunikation ökar inte bara internt 
utan även utåt gentemot organisationer kopplade till lärosätet (Yingqiang & Yonggjian, 2016). Det är 
även viktigt att låta varje lärosäte etablera sin egen standard och egna koncept. Detta leder då till att 
berika kvalitetssystemet (Stimac & Katic, 2015). Detta kan sägas vara på god väg med det arbete som 
HHJ:s kvalitetsutskott startat. Att utveckla lärosätets egna kvalitetssystem och kvalitetskultur och få 
med de anställda, precis som planen är nu med att ha kvalitetsutskottet som en integrerad del i 
Utbildningsrådet, ökar möjligheten att ändra attityder och beteenden (Stimac & Katic, 2015). Eftersom 
det nya systemet kommer som en ”just do it” (Langley, 2009) är det mycket viktigt att, som det 
framkom i domän 2 i studien av förbättringsarbetet, känna att det är ett gemensamt ansvar att arbeta 
med kvalitet. Inte bara på mesosystemnivå utan även  i mikrosystemet. Kommunikation är en viktig 
beståndsdel i detta sammanhang och den skall vara klar och tydlig. För detta finns det både ett 
individuellt och kollektivt ansvar. Det är viktigt att etablera just kommunikationskanaler för att 
upprätthålla ett kvalitetsarbete (Li, 2010). Li (2010) poängterar även att likaväl som en god lärare 
lyssnar på sina studenter så måste läraren lyssna på sina akademiska kollegor. Detta blir viktigt för 
lärosätet och inte minst stimulerar det till ett klimat som inger en känsla av förtroende och som leder 
till en vilja att delta i förändringsarbetet mot kommande förbättringar. 
I domän 3 framkom det att de, i förbättringsarbetet, utförda åtgärderna sannolikt leder till en 
förbättring. Detta då med nya rutiner och möjligheter för programansvariga att arbeta med 
kvalitetsvärderingssystemet. Att ha en inkluderande inställning, avseende nya rutiner, när ett nytt 
system införs är en fördel. Studier har visat att kvalitetsprojekt inom högre utbildning i Europa inte 
bör tillämpa en top down-struktur och att varje enskild institution bör definiera sitt eget arbete 
(Yingqiang & Yonggjian, 2016). Arbetet på HHJ har  försökt att möta upp underifrån så att 
anpassningen till ”just do it”-införandet blir så problemfritt som möjligt. Att helt enkelt vara 
förberedda så långt det går. Som det även nämns i domän 3 i studien är det viktigt att bibehålla en bra 
psykosocial arbetsmiljö. God kommunikation mellan kollegor i mikrosystemen (de olika 
utbildningsprogrammen) och ledningen för HHJ ger möjlighet till en bra arbetsmiljö med 
kvalitetsarbete i fokus. 
 
Domän 4 i studien av förbättringsarbetet gav svaret att det är aningen tidigt för konkreta förslag till 
förbättringar i arbetssättet med det nya kvalitetsvärderingssysstemet. Dock, som Li (2010), anger så är 
kommunikation en viktig beståndsdel i upprätthållandet av ett kvalitetstänk. Den upplevda känslan 
som finns i studien av förbättringsarbetet (uppföljningsintervjun) ger förhoppning att när det nya 
kvalitetsystemet väl är igångsatt kommer den ökade kommunikationen ge input till kvalitetsutskottet 
om hur arbetet kan förbättras ytterligare.  Arbete med förändring och att skapa en kvalitetskultur är 
inget som kommer av sig självt. Det kräver en effektiv ledning och stöd från densamma. Ett bra 
kvalitetsarbete är ett resultat av en lärandeprocess och att infoga kvalitetstänk i praktiken (Yingqiang 
& Yonggjian, 2016) 
 
Hur personal vid HHJ kommer att reagera på nya rutiner när det gäller arbete med kvalitetssäkring är 
svårt att sia om. Dock finns det bra potential att implementeringen kommer fungera då det 
framkommer i studien av förbättringsarbetet att de förändringar som är gjorda leder åt rätt håll. De 
kategorier i domän 1 och 2 som analyserades fram efter uppföljningsintervjun visar på detta: nya 
rutiner, ökad medvetenhet, kvalitetsfokus och strukturförbättring. Dessa i kombination med det ökade 
ledningsstöd som framförallt programansvariga får via Kvalitetsutskottet och Utbildningsrådet samt 
att det redan konstaterats att det finns ett intresse och viss grundkunskap i kvalitetsfrågor. Tydlig 
kommunikation och transparenta processer gör att lärandeprocessen som Yingqiang & Yonggjian 
(2016) nämner för att nå ett kvalitetstänk i praktiken och en kvalitetskultur kommer underlätta 
mycket för all personal vid HHJ. Arbetet med implementering fortsätter framgent utifrån de beslut 
som tas internt i Kvalitetsutskottet samt de direktiv som kommer ovanifrån. Samtliga 
programansvariga vid HHJ spelar en stor roll och har ett stort ansvar för att kunskapen sprids från 
mesosystemnivån ner i mikrosystemsnivån. 
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Metoddiskussion 
 
Förbättringsarbetet i denna rapport är förlagt i ett mesosystem och med det finns det begränsningar 
men även möjligheter. Tack vare att fokus ligger ovanför mikrosystemnivån har arbetet med små 
förändringar som testas med till exempel PDSA-cykler försvårats. Inga direkta mätningar har kunnat 
göras i mikrosystemet och inga diagram eller tabeller av klassiskt statistisk karaktär kan presenteras. 
Detta är en brist i ett förbättringsarbete då ett dito bygger mycket på att avgöra om en förändring är en 
förbättring enligt Langleys förbättringsmodell (Langley, 2009). I förberedelsen för denna rapport har 
frågan lyfts om man kan arbeta utan att mäta på klassiskt manér. Svaret som gavs var att man kan det. 
Det är inte vanligt med det går (P. Kammerling, personlig kommunikation, 3 december, 2015). Om 
man ser lite vidare på begreppet mätningar kan en fokusgruppintervju som tar reda på förutsättningar 
inför en implementering kunna ses som en form av mätning, en kvalitativ baslinjemätning. Att 
använda sig av fokusgruppsintervju och sedan individuell intervju är inget hinder utan kan likställas 
som datainsamlingsmetod (Halkier & Torhell, 2010). När det gäller tillvägagångssättet för studien av 
förbättringsarbetet så har det följt rekommenderade metoder för urval, genomförande, transkribering 
och tillhörande analys av datamaterialet (Halkier & Torhell, 2010). Antalet personer som använts i 
fokusgruppsintervju och uppföljningsintervju kan diskuteras. Halkier & Torhell (2010) anger att 
antalet  bör vara 6-12 personer men det finns dokumenterat studier som haft lyckade intervjuer med 3-
4 deltagare. Fördelen med ett mindre antal personer är att man då kan gå lite mer på djupet i sin 
analys (Halkier & Torhell, 2010). Metoden som använts i studien av förbättringsarbetet för analys av 
fokusgruppsintervjun och uppföljningsintervjun, kvalitativ innehållsanalys, är en vedertagen metod 
som relativt lätt kan anpassas till olika syften och datamaterial av varierande kvalitet samt utövarens 
erfarenhet och kunskap. Detta beskriver Graneheim och Lundman i sitt kapitel i boken ”Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården” (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Beträffande att 
använda PDSA-cykler som arbetsredskap i ett mesoperspektiv bör det vara möjligt. Langley (2009) 
beskriver att cykeln kan användas för att omvandla idéer till handling och att koppla handling till 
lärande. Mycket av arbetet med förändringsprocessen i och med införandet av nytt kvalitetssystem vid 
HHJ handlar om lärande. I och med att mycket av arbetet med implementering ligger framåt i tiden, 
det prospektiva fokuset, kommer flertalet metoder och teorier kunna användas. Arbetet i 
kvalitetsgruppen bör baseras på de metoder som beskrivs ibland annat Quality by design av Nelson m 
fl (2007) och The improvement guide av Langley (2009). För att implementeringen skall gå så bra som 
möjligt är det viktigt att arbeta med ett förbättrings- och kvalitetsarbetstänk. Ledarskap och 
kommunikation är andra aspekter som bör praktiseras ur ett förbättringskunskapsperspektiv.  
 

Reflektion över förändringsledarrollen 
 
I början av hela processen (se bilaga 4), hösten -14, när författaren till denna rapporten, började 
diskutera kvalitetssäkring vid ett möte med utbildningsrådets fångades utbildningschefens intresse. 
Utbildningschefen gav möjlighet att söka mer information om läget. Viss diskussion fördes med 
kollegor på programansvarsnivå om det hela och relativt snart framkom det att UKÄ hade initierat ett 
arbete på riksnivå om nytt utvärderingssystem, där just kvalitetssäkringssystem skall vara en 
avgörande komponent. Kontakt togs med NUF vid JU och mer kunskap införskaffades om hur HHJ 
och JU fungerade i dagsläget. Ökad kunskap leder till större förståelse och att nu inneha en position i 
HHJs kvalitetsutskott är en högst medveten strategi som ger möjlighet till att vara en, för kollegor, 
behjälplig förändringsledare. Att kunna arbeta som detta med en grund i förbättringsvetenskapen är 
en stor fördel. Avsikten är att, oavsett om programansvaret kvarstår när förordnande går ut, vara 
delaktig i det pågående kvalitetsarbetet vid HHJ. 
 
Implikationer för förbättringsarbete 
 
Som det framgår i denna rapport kommer mycket av arbetet ske framgent och det finns 
förutsättningar att processen kommer löpa på utan större komplikationer ifall den övervakas på ett bra 
sätt. Detta kan uppnås om arbetet sker med förbättringskunskap som bas. I skenet av detta är alltså 
inrättandet av en kvalitetsgrupp lämpligt. Det är av yttersta vikt att PA jobbar löpande med 
kvalitetsfrågor och för att de skall lyckas inom ramen av sitt uppdrag behöver de all den support de 
kan få i det kommande systemet. Arbetar PA löpande med kvalitetsfrågor säkerställer man att arbetet 
sker ned i mikrosystemen på HHJ och på så sätt når man de som kvaliteten skapas för, våra studenter. 
Kvalitetsutskottet består av medlemmar som har ett stort intresse för förbättringsarbete och det är 
med den approachen som arbetet har startat. Löpande avstämningar och kontroller gentemot direktiv 
från dels JU-nivå men även från UKÄ-nivå. Kravet som finns på HHJ och JU som lärosäte om att 
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kunna visa upp ett sammanhållet och fungerande kvalitetssäkringssystem är ett rent incitament för 
lärosätets överlevnad. Löpande förbättringar/justeringar måste således ske hela tiden för att hålla 
igång kvalitetssäkringssystemet och göra det hållbart. Utbildningschefen på HHJ ingår dessutom i en 
grupp med kollegor från de andra fackhögskolorna vid JU och detta gör att processen med 
kvalitetsarbete hela tiden lever och stäms av i relation till de andra. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
När det kommer förslag från JU centralt på hur nytt kvalitetssäkringssystem skall se ut bör 
kvalitetsgruppen ta sig an arbetet med implementeringen av detsamma. En kommunikationsplan bör 
upprättas inför det arbetet. Vidare bör det lokala kvalitetssystemet på HHJ testas löpande för att 
avgöra om genomförd förändring de facto är en förbättring.  
Målsättningen är att även UKÄ skall starta pilotomgångar för att testa metoderna för granskning av 
lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Metoderna kommer därefter justeras innan UKÄ startar sina 
ordinarie granskningar. Det vore en fördel om dessa tester och utvärderingar nyttjar vetenskapliga 
interaktiva metoder i formativt syfte – så att kvalitetssystemet som helhet lär och kan justeras 
succesivt utifrån de lärdomar som görs. 
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Bilaga 1, Ishikawa-diagram: svårigheter med dagens 
kvalitetssystem vid HHJ/JU 
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Bilaga 2, 5P-frågor  

Ortopedingenjörsprogrammet - Mikrosystemet – 5P-frågor 
 

Purpose:  

Varför finns vi till? 

Vilket värde ska vi skapa? 

 

Patienter/Brukare: 

Vilka är de? 

Hur väl känner vi deras behov? 

Hur involverar vi dem mer? 

 

People: 

Hur nyttjar vi och tillvaratar vi medarbetarnas kompetens på bästa sätt? 

Hur involverar vi dem mer i utvecklingsarbetet? 

Hur ökar vi medarbetarnas förståelse för sin uppgift? 

 

Processer/Flöden: 

Hur lär vi oss mer om våra processer? 

Hur använder vi oss av våra processer? 

Hur blir vi bättre på länkning? 

 

Patterns/mönster: 

Hur utvärderar vi variationer i arbetet? 

Hur ser vår kultur ut? 

Hur möts vi?  
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Bilaga 3, Förslag på ansvarsfördelning 

Förslag på ansvarsfördelning i ESG:1, resultat av PDSA 2 

Underpunkter har fått bokstavslista i detta dokument 

1.1 Policy för kvalitetssäkring 

a) Utb.chef 
b) Utb.chef 
c) Utb.chef samt enskild lärare 
d) OLIK-ombud 
e) Utb.chef alternativt kvalitetssystemssamordnare 

1.2 Utformning och inrättande av utbildning 

a) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig 
b) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig 
c) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig (extern referensgrupp?) 
d) NUF -> Utb.chef -> prg.ansvarig 
e) Prg.ansvarig 
f) Prg.ansvarig 
g) Prg.ansvarig 
h) NUF -> prg.ansvarig/ämnesansvarig 

1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning 

a) Prg.ansvarig 
b) Prg.ansvarig, delegerat till enskild lärare 
c) Prg.ansvarig/ämnesansvarig 
d) Prg.ansvarig/enskild lärare 
e) Enskild lärare 
f) Enskild lärare 
g) Prg.ansvarig/lärare & Studentsektionen inom kåren 
h) Avd.chef & prg.ansvarig 
i) Enskild lärare 
j) Enskild lärare 
k) Kursansvarig lärare 
l) Examinator/lärare 
m) Kursansvarig lärare 
n) Studerandesektionen/NUF 

1.4 Antagning av studenter, progression, erkännande 

och utfärdande av examensbevis 

• Antagningsenheten 

1.5 Undervisande personal 

a) Avd.chef 
b) Avd.chef 
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c) Avd.chef 
d) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig/pedagogisk samordnare/utvecklare 

1.6 Läranderesurser och studentstöd 

• Avd.chef -> Ekonomiansvarig 

1.7 Informationshantering 

• Antagningen samt Marknadsavdelningen 

1.8 Information till allmänheten 

• Marknadsavdelningen 

1.9 Kontinuerlig uppföljning och 

regelbunden granskning av utbildningarna 

a) Ämnesansvarig 
b) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig 
c) Prg.ansvarig/Lärarna 
d) Prg.ansvarig/Ämnesansvarig/Lärarna 
e) Prg.ansvarig 
f) Prg.ansvarig/Lärarna 

1.10 Regelbunden extern kvalitetssäkring 

• NUF -> Utb.chefen -> Prg.ansvarig 
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Bilaga 4, PDSA för hela förbättringsprojektet. 
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Bilaga 5, ESG (Inbäddad PDF-fil, dubbelklicka) 

 
  



33 

Bilaga 6, Brev till Kvalitetsansvarig (Inbäddad PDF-fil, dubbelklicka) 
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Bilaga 7 Programansvarsbeskrivning (Inbäddad PDF-fil, 
dubbelklicka) 
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