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Abstrakt. Det pågår en förändring på världsmarknaden då nya förutsättningar bidragit till en 

allt mer dynamisk arbetsmarknad. Det skapar goda möjligheter till en internationell karriär för 

framtida examinerade studenter. Marknaden kommer att kräva nya typer av erkännande av de 

som är examinerade av utländska universitet vilket en extern ackreditering kan vara ett svar på. 

AACSB är en extern ackreditering verksam för att främja och förbättra högre utbildning inom 

företagsekonomi. Tidigare studier har endast sett till hur en extern ackreditering påverkar 

organisationen på en makronivå och inte studeranden ur ett mikroperspektiv. Organisationer 

bör arbeta efter det som ger mest mervärde för slutkunden, därmed är det utav egenintresse för 

utbildningssätet att förstå vilka behov och krav studenterna har på utbildning. Studien ämnar att 

undersöka om den extern ackreditering AACSB tillför mervärde för studenter och om detta 

mervärde utav vikt för dem. Via inledande intervjuer skapades en intervjuguide till fokusgrupper 

med studenter som ansåg att AACSB bidrog till följande mervärden utav vikt: universitetets 

status, universitetets legitimitet, studenternas anställningsbarhet, internationella partners, 

extern kvalitetskontroll och transparens. Studenternas egna anställningsbarhet utifrån 

utbildningen var i fokus nära samtliga mervärdens vikt analyserades, dock var studenterna 

osäkra kring vad arbetsmarknaden efterfrågade. Nyckelord: ackreditering, mervärde, utbildning 

& kvalitet. 
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1. Problematisering 

Världen håller på att förändras från ett lokalt till ett globalt perspektiv. Företagen växer sig större 

och arbetar mera internationellt. Tydligt syns detta i livsmedelsbranschen där utveckling har gått 

från små gårdsbutiker till multinationella livsmedelsbutiker som exempelvis Walmart som är 

etablerat på samtliga kontinenter (Walmart, 2014). Vi reser världen runt på några timmar, vi 

talar olika språk och vi kan ta del av andra människors liv vart än i världen de befinner sig via 

internet. Internet har just bidragit till att stora mängder information finns tillgänglig till den stora 

massan, vilket har påverkat etniska grupper att observera olika livsstilar och kulturella värden 

från andra länder, vissa är intresserade av att adaptera en del av livsstilen och värdena samtidigt 

som andra förkastar dem helt (Leung, Bhagat och Buchan, 2014, s. 259-360). 

I studien Global Human Capital Trends 2014 ansåg företagen att det är viktigt att bygga globala 

ledare för att bemöta den ökade globaliseringen samt den nya teknikutvecklingen (Rawa, 2014, 

s. 7-8). I en studie som Kedia & Daniel (2003, s. 9-10) genomförde bland Amerikanska företag 

med under 500 anställda, visade att de tillfrågade företagen hade en arbetsstyrka var av 18 % 

arbetade med internationell handel. Vidare upptäcktes även att 60 % utav företagen ansåg att 

handeln inom 10 år kommer att vara större internationell än den inhemska marknaden och  30 % 

ansåg att man hade missat affärsmöjligheter de senast 5 åren pågrund utav personal som saknat 

internationell kompetens. 

Arbetsmarknaden blir mera dynamisk vilket skapar nya möjligheter för nyexaminerade studenter 

då det finns goda möjligheter att göra en internationell karriär. Detta kan skapa ett ökat intresse 

för att utbilda sig på utländska universitet samt få internationella kontakter och erfarenheter. Hur 

kommer arbetsgivarna att ställa sig mot denna förändrade bild av förhållandet på den globala 

marknaden? Palmer & Short (2008) ser att marknaden kommer att kräva nya typer av 

erkännande av de som är examinerade av utländska universitet. Extern ackreditering kan vara ett 

svar då den visar om universitetet uppfyller uppsatta standarder för den utbildning som studenten 

motar (Wahlén & Öhlund, 2003).   

Den privata ackrediteringsorganisationen Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB) är ett exempel på en sådan organisation. AACSB:s mål är att skapa 

internationellt erkännande av ackreditering för affärs- och bokföringsprogram på kandidat-, 

master och doktorandnivå (AACSB, 2014a). 
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Extern ackreditering är ett omtalat ämne som skapar debatt inom den Svenska 

universitetsvärlden, från Universitetkanslerämbetet (UKÄ) till Företagsekonomiska institutionen 

(FEK) på Uppsala Universitet (UU). Den stora frågan är om den internationella utvecklingen där 

utbildningen blir mera global, kommer leda till nya krav för kvalitetssäkring. Svenska universitet 

är per definition redan ackrediterade av svenska staten, men ska universiteten även sträva efter 

en extern ackreditering? Om en sådan process startas kommer det att kräva ökade resurser och 

planering för att uppnå de nya kraven. Processen är även kontinuerlig och pågår så länge som 

universitetet väljer att vara ackrediterat samt påverkar samtliga acktörer inom universitetet. 

Palmer & Short (2008) efterfrågade i sin studie forskning som undersöker verksamhetsmålen för 

universitet i takt med att det akademiska samfundet breddar definitionen av prestanda. 

Universitet har alltmer ansträngda resurser och därmed måste försvara deras användande, vilket 

bidrar till att universitet måste se över värdeskapande för berörda intressenter. En sådan process 

kan endast skapas om universitet är övertygade om vikten av sina mål och de unika studenter 

som de tjänar. 

 

Hittills har endast representanter för studenter vid UU blivit tillfrågade om ackreditering. 

Problemet är att det saknas information kring vilka mervärden som ackreditering bidrar med till 

studenterna. Representanterna kan ej representera studenterna utan att förstå deras situation samt 

deras åstiker om ämnet. FEK på UU står för ett vägval; ska det ansöka att bli ackrediterade 

enligt AACSB eller stå utanför? I skrivande stund (januari 2015) genomförs en studie på FEK 

vid UU om ackreditering är kostnadseffektivt ifrån ett organisatoriskt perspektiv. Denna studie 

syftar till att komplettera ovanstående studie genom att undersöka vilka mervärden ackreditering 

bidrar till för studenterna på UU och om studenter anser att mervärdena är utav vikt för dem.    

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur extern ackreditering tillför mervärde för studenter och 

om detta mervärde är utav vikt för dem.    

2.1 Frågeställning och avgränsning 

● Vilka mervärden skapar en extern ackreditering för studenter? 

● Är mervärdet utav vikt för studenter? 
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Syftet avgränsas till studenter vid FEK på UU som läser företagsekonomi under höstterminen 

2014 och till ackrediteringsorganisationen AACSB standarder för företagsekonomi under år 

2014. I texten avses universitet även gälla högskola. Likväl avses lärosäte inkludera 

universitet/högskola.  

3. Bakgrund 

Följande kapitel består av en teoretisk insamling som är anpassat efter studiens syfte och baseras 

på primära källor samt relevant forskning kring ämnet. Innehållet är avsett att bidra läsaren till 

en större förståelse av ackreditering samt hur ackrediteringen skiljer sig gentemot det valda 

lärosätet och statliga organ, därmed till att enklare följa med och förstå studiens struktur samt 

innehåll.  

3.1 Ackreditering 

Ackreditering är ett abstrakt begrepp där den ena parten får en formell makt att bestämma vad 

som är en godkänd utbildning eller institution och därmed skapa en kvalitetsstämpel, genom att 

få den andra parten att genomgå en process som bestämmer vad som är godkänt eller inte 

godkänt. Organisationen kan inneha ha olika definitioner, former och funktioner: kan ge 

acceptans att utbildningen uppehåller en viss standard, fungerar som benchmark mot andra, 

bygger på kvalitetskriterium och att en utbildning eller institution endast kan vara godkänd eller 

icke godkänd (Hämäläinen & Haakstad, 2001, s. 7). Genom ackreditering skapas en metod för 

att utvärdera och bibehålla en viss kvalitet i verksamheten genom att tvinga de ackrediterade 

parterna att uppnå specifika och fasta mål för organisationen.  Ackreditering skapar således ett 

godkännande om att utbildningen är bra och att den håller en viss kvalitetsnivå som förväntas av 

den typen av verksamhet, vilket kan skapa auktoritet för examinerade studenter att få arbete 

inom deras valda ämnesområde (Hämäläinen & Haakstad 2001, s. 8).  

De olika kriterierna som sätts upp av ackrediteringsorganisationer skiljer sig åt mellan de olika 

aktörerna, de statliga har ett visst krav och de externa har sina krav på verksamheten. Senare i 

studien kommer det Svenska statliga systemet att jämföras med AACSB som är en extern 

ackrediterare för företagsekonomiska utbildningar med UU redan satta verksamhetsmål i åtanke. 

Det är viktigt att komma ihåg att ackreditering inte är detsamma som verksamhetsuppföljning, 

där det första är externt och kontrollerar mot satta standarder medan den senare syftar till intern 

styrning (Hämäläinen & Haakstad, 2001, s. 8). 
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3.1.1 Behovet av ackreditering 

Externa ackrediteringen har blivit viktigare för lärosäten pågrund av globaliseringen, där 

arbetsmarknaden har blivit mera flexibel. Det har därmed funnits ett behov av att skapa en 

kvalitetssäkring för att fastställa om utbildningen är bra eller dålig. Ackreditering fungerar som 

ett konsumentskydd för studenten som ska välja utbildning, för arbetsgivaren som ska anställa, 

och för lärosäten av skapandet av nya samarbeten (Wahlén och Öhlund, 2003). Globaliseringen 

påverkar behovet av ackreditering då standarder bidrar med att skapa transnationella marknader, 

med högre potential till att nå ut till flera studenter oberoende av exempelvis kulturella 

skillnader. Ackrediteringen uppkom igenom behovet av standardisering. I Sverige har 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gått från att utöva kontroll över lärosäten till att rådgiva, 

vilket framkallade en saknad av direkta direktiv. En möjlighet skapades därutav för externa 

aktörer att skapa denna standardisering för att möta behovet av kontroll, auktoritet eller 

legitimitet (Brunsson & Jacobsson, 2002, s. 18).   

3.1.2 Sverige  

I Sverige ackrediteras samtliga universitet och högskolor av UKÄ, tidigare högskoleverket. Av 

dessa är 31 stycken statligt finansierade och av 44 stycken har 26 stycken examensrätt på grund-, 

avancerad -, samt forskarnivå. De övriga har endast rätt att utfärda examen på grund- och 

avancerad nivå. Utöver det finns det fyra enskilda utbildare som bara har rätt att ge examen inom 

psykoterapi (UKÄ, 2014). 

Ackrediteringen introducerades efter högskoleförordningen 1993 (1993:100) för att skapa mer 

frihet för institutioner över den egna utbildningen, därmed försvann det nationella systemet för 

läroplaner. För att styra det nya decentraliserade systemet skapades ett nationellt 

ackrediteringsystem, avsett för att säkerställa nivån tillsammans med det nya 

utvärderingssystemet. År 1995 skapades Högskoleverket för att utvärdera universiteten samt 

högskolorna. Efter utvärdering tar myndigheten beslut om en institution har rätt att utfärda 

examen. Kostnaden för detta kommer från en budget som utbildningsdepartementet avsätter, de 

styr även UKÄ och ger dess verksamhetsmål. Ackrediteringsmålen och kvalitetssäkringen av 

högre utbildning utvecklades ur proposition 1999/2000:28 för att säkerställa vissa krav. Se 

kraven och processen för utvärderingen i bilaga 1 (Hämäläinen et al, 2001, s. 30).  
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I praktiken innebar processen att det skapades större kontroll då man fick en jämnare kvalitet 

över hela systemet, vilket bidrog till att oavsett var studenten studerade är utbildningen likvärdig 

de övriga universiteten. Systemet innebar även en utveckling av utbildningen då det enskilda 

lärosätet kan nyttja dessa mål till att driva det egna kvalitetsarbetet och mångfalden i 

utbildningen. Information om de olika universiteten och högskolorna blev bättre, lättare att finna 

och jämföra. Därmed förenklades sökandet av en lämplig utbildning vilket även bidrog till en 

ökad rörlighet för studenter. De kraven som sätts upp för att bli godkända sätts i samverkan 

mellan UKÄ och institutionerna, UKÄ ger förslag till utvärderingen och de olika 

befattningshavarna i systemet diskuterar och godkänner förslaget. Förslaget består i stora drag av 

utbildningsförutsättningar, utbildningsprocessen och resultat av utbildningen (Hämäläinen et al, 

2001, s. 30f). 

3.1.3  AACSB 

AACSB är ett icke vinstdrivande bolag verksamt för att främja och förbättra högre utbildning i 

företagsekonomi samt redovisning (AACSB, 2014b, s. 1) och har sedan år 1919 arbetat med att 

ackreditera dessa för att säkerställa kvalitet samt relevans i utbildningen (AACSB, 2014c). För 

att bli ackrediterad måste vissa behörighetskrav samt standarder uppfyllas. I den inledande 

processen utvärderas universitetet utefter AACSB:s krav och standarder, detta görs genom en 

självutvärdering tillsammans med en representant ifrån AACSB. Efter ett lärosäte blivit godkänd 

för ackreditering genomgås regelbunden översyn för att säkerställa att de uppfyller AACSB:s 

krav (AACSB, 2014b, s. 1).   

AACSB ackreditering kräver bevis på kontinuerlig kvalitetsförbättring inom tre viktiga 

områden: innovation, påverkan och engagemang (AACSB, 2014b, s. 2). De krav som AACSB 

ställer för ackrediteringen och dess sammanhållande processer är för att skapa högre kvalitet och 

likrikta utan att minska innovationen eller kreativiteten när det gäller utbildning. AACSB tar 

därmed hänsyn till strategiska innovationer när de ska utvärdera utfall av de uppsatta målen. I 

processen läggs även stor vikt vid att universitet har dokumenterat den egna effekten på 

samhället,  näringsliv, och påverkan på ett globalt plan. Samtidigt som de lägger fokus på att lära 

ut enligt läroplanen samt utveckla sin forskning och undervisning. Universitet måste även ha ett 

gemensamt mål bland sina intressenter och driva utbildningen så att studenter får en meningsfull 

utbildning. Dock lägger sig organisationen inte i hur eller var universitetet har sin fokus, om det 

är på forskning eller på utbildning. Det krävs däremot att AACSB finner en balans mellan dessa 

så att det skapas kvalité efter de egna uppsatta verksamhetsmålen (AACSB, 2014b, s. 2-3).   
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Kostnaderna (2014) för att genomföra ackrediteringsprocessen innebär en ansökningsavgift för 

att fastställa behörighet på 1000 USD, därefter en ansökningsavgift på 5400 USD. Utöver dessa 

avgifter kostar ett inledande besök av AASCB 14000 USD. Efter denna process är avslutat och 

lärosätet har blivit godkänd för ackreditering tillkommer en årlig avgift på 5400 USD för att 

bibehålla denna (AACSB, 2014d). 

Processen för att bli godkänd för ackreditering består av två delar. Den första delen beskriver hur 

universitetet måste visa att de har åtagit sig och anpassat sig till AACSB:s standarder. Den andra 

delen består av de kriterier som gäller omfattningen av den översyn som AACSB kommer att ha 

över lärosätet. Del två beskriver även det ansvar som universitetet har för att bibehålla de 

standarder som är överenskomma mellan de båda organisationer (AACSB, 2014b, s. 4-12). Efter 

de ovanstående två stegen fastställer AACSB vilka standarder som universitetet skall tillämpa. 

Dessa kommer att användas för att bedöma kvalitén, det förväntade resultatet och stödjande 

strategier. Samtliga kriterier finns med i bilaga 2 (AACSB, 2014b, s.13-42).     

3.2  Uppsala Universitet 

I Uppsala Universitets verksamhetsplan för år 2015 står det att universitetet är ett internationellt 

forskningsuniversitet som knyter samman framträdande forskning med förstklassig utbildning. 

Målet för organisationen är att genom ständig utveckling bidra till ett kunskapslyft av ny 

kvalitativ forskning som påverkar nationens välfärd och utveckling som kunskapsnation samt 

bidrar till global välfärd. Därmed beskriver UU sina tjänster, universitets självbild och image 

(UU, 2014, s. 2).  Universitetets kapital fördelas mellan 43 procent till utbildning och 57 procent 

till forskning (UU, 2014, s. 7). UU har satta riktlinjer för inrättande, uppföljning och utveckling 

av utbildningsprogram och huvudområden. Riktlinjerna har reviderats ett flertal gånger under 

2000-talet och fastställdes år 2011 samt reviderades av rektor år 2012. Förslag från 

områdesnämnd eller fakultetsnämnd lämnas till rektor och bereds av planeringsavdelningen i 

samråd med studentavdelningen inför rektors beslut. Förslagen granskas med utgångspunkt i det 

underlag som ska föreligga inför beslut om inrättande av program och föredras därefter för 

rektor. När fakultetsnämnd lämnar förslag ska områdesnämnden lämna yttrande.  

Utbildningsprogrammets utformade finns beskrivet i bilaga 3 (UU, 2012). I universitets mål och 

strategi formulering beskrivs att fakulteterna på UU idag har starka relationer med 

gränsöverskridande aktiviteter med stöd, komplettering och forskning. De forskande lärarna 

bidrar med ny forskning vilket studenterna får ta del av, de skiljer ej på forskning och utbildning. 

UU har skapat mål för universitetet, forskning, utbildning, universitet i samhället och för 
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utveckling, tillsammans med klara strategier för hur dessa mål ska uppnås. UU:s målbeskrivning 

finns i bilaga 3 (UU, 2008, s. 4).  

3.3 Sammanfattning 

UKÄ och AACSB särskiljer sig till stor del hur de utvärderar ett institut men har liknade 

arbetsätt: båda utgår från en process av självutvärdering och självgranskning tillsammans med 

besök, inspektion och feedback för vidare utveckling. Båda har fokus på externa intressenter 

samt kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen. Däremot har AACSB en större 

kontrollapparat av verksamhetsmål, handlingsplan, värden och standarder som måste vidtas för 

att bli ackrediterat, vilket betyder att AACSB behöver en större mängd information för att 

utvärdera universitet. Utifrån UU verksamhetsmål, och mål och strategi formulering kan vi 

utläsa att UU redan idag uppfyller till stora delar de krav som ställs från AACSB för att bli 

ackrediterat. Däremot påvisar AACSB standarder ett enhetligt intryck av värden, uppdrag, 

resultat och strategier som ska genomsyrar hela organisationens processer, om detta bidrar till 

mervärden för studenter kvarstår att undersöka.     

4. Teori 

I detta kapitel presenteras tidigare refererad forskning från vetenskapliga artiklar inom 

marknadsföring samt tidigare teorier och forskning angående värdeskapande, dels generellt och i 

den mån som även gäller för utbildningssektorn.  

4.1 Ackrediteringsstandarder i praktiken 

I Wedlins doktorsavhandling Playing The Ranking Game fann hon att universitet som innehar en 

internationell ackreditering ansåg att de viktigaste anledningarna som bidrog till att bli 

ackrediterade var i följdordning på skala 1-5: internationellt erkännande (4,2), 

marknadsföringsverktyg (4), extern synlighet (3,9), kvalitets utveckling (3,9), positionering som 

en elitinstitution (3,8) akademiskt rykte (3,8) och kvalitets kontroll (3,4) (Wedlin, 2004, s. 150-

155). 

Ackreditering anses vara viktigt utifrån deras förmåga att skapa grupper och kvalificera dem 

som “international business school” och således skapa en “gemenskap” mellan lärosäten som 

bidrar till ökat identitetsskapandet för skolor samt sätter en lägsta nivå för olika standarder. Dock 
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ansåg prefekterna på IMD och JIM att ackreditering inte påverkade deras rykte eller erkännande 

utan sågs mer som en bekräftelse av tillhörighet. Cambridge såg ackrediteringen som ett enkelt 

erkännande och som en försäkring, men att märket Cambridge var den viktigaste faktorn för 

universitets rykte (Wedlin, 2004, s.150-155). 

Universitet tävlar om studenter på en öppen marknad och därmed blir det viktigt med 

verksamhetsmål som AACSB bidrar till att skapa. Verksamhetsmålen reflekterar universitetens 

värden och hjälper till att positionera universiteten gentemot varandra. Det existerar en 

korrelation mellan satta verksamhetsmål och faktiska ökade prestationer. De mål och 

prestationer som skiljde sig mellan de olika AACSB ackrediterade universiteten förklarades 

igenom hur de var organiserade (Palmer & Short 2008, s. 454-455; 466-468). Resultat måste tas 

med en viss försiktighet då AACSB ständigt reviderar sina standarder. Dock utgjorde studien vid 

tiden 95 % av USA:s samtliga AACSB ackrediterade universitet och väcker intressant 

information om AACSB positiva påverkan.    

Verksamhetsmål handlar inte enbart om att sätta mål utan även kvalitet- och 

globaliseringsprocesser. Genom att öka insynen via antagande av internationella standarder 

försöker skolor förbättra sina prestationer och tydliggöra hur deras studenter urskiljer sig 

gentemot andra studenter och därmed öka studenternas anställningsbarhet (Yeung, 2012, s.243-

244). Det existerar en skillnad mellan vad företag efterfrågar och har behov av från en 

företagsledare samt vad management utbildningar lär ut till studenterna. Därmed finns det ett 

glapp mellan vad som efterfrågas på marknaden och vad som levereras. I dagens utbildning är 

det en brist på internationella partnerskap, ökad internationalisering av verksamhetsmål, och en 

strategi för att skapa mera kontaktytor för att sammanfoga olika globala verksamheter till 

varandra (Bruner och Iannarelli, 2012, s.232-233;241).  

Ett godkännande ifrån en extern aktör kan bidra till en ökad legitimitet av universitetets normer 

om de är i korrelation med ackrediteringsorganisationens normer. Ackreditering kan även bidra 

till ökad efterfrågan av ett universitets utbildning beroende på popularitet och status 

ackrediteringsorganisationen har. När en organisation finner den bästa lösningen av 

framtagandet och implementering av administrativa standarder kommer det att bidra till 

okunskap om vad en extern ackreditering bidrar med i längden för organisationen. Det gör det 

svårt för ackrediteringsorganisationer att implementera sina standarder i praktiken, vilken kan 

leda till att antalet standarder bli färre då antalet ackrediterade universitet blir flera (Brunsson 

och Jacobsson, 2002, s12-13;15-16).  
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Ett stöd till ovanstående påstående är att AACSB har förflyttat sin fokus från forskning till 

utbildning, vilket är svårare att utvärdera men öppnade upp AACSB för universitet som är 

fokuserade på lärande. Skiftet i fokus bidrog till att standarderna inom AACSB förändrades och 

betonade verksamhetsmål för de universitet som var ackrediterade eller låg i processen. Kravet 

låg inte längre vid en viss kvalitetsnivå utan snarare på formuleringen av uppsatta 

verksamhetsmål som universitetet själva utförde. Trenden pekar därmed på att fler universitet 

kommer att bli ackrediterade, vilket kan leda till en kvalitetssänkning och påverka ryktet för 

AACSB (Yunker, 2000, s. 348-349; 352-353). Durand och McGuire (2005, s. 177-178) såg även 

i sin studie fem år efteråt att AACSB lider risk till att tappa förtroende då deras standarder 

fortsatt till att bli svagare, vilket även ansågs risker att underminera deras image samt värdet av 

AACSB ackreditering till att signalera kvalitet. 

Det går även att se att det skedde en förändring i början 2000-talet men att antalet lärosäten 

ackrediterade har varit konstanta och inte påverkats av den ökande betoningen av 

verksamhetsmålen. Processen ledde till att flera lärosäten med fokus på lärande samt vissa 

universitet som håller sub-standard har blivit ackrediterade. En förklaring kan vara att de tidigare 

forskningstunga universiteten som höll en relativt hög standard inte passade in i det äldre 

systemet. Däremot kvarstår problematiken att AACSB lider risk till att bli icke relevant och 

sakna särskiljningsförmåga ifrån andra ackrediteringsstandarder om trenden fortsätter och fler 

universitet därmed blir ackrediterade (Jantzen 2000, s. 343; 347).  Från tabell 1 utläsas att 

organisationen år 2000 hade runt 80 medlemmar vilket steg till 716 medlemmar år 2014 

(AACSB, 2014e). 
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Tabell 1, Tillväxt av antal universitet ackrediterade av AACSB 1920-2000. 

4.2 Förväntningar på utbildning 

Arbetsmarknaden kan ses som en varumarknad, där vi har en köpare (arbetsgivare) och säljare 

(arbetssökande), och där båda arbetar för att skapa det bäst värde för varandra. Arbetsgivare vill 

ha den bästa personen för jobbet till ett visst pris och den arbetssökande vill ha den arbetsgivare 

som ger bäst betalt i förhållande till vad som erbjuds på marknaden (Akerlof, 1970 s. 488-500). 

Det går även att se det ur perspektivet att studenten ”köper” sig en utbildning och har samma 

förhoppningar som marknaden när det gäller utbildningskvalitén, mottagande av det som utlovas 

och användande i den utsträckning som främjar utveckling. Således bör tidigare resonemang 

även kunna appliceras på studenten, och i förlängningen i sig den arbetssökande som för 

arbetsgivaren (Dwyer, Schurr och Oh, 1987,s. 14-15). 

Studenterna har därmed ett egenintresse av att utbildningen ska vara av sådan kvalité att den ger 

dessa mervärden, och att institutionen har en förmåga att bemöta detta egenintresse. Institutionen 

bör se att utbildningen de facto har en kostnad för studenten och att den vill ha en produkt som 

levererar ett värde som motsvarar eller överskrider denna kostnad som studenten har (Kotler & 

Fox, 1995, s. 39f). Värdet måste skapas genom att öka kvalitén på utbildningen (Kotler & Fox 
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1995 s. 43). Ett bra verktyg för att öka kvalitén är att genomföra ett systematiskt 

kvalitetssäkringsarbete, där allt som genomförs följs upp och utvecklas över tiden för att bemöta 

de krav som utbildningen kommer att ställas emot i framtiden, både på arbetsmarknaden men 

också ställt utifrån de som skall utbildas (Kotler & Fox, 1995 s. 41f). 

Det är viktigt att den enskilda studentens uppfattning kring utbildningen tas med i detta arbete 

för att även dennes åsikter blir representerade. Om studenters åsikter inte medtas finns en risk 

för att utbildningen blir av en sämre kvalité, då den inte uppfyller studenternas förväntningar. 

Ubildningen skapar värde genom att uppfyla förväntningar av de som har valt utbildningen, som 

studenten därmed har innan påbörjad utbildning (Kotler & Fox, 1995, s. 46f). Likväl vill 

studenten värdemaximera för att gör sig attraktiv på arbetsmarknaden och skapa sig en bra 

avkastning på de kostnader som uppstår under studietiden (Kotler & Fox, 1995, s. 41-42). 

Det kan även vara en fördel för utbildningsväsendet med en utveckling av ackreditering då det 

tvingar universitet att höja sig till en lägsta nivå som är samma i hela branschen. I teorin skulle 

detta trycka bort de sämre utbildningarna och göra det mindre attraktivt med att utbildning ifrån 

en icke-ackrediterat universitetet (Akerlof, 1970, s. 495f). Ackrediteringen kan leda till att ge en 

ökad utbildningseffekt för den som ska examineras eftersom att utbildning har höjts till en nivå 

som inte tidigare har existerat (Payne, Frow, 2005, s. 172). 

Ackreditering kan bidra till att ett universitets utbildning kvalitetssäkras, vilket kan bidra till att 

arbetsgivare är mera dragna till personer som har utbildning ifrån ett ackrediterat universitetet. 

Processen underlättar till att göra ett rationellt val och minska den kostnad som skulle kunna 

uppstå om det visar sig vara en felsatsning (Akerlof, 1970, s.495f). Om inte 

ackrediteringsnätverket kan interagera och sätta upp mål och standarder som speglar marknaden 

och deras krav som ställas på utbildningen kan ej ett förtroende för ackrediteringen skapas 

(Håkansson & Snehota, 1990, s. 266-267). Om aktörerna förlorar förtroendet för ackrediteringen 

blir det mera attraktivt att anställa en person från ett icke-ackrediterat universitet då marknaden 

förväntar sig en lägre kvalité från de ackrediterade skolorna, och således ligger fokusen istället 

på andra värden som skulle kunna påverka anseendet för den sökande (Akerlof, 1970, s. 495f). 

4.3 Perspektiv på mervärdesskapande 

Interaktionen mellan de externa aktörerna och organisationen skapar, genom erfarenhetsutbytet 

mellan dessa, en känsla av kvalitet och en definition av innebörden. Då aktörerna har olika viljor 
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krävs det av organisationen att ge tillfälle och möjlighet för de externa aktörerna att skapa denna 

egna uppfattning (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 9).  

Koslowski (2006, s. 286) genomförde en fallstudie som inkluderade artiklar mellan åren 1975-

2006 som visade på att universiteten på senare tid börjat fokusera mer på studenter och att 

leverera produkten ”utbildning” till dessa. Universitetet bör därmed lära sig mer om kvalitet och 

kvalitetsutveckling för studenterna från den rådande marknaden, vad studenter har för 

preferenser och intressen av utbildning. Det finns det endast en aktör som motar tjänsten 

”utbildning” och det är den enskilda studenten som påverkar hur tjänsten är utformad genom en 

dynamisk process med den som levererar tjänsten. Det vill säga med lärarna som agerar som 

lärosätets kontaktyta mot studenten (Meyers and Jones, 1993, s. 5). Interaktion leder till 

uppkomsten av värdet av utbildningen och därmed en process av gemensamt värdeskapande som 

bidrar till en gemensam slutprodukt som gynnar båda parterna (Prahalad & Ramaswamy, 2004, 

s. 7-9).   

Situationen inom utbildningssektorn är problematisk då skapandet av en bra utbildning kräver ett 

aktivt deltagande av studenten. Endast studenten kan påverka det egna lärande av kunskap som 

kommer ur utbildningen, vilket förutsätter ett aktivt deltagande för att produkten utbildning skall 

få effekt (Meyers and Jones, 1993, s.5). Samtidigt påverkas kundkontakten utav dess innehåll 

igenom att det krävs mer av organisationen för att hantera denna process av värdeskapande 

mellan aktörerna. Processen bör hanteras utifrån det som ger mest mervärde för slutkunden. 

Därmed är det utav egenintresse för utbildningssätet att förstå vilka behov och krav studenternas 

har på utbildningen (Grönroos, 2006, s. 328). 

Mervärdet påverkas inte av ett element utan av den totala erfarenheten som fås under 

utbildningen och efter det att utbildningen har avslutats. Således påverkas studenterna syn på 

mervärdet av deras förväntningar av det som utbildningen ger samt vad utbildningen kommer 

bidra med efter examinering, detta i kontrast med vad utbildningen faktiskt erbjuder och bidrar 

till efter examen. Därmed finns det ett egenintresse för universitet att utveckla 

stödjandeprocesser som inte enbart bidrar till kunskap utan även de mervärden som studenterna 

förväntar sig av utbildningen (Grönroos, 2006, s. 323;328). Studenter lägger stor vikt vid att 

lärarna är kunniga, entusiastisk, bryr sig om studenternas personliga utveckling och ger stöd vid 

behov. Studenter värderar även högt stödnätverk inom institutionen, att de var tillgänglig för 

samtliga studenter och att personalen jobbar med lärarna för att tillsammans stödja studenter. 

Studenter önskar även att arbetet sker proaktivt för att stödja studenterna innan behovet uppstår. 
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För att möjliggöra detta behov krävs det att storleken på klasserna minskas och att individuella 

utbildningskompetenser främjas (Hill, Lomas, & MacGregor, 2003, s. 18-20).  

4.4 Analysmodell 

 

 

Tabell 2: Värdeskapande process 

 

I tabell 2 ses studiens ämne ifrån ett makroperspektiv. Det specifika universitetet påverkas 

internt av AACSB krav och standarder samt extern av dess rykte och legitimitet. Ackreditering 

medverkar till att skapa nätverk av gemensamma värden och standarder mellan olika universitet. 

Externa intressenter och universitetet påverkar gemensamt varandra, exempelvis UKÄ.   

Universitetets studenter har förväntningar på hur utbildningen ska utformas och har ett 

egenintresse av att optimera dess kvalité. Universiteten tävlar på en öppen marknad om både 

studenter och forskare, vilket gör att universitetet måste positionera sig för att locka till sig 

dessa. Processen påverkar hur forskningen samt utbildningen utformas på universitetet. I denna 

studie har en avgränsning gjorts till att endast studera vilka direkta och indirekta mervärden som 

skapas för studenterna av en extern ackreditering från AACSB. Se tabell 3:  
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Tabell 3: Analysmodell 

Tidigare studier har sett till hur en extern ackreditering påverkar organisationen på en makronivå 

och inte studerade ur ett mikroperspektiv, vad detta innebär för studenten samt om det är utav 

vikt för studenten. Det är viktigt att skapa en utbildning som uppfyller studenternas krav och 

som sätts i relation till de värden som studenten anser vara utav vikt. Därmed saknas det en 

studie som belyser de faktiska mervärdena som skapas av en extern ackreditering kontra det som 

efterfrågas av studenterna och således vikten av mervärdena utifrån ett studentperspektiv. Tabell 

3 visar att AACSB påverkar utbildning som vidare påverkas av studenters medverkan i 

processen. Studenter påverkas av arbetsmarknaden då det vill värdemaximera sin utbildning. 

Arbetsgivare har krav på examinerade studenter som skall anställas, att de skall hålla en 

kompetens som uppfyller de behovs som arbetslivet ställer. Analysen resulterar i AACSB 

mervärden för utbildning samt om studenterna anser att mervärdena är utav vikt.  

5. Metod 

Arbetet startade med en pilotintervju med Docent Linda Wedlin och Professor James Sallis på 

FEK vid UU, som under hösten 2014 utredde hur AACSB ackreditering skulle påverka 

institutionen i stort och vilken kostnad/nytta ackrediteringen bidra till. Ur diskussionerna kring 

tidigare forskningen av ämnet framkom en saknad av studier som undersöker fenomenet ifrån ett 

studentperspektiv. Arbetets forskningsfråga samt problemformulering skapades utifrån denna 

avsaknad med syfte att bringa klarhet till området. Metoden för studien har varit baserad på 

rekommendationer ur; Research methods for business students av Saunders et al (2012), 

Planning Focus Groups av Morgan (1998), Kvalitativa intervjuer av Trost (2010) samt 

Källkritik av Thurén (2013). 
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5.1 Litteraturgenomgång 

Efter pilotintervjuerna påbörjades en litteraturstudie som tog avstamp i två doktorsavhandlingar 

ifrån FEK; den ena var Rule-making in the transnational space: the development of european 

accreditation of magement education (Hedmo 2004) samt Ranking business schools: forming 

fields, identities and boundaries in international management education (Wedlin 2004). Ur 

dessa avhandlingar upptäcktes hänvisningar till ytterligare källmaterial som användes för att 

bygga studiens teoretiska ramverk. Övriga litterära källor söktes genom Business Source 

Premier genom att söka på bland annat nyckelorden: ackreditering, mervärde, utbildning och 

kvalitet. Ur dessa källor påträffades ytterligare möjligheter till nya källor som var mera 

anpassade till studiens syfte och forskningsfrågor. Förarbetet tillförde en större förståelse för 

studiens ämne, vilket gav ett bredare samt djupare perspektiv innan själva huvudarbetet startade 

(Saunders, 2012, s. 96f). Däremot visade endast upptäckta källor hur en extern ackreditering 

påverkar organisationen och uteffekten efter att ett universitet har gått igenom processen. Det 

fanns ingen tidigare forskning som påvisade vad en extern ackreditering gav i ökat mervärd till 

utbildning samt ackreditering utifrån ett studentperspektiv. Förarbetet inkluderade även att samla 

in information från officiella källor för att skapa en bakgrund till arbetet samt om ackreditering 

som fenomen. Informationen kom ifrån UKÄ, Nordiska rådet, UU och AACSB. Studiens 

arbetsgång har varit tagen ur Saunders et al (2012, s77f) och börjar brett i ämnet för att senare 

smalna av för att komma till kärnan av problemet, vilket vi senare i studien har arbetet på att 

besvara. 

5.1.1 Litteraturkritik 

Den teori som arbetet bygger på om ämnena extern ackreditering samt AACSB har varit 

amerikanskdominerad, vilket kan vara problematiskt då utbildningssystemen i Sverige och USA 

ser olika ut. I Sverige är utbildningen finansierad av UKÄ som ger fasta styrmål kring hur 

många studenter som ska utexamineras varje termin. Det innebär att svenska lärosäten inte har 

ett behov av att locka till sig studenter av ekonomiska skäl. Däremot finns det ett egenintresse av 

att locka till sig högpresterande studenter som potentiellt i framtiden blir forskare. Samtidigt 

påverkar antalet studenter som en institution utbildar, antalet anställda lektorer som får forska till 

25 % av sin tjänstetid. Det kan direkt kopplas till ett egenintresse som finns beskrivet i de 

amerikanska artiklarna. Däremot har det inte varit möjligt att använda allt ifrån de amerikanska 

källorna på svenska universitet. Artiklarna berör samma universitetsämne men kan ge olika 

utslag beroende på hur ett universitet är organiserat. Det varit nödvändigt att nyttja vissa av de 
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amerikanska källorna då det saknats ett Europeiskt perspektiv kring området samt för att skapa 

ett validerat ramverk. Dock har denna problematik försökts att minskas genom att i bakgrunden 

ge läsaren en uppfattning om hur situationen ser ut för de svenska universiteten, vilket borde 

förenkla för läsaren att tolka ramverket (Thurén, 2013, s85f; 98f).   

Den forskning som finns inom ämnet värdeskapande har berört vilka mekanismer som finns i en 

service/varumarknad och hur de interagerar för att skapa ett värde för en slutkund. Pralahalad 

och Ramaswamy (2008) samt Grönroos (2006) ser på värdeskapande ifrån denna aspekt. Även 

delar som berör förväntningar och skapande av förväntningar lider av samma problematik, att de 

berör service/varumarknad och hur dess förväntningar skapas och uppehålls: Akerlof (1970), 

Dwyer et al (1987), Håkansson & Snehota (1990) samt Payne & Frow (2005). Däremot har 

Kotler & Fox (1995), Meyer and Jones (1993), Wedlin (2004), och Palmer & Short (2008) 

inkluderats i det teoretiska ramverket för att bredda till att innefatta hur situationen ser ut för 

universitet när det gäller värdeskapande detta har vägts ihop med de övriga värdeskapande 

teorierna för att således skapa ett större djup i den teoretiska ramen (Thurén, 2013, s. 110f). 

I arbetet har även en studie utfört av Hill, Lomas, & MacGregor (2003) inkluderats för att få 

fram vilka mervärden som studenter har på utbildning. Denna studie genomfördes i 

Storbritannien och applicering på svenska studenter kan därmed ifrågasättas. Emellertid 

upptäcktes en studie av Lagrosen, Seyyed-Hashemi & Leitner (2004, s. 65-66) som påvisade att 

skillnader härleda till kultur bland svenska, österrikiska och brittiska studenter var relativt små. 

Det gör att artikeln är intressant att använda då den berör studenter och deras mervärden, och att 

slutsatserna kan användas till att skapa förståelse för studiens resultat. 

5.2 Undersökning 

Under litteraturstudien blev det klart att det inte var möjligt att lösa problemet med endast en 

litteraturstudie eller analys av redan befintlig information. Under pilotintervjuerna framkom att 

tidigare forskning endast har fokuserat på mervärdeskapandet ifrån ett organisatoriskt perspektiv 

och de eventuella mervärden som berör studenten inte tidigare har undersökts. Samtidigt har 

mervärdesperspektivet för studenterna enbart fokuserat på öppna mervärden som har 

framkommit i fokusgrupper, inte de som förväntas komma ur en extern ackreditering. Studiens 

förarbete och undersökning har därmed blivit tvungen att gå in i olika steg för att klara av att 

undersöka forskningsfrågan:  
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1: Klargöra för hur de befintliga teorier kring värdeskapande kan användas på studenter 

och deras värdeskapande process samt hur ackreditering sker idag, både ifrån ett intern 

och ett externt perspektiv.   

2: Genomföra intervjuer med företrädare ifrån universitet som ligger i processen till att 

bli ackrediterade eller har blivit det, för att klargöra vilka mervärden som förväntas 

finnas eller som har uppkommit pågrund av extern ackreditering.  

3: Undersöka om de förväntade/faktiska mervärdena uppkomna ur steg två är utav vikt 

för studenterna genom en fokusgruppsintervju.  

Det primära fokuset för undersökningarna har varit att konsekvent identifierat vikten för vardera 

steg. Steg tre är beroende av resultatet från steg två, som i sin tur bygger på steg ett. Därmed är 

det viktigt att steg ett görs grundligt för att de nästkommande undersökningar ska ge ett bra 

resultat. Först komprimerades den upptäckta information till frågor som bidrog till att det blev 

enklare för respondenterna att förhålla sig till och diskutera kring frågorna, så att kärnan av 

problemet uppkom. Därefter analyserade och tolkades de uppkomna svaren för att skapa 

mervärden som kunde tillämpas på studenterna. Intervjuerna med studenterna bidrog till studiens 

resultat. Genom att analysera varje steg enskilt går det att utse mönster, som senare kan 

användas i analysdelen för att besvara frågan om mervärdet av ackreditering för studenter 

(Saunders, 2012, s. 403).  

Den primära anledningen till valet av en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ är att 

ämnet är outforskat och därmed går det inte att dra några slutsatser från tidigare forskning. I den 

inledande litteraturstudien konstaterades en saknad av tidigare forskning för att jämföra och sätta 

i sammanhang med det resultat som uppkommit i studien. Intervjuerna med universiteten är 

ämnad att granska de utvalda personernas djupgående kunskap samt bidra till upptäckten av 

mervärden för studenterna. Om enkäter hade använts kan svaren istället blivit kort och koncist 

då den mänskliga faktorn ej existerar, vidare frågor kan ej ställas. Ytterligare skulle det försvårat 

fokusgruppsintervjuer, svårt att ta reda på de faktiska åsikterna kring extern ackreditering 

eftersom relativt få studenter känner till ämnet och därmed vad det skulle innebära för dem. 

Senare i undersökningen framkom att de intervjuade studenterna faktiskt inte kände till 

ackreditering. En kvantitativ undersökning hade därmed saknat validitet då studenterna 

egentligen inte vet vad de svarar på. Därutav är en kvalitativ undersökning att föredra då studien 
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söker att reda på hur studenterna tänker och resonerar kring ämnet, för att komma till bottnen 

med vad de egentligen anser (Trost, 2010, s.32f).  

Anledning till valet av fokusgrupper istället för att genomföra enskilda intervjuer med studenter, 

är att det hade varit svårt att finna studenter som är representativa för samtliga studenter. 

Samtidigt hade det varit svårt att få djup i intervjuerna I grupp kan studenterna tillsammans 

diskutera och formulera sina åsikter vilket bidrar till bredare och djupare svar, vilket liknar mer 

den verkliga situationen som studenter interagerar i. Samtidigt bidrar gruppen till att enhetligt 

uttrycka åsikter för gruppen studenter som studien avser till att undersöka. I fokusgrupper kan 

problem uppstå med att den dominanta personen i gruppen uttrycka sina åsikter och att de mera 

tillbakadragna inte får komma till tals. Samtliga deltagare behöver delta för att diskussionen ska 

drivas framåt. Utöver det finns det även risk för att gruppen intar en samlad attityd kring ämnet 

och undantrycker eventuella avvikande åsikter som skulle vara intressanta ur 

forskningshänseende (Trost 2010,s. 46-47). För att motverka detta har intervjuledaren under 

intervjuernas gång agerat som moderator för att driva diskussionen och att försöka låta samtliga 

deltagare komma till svars. Intervjuledaren var noga med att inte ge ledande frågor eller 

oförsiktigt använda kroppsspråk som kan signalera åsikter, känslor eller vetskap (Thurén, 2013, 

s.27ff). För att skapa ett trovärdigt resultat prövades intervjumallen innan intervjuerna och 

intervjuledaren var noga med att endast följa denna, däremot tilläts diskussionen gå utöver 

intervjumallen för att få en djupare diskussion. Samtidigt genomfördes flera fokusgrupper med 

nya deltagare i vardera grupp för att motverka risker som kan påverka resultatet. Senare drogs 

slutsatser från varje enskild grupp för att skapa ett gemensamt resultat.  Urvalskriterierna för 

denna grupp förklaras ingående i 5.3.2. Att genomföra fokusgrupper med företrädare ifrån 

universiteten hade varit opraktiskt och hade tagit för mycket resurser att planera samt 

genomföra. Utöver det skulle det vara svårt att få ut ett resultat ur dessa då svaren hade behövts 

viktas beroende på hur långt de olika aktörerna hade kommit i processen. Därav ansågs det 

enklare att endast genomföra enskilda intervjuer och senare tolka samt sammanställa resultatet. 

5.2.1 Offentliga dokument 

För att skapa klarhet över vad ackreditering innebär rent praktiskt för universitet, undersöktes 

hur UKÄ ackrediterar svenska lärosäten i syfte att ge dessa examensrätt, samt vilka processer 

som dessa måste genomgå för att kunna få denna rättighet. Ämnet besvarar även hur det svenska 

systemet är utformat samt dess historik. Senare undersöktes även AACSB utifrån samma 

grunder som UKÄ rörande hur processen går till, vad ett godkännande innebär samt historiken 
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kring hur behovet kom till. Undersökningen ska ses som primärdata och används för att skapa ett 

teoretiskt ramverk. Anledningen till att det blir primärdata är att de är utgivna ifrån antingen en 

statlig myndighet eller direkt ifrån det institutionen som levererar tjänsten och därmed är den 

som är kontrollorgan samt styr över denna (Saunders, 2012 s. 89f). 

5.3 Intervju stadiet 

5.3.1 Enskilda intervjuer 

Slutet av november 2014 påbörjades planering av intervjuer för genomförande under december 

2014. I planeringen fastställdes följande krav på vilka som skulle intervjuas: 

1: Svenskt lärosäte, universitet/högskola 

2: Lärosäten med företagsekonomisk inriktning 

3: Lärosäten som är under granskning för att bli ackrediterad av AACSB alternativt är 

ackrediterad av AACSB 

4: Individer som direkt arbetar med ackreditering och har stor kunskap av ämnet 

 

Urvalskriterierna valdes ut för att passa in i arbetets avgränsning; att det är svenska studenter i 

en svensk utbildningskontext samt ett universitet som är eller ligger i processen till att bli 

ackrediterad enligt AACSB. De fyra kraven möjligöra en undersökning av det potentiella 

mervärdet som skall undersökas. I det slutliga urvalet ingick: Karlstad Business School, 

Göteborgs Handelshögskola och Internationella Handelshögskolan Jönköping (JIBS).  

Av dessa har JIBS kommit längst i AACSB ackrediteringsprocessen och förväntas bli 

ackrediterat i början av år 2015. De övriga lärosäten ligger olika långt i processen och har 

använts för att se om det finns ett mönster mellan samtliga aktörers åsikter kring ämnet. 

Undersökningen upptäckte att ett mönster existerar då samtliga respondenter gav liknande svar.  

Ur dessa utformades en intervjuguide för fokusgruppsintervjuer. Se bilaga 5.  

I detta stadium ingick även att ta kontakt med AACSB direkt för att få deras åsikter kring 

studiens syfte samt för att ge mera bakgrundsinformation till studien. Framförallt var det viktigt 

att säkerställa den fakta som fanns på AACSB:s hemsida, så att den fortfarande var aktuell. 
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5.3.2 Fokusgruppsintervjuer 

Nästa steg var fokusgruppsintervjuer, urvalskriteriet för dessa som skulle ingå var: 

1: Studerande på Uppsala Universitet 

2: Avser att avlägga examen i Företagsekonomi på UU 

3: Studenter med kunskap motsvarande minst Företagsekonomi B på UU 

 

Urvalskriterierna valdes ut till att anta studenter som passar in i frågeställningen som arbetet 

avser att besvara, samt är den grupp som troligtvis påverkas mest av vilket handlingsalternativ 

som UU avser att nyttja. Anledningen till att använda personer som har läst minst till B-nivå i 

FEK var att bredda undersökningen till att täcka både personer på mastersprogram till de som 

enbart läst två terminer företagsekonomi. För att därigenom få igång en djupare diskussion kring 

mervärdeskapandet av utbildning: vilka förhoppningar som finns, hur det har sett ut historiskt 

samt möjligöra arbetslivserfarenhet. Att endast använda master studenter hade troligtvis givit 

åsikter som inte kan tillämpas på studenter som eventuellt blir påverkade av ett beslut om extern 

ackreditering. 

Det som går att diskutera om åsikterna går att applicera och generalisera på motsvarande grupp 

när denna process påbörjas eller avslutas, det vill säga om cirka fem år fram i tiden. Däremot 

ingår det endast i denna studie att undersöka den rådande attityden idag (2014), för att kunna ge 

ett svar vad en specifik grupp av studenter anser idag. Därav anses undersökningen uppfylla 

kraven på denna studies validitet.      

Efter att följt rekommendationer från Morgan (1998, s13ff,) beslutades att genomföra cirka fyra 

fokusgrupper utifrån tidsbristen för denna undersökning. En mättnad bestämdes att uppnås och 

därmed bestämde inte ett exakt antal. Antalet deltagare fastställdes också enligt 

rekommendationer av Morgan (1998 s.71f) och blev 8 personer i vardera grupp. Deltagarantalet 

bidrar till att skapa ett bra diskussionsklimat och därmed djupare diskussioner, detta då de går 

djupare in i problemformuleringen.  

5.4 Planering och genomförande 

Genomförandeidén för intervju arbete har varit enligt Trosts (2010 s50-51) sju steg, vilket är 

baserat på Kvales & Brinkmann InterView (2009) dock anpassat för Trosts teoretiska perspektiv, 

vilket är referensverket i det kvalitativa intervjustadiet. Därav nyttjas den istället för att gå till 
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Kavle & Brinkmann. De följande steg som tas upp beskriver varje enskild handling i insamling 

av resultatet, dessa är även i fallande ordning där varje enskilt steg måste ha genomfört innan 

nästa kan påbörjas. Dessa steg är: 

5.4.1 Tematisering 

Innan intervjuerna startades formulerades syftet för studien samt vad som mer specifikt vara av 

intresse att undersöka. I denna studie är det att svara på vilka mervärden som AACSB bidrar till 

utbildning samt undersöka attityder kring dessa mervärden bland studenter vid FEK på UU. 

Vidare hur dessa mervärden kan skapas mer praktiskt och om ackrediteringen då är viktig utifrån 

ett studentperspektiv. I detta stadium anpassades det teoretiska ramverket till 

problemformuleringen för komma till djupet av undersökningen, vad den avser att besvara och 

vilka avgränsningar som måste tillämpas för att möjligöra denna upptäckt.   

5.4.2 Design 

Studien planerades i detalj för att se hur den förhåller sig till tidigare studier samt uppsatsens 

syfte och bakgrund. Det teoretiska ramverket planerades utifrån en litteraturgenomgång, vilket 

skapade en grund för beslut kring vilken undersökningsmetod som var bäst lämpad. Processen 

bidrog till valet av inledande intervjuer med enskilda befattningshavare enligt 5.3.1 för att skapa 

en stadigare grund för fokusgrupperna. Anledningen till att inte gå direkt på fokusgrupperna har 

varit avsaknaden på tidigare forskning inom ämnet. En förstegsundersökning var därmed 

lämplig för att finna relevanta frågeställningar som möjliggör framkomsten av bra information 

från fokusgrupperna.    

Först skapades en intervjuarguide baserat på det teoretiska ramverket om värdeskapande teori, 

fast ur ett utbildningsperspektiv på universitet. Intervjuguiden utarbetades via rekommendationer 

från Trost (2010 s39f.) att hålla relativt öppna frågor för att inte styra svaren och att härleda den 

intervjuade till att skapa djupare och bättre svar, men ändå genomföra intervjun strukturerat för 

att underlätta datainsamling. Denna guide utvecklades efterhand under undersökningens gång för 

att anpassas till den insamlade informationen, utefter test intervjuer samt till hur respondenterna 

svarade. Processen bidrog till att skapa djupare intervjuer och mera utvecklade svar. 

Parallellt med att jobba med intervjuarguiden påbörjades arbetet med att boka intervjuer med 

individer som uppfyllde kraven uppställda i kapitel 5.3.1. Bokningsförfrågningar gjordes via e-
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post och bekräftades sedan på telefon. Deltagarna fick själv välja dag och tid som passade dem, 

så att inte en tidsbrist uppstod under intervjuerna.  

Ett spår som skedde samtidigt var att planera fokusgrupperna för att säkerställa en planerad 

logistik, i detta ingick att boka lokal samt att skicka ut inbjudningar till 371 studenter som läste 

på FEK hösten 2014 på minst B-nivå. Inbjudningar skickades ut på e-post cirka två veckor innan 

och enligt riktlinjer uppsatta av Morgan (1998 s.15) för att säkerställa rekryteringen till det 

utsatta datumet. En påminnelse skickade ut till deltagarna cirka en vecka innan för att fylla ut 

grupperna, denna gång med ekonomiska incitament. De sista deltagarna rekryterades genom 

direktrekrytering under två dagar innan fokusgrupperna skulle genomföras.     

5.4.3 Intervjuer 

Intervjuerna som bokades och genomfördes var i ordning: Prefekten samt ackrediteringsansvarig 

på Karlstad Business School, ackrediteringsansvarig på Göteborgs handelshögskola, 

ackrediteringsansvarig på JIBS samt chefen för forskningen på AACSB. Dessa intervjuer 

genomförde under tidsperioden 28/11 2014 - 11/12 2014. Intervjuerna genomfördes 

strukturerade med öppnade frågor och enligt de riktlinjer som blev uppsatta enligt kapitel 5.4.2. 

Samtliga intervjuer bandades inför kapitel 5.4.4. Intervjutiden för samtliga låg mellan 45-90 

minuter.  

Utfallet på fokusgrupperna blev tre stycken genomförda grupper med fem deltagare var i de två 

första grupperna och tre personer i den sista gruppen. Utfallet blev därmed inte som planerat och 

uppfyllde inte önskan om fyra grupper á åtta personer. Situationen berodde till stor del på att 

anmälda deltagare inte kom till de angivna tiderna. Däremot kan detta ha givit ett bättre resultat 

då risken för att få sin åsikt undanträngd kan ha minskats samt risken för gruppåverkan, det kan 

ha givit en djupare diskussion med slutresultatet att de skapade en bättre empirisk bakgrund för 

undersökningen. Mindre grupper gav även en möjlighet att lättare kunna bearbeta resultatet och 

skapa bättre uppföljning då det var färre deltagare att hålla reda på. Därav går det att se fördelar 

med att även innefatta mindre fokusgrupper under sex deltagare pågrund utav just detta 

(Morgan, 1998, s.73-74). Utav respondenternas likvärdiga svar i vardera av fokusgrupperna gick 

det att se en relativt stark attityd kring området extern ackreditering. Efter att sammanfogat 

resultatet och bildat en helhetsuppfattning bestämdes att vidare fokusgrupper nödvändigtvis inte 

bidrar till ett starkare resultat, då ett enhetligt resultat var möjligt att skapas. Insamlad 

information från fokusgruppsintervjuerna kan därmed ses ha uppnått en mättnad och att utföra 
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ytterligare intervjuer därmed inte nödvändigtvis skulle tillföra vidare information till studien 

(Morgan, 1998, s.78). 

5.4.3.1 Etik 

Inför varje intervju informerades den intervjuade/ande om vad intervjun skulle undersöka, samt 

hur materialet skulle användas i undersökningen. Dessa fick även valmöjligheten att avbryta 

intervjun, motsägas sig att bli inspelad, eller att i efterhand neka till deltagande. Varje deltagare i 

de enskilda intervjuerna fick även kontrollera transkriberingen för att säkerställa en hög 

trovärdighet av svaren. Fokusgrupperna fick inte denna möjlighet på grund av det stora antalet 

deltagare, samt den stora datamängd som insamlades (Trost 2010, s123f).  

Enligt rekommendationer av Trost (2010, 123f) valde vi att helt anonymisera samtliga svar i 

både de enskilda intervjuerna samt i fokusgrupperna för att inte kunna identifiera en enskild 

befattningshavare eller student.     

5.4.4 Överförande till bearbetningsbar form 

De enskilda intervjuerna spelades in samt fördes minnesanteckningar löpande under 

intervjuerna. Dessa anteckningar kompletterades i vissa fall efter intervjun med det som 

missades med hjälp av inspelningen. Fokusgrupperna spelades in, minnesanteckningar fördes 

löpande under intervjuerna och den insamlade informationen bearbetades klart efter samtliga 

grupper när de vara relativt färska i minnet. Detta gjorde att vi fick relativt bra bearbetad data 

direkt efter en intervju blev avslutade vilket snabbade på steg 5.3.5. Detta efter 

rekommendationer av Trost (2010, s147f) på bearbetning. Samtidigt, som nämnt i 5.3.3.1, fick 

respondenterna i de enskilda intervjuerna läsa transkriberingen för att kontrollera att inget 

missades eller omedvetet förvrängdes i transkriberingsprocessen. 

5.4.5 Bearbetning och analys 

Efter den initiala bearbetningen ifrån tal till text inleddes arbete att plocka ut väsentliga delar och 

ett urval skedde av den information som var väsentlig för studien och dess ramverk. Under 

processen diskuterades först intervjusvaren av respondenterna från universiteten för att tolka 

information och finna de delar som var relevanta för arbetet. Informationen delades upp till att 

passa in i de identifierade mervärdena. Arbete skedde löpande genom att återkomma till de 

bandade intervjuerna och transkriberingarna för att skapa en djupare resultatdel, samt att skapa 



27 
 

en distans till källmaterialet för att få en större bild och inte fastna i detaljer. Samma process 

användes senare till att tolka och analysera svaren från fokusgrupperna. Skillnaden var att dela in 

informationen bland de funna mervärden och om åsikterna var positivt, neutralt eller negativt 

laddade (Trost 2010, s.147f). 

Den insamlade informationen från respondenterna från universiteten var till stor del baserat på 

universitetens förväntningar av mervärden som en ackreditering via AACSB kan bidra till. 

Mervärdena är framtagna av respondenterna efter ett långt arbete av att utvärdera universitetens 

egna nuvarande verksamhetsmål och krav jämfört med AACSB standarder och krav. Samtliga 

respondenter gav relativt lika svar vilket ger reliabilitet till studien. Under bearbetningsprocessen 

av insamlat material valdes endast de mervärden ut som blev konfirmerat av JIBS, som under 

hösten 2014 lämnar över den slutgiltiga rapporten i ackrediteringens fasen. Som tidigare nämnt 

så krävs det av universitet att de redan uppfyller de ackrediterade kraven innan en ackreditering 

tilldelas. Därmed har det redan framkommit på JIBS faktiska mervärden som är kopplat till 

AACSB. Genom urvalet var det endast dessa mervärden som accepterats som tillförlitligt och 

resultatet kan därmed ses som validerat. 

Fokusgrupperna bidrog till diskussioner med reflekterade svar och även till en viss del tankar 

kring hur utbildningen ska vara uppbyggd i grunden. Om istället enskilda intervjuer eller enkäter 

använts så hade detta troligen inte skett. Diskussionerna från fokusgrupperna gav i vissa 

avseende relativt lika svar och kan därmed förespråka studiens urvalsgrupp. I ett avseende 

upptäcktes åsikter som var beroende på individuella skillnader och som pågrund utav studiens 

korta spann misslyckades att belysa dess betydelse, det funna mervärdet var: Etiskt, hållbart och 

socialt ansvar. En bred enkätstudie hade därmed även varit lämpligt för att finna majoriteten av 

studenters åsikter kring ämnet. Vidare upptäcktes en röd tråd för de resterande mervärdena vilket 

bearbetades till en enhetlig text. 

5.4.6 Resultat 

När den bearbetade informationen överfördes till resultatdelen i studien inleddes slutarbetet till 

arbetet. Det teoretiska ramverket kopplades till resultatdelen i syfte att besvara arbetets 

problemformulering, resultatet tolkades och analyserades. Litteraturstudien förnyades så att 

källmaterialet stämmer överens med de tolkningar som gjorts samt fördjupades i vissa aspekter. 

Det inledande stadiet borde därmed fortfarande vara relevant för studien. Efter detta togs det nya 

materialet och analyserades vidare för att skapa analysen. Målet i detta steg har även varit att 
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tolka resultatet på ett objektivt sätt utan att lägga större värderingar till svaren, men att förstå 

innebörden av dem och hur de är relaterade till det teoretiska ramverket. Senare analyserades 

studien vidare för att bygga upp en diskussion kring resultat, metod och analys och därutav 

placera studien i ett större perspektiv (Thurén 2013, s.98). 

5.4.7 Rapportering 

Efter resultatet analyserats genomfördes en redigering för att säkerställa att det resultat som 

används i texten är logiskt strukturerat. Läsaren ska enkelt följa med i studien och inte få några 

funderingar som bidrar till ett sämre forskningsresultat pågrund av missförstånd. Därmed har vi 

infogat ett gediget ramverk med tydlig bakgrundsinformation (Trost, 2010, s.156f).  

5.5 Sammanfattning 

Arbetet startade med ett par pilotintervjuer med en professor samt en docent ifrån FEK vid UU 

för att finna arbetets problemformulering samt forskningsfråga. Därefter genomförde en 

litteraturstudie för att avgränsa dessa och för att skapa en relevant forskningsfråga kring ämnet. 

Det som var problematiskt under denna studie var att den information vi kunde finna kring 

ämnet var amerikansk dominerad och den såg endast på ämnet genom ett organisatoriskt 

perspektiv. Samt genom ett perspektiv som inte kunde direkt appliceras på en svensk kontext. 

Detta skapade både möjligheter men ändå problem, då det inte fanns något att förhålla sig till 

genom tidigare analyser gav det mera spelrum för att penetrerar problemet ifrån en annan 

riktning. Men även merarbete då vi var tvungna att analysera hela värdeskapningskedjan för att 

finna något som kunde senare appliceras på studenter för att faströna om det var relevant eller ej. 

Det empiriska arbetet genomförde via två spår, dels enskilda intervjuer för att skapa en grund att 

jobba vidare på och besvara vad dessa anser om vilket värde en extern ackreditering ger för 

studenten. Samt fokusgrupper för att applicera det resultat som uppkom ur de enskilda 

intervjuerna för att se hur det förhåller sig till deltagarna i fokusgrupperna. Allt detta togs senare 

och analyserades med stöd av det teoretiska ramverket för att leverera en slutsats och i slutändan 

ett svar på forskningsfrågan. 
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6. Resultat 

De inledande intervjuerna gav 10 stycken mervärden som respondenterna i den inledande 

intervjufasen hade identifierat. Dessa var: Kompetenta och forskande lärare, universitetets status, 

universitetets legitimitet, studenternas anställningsbarhet, internationella partners, utländska 

lärare, utländska studenter, extern kvalitetskontroll, transparens och etiskt, hållbart och socialt 

ansvar (Enskilda intervjuer, 2014). Ur detta togs en intervjuguide fram som applicerades på 

fokusgrupperna för att undersöka vilka mervärden som är utav vikt för respondenterna när det 

gäller deras utbildning.  

6.1 Kompetenta och forskande lärare  

AACSB kräver av universitet att antalet akademiker är i proportion till antalet studenter samt ett 

minimum krav på antalet erkända forskare samt mindre välkända som finns på universitetet. 

Universitetets forskare måste även lära ut till studenter och AASCB sätter krav på utbildningen 

som de erbjuder, lärare ska ha bra kunskaper och den forskning som bedrivs skall ha en effekt på 

lärandet (Enskilda intervjuer, 2014). Studenterna i undersökningen ansåg dock att det läggs för 

mycket fokus på forskning samt att utbilda forskare, och att alla inte har ett intresse av att forska. 

Studenterna ansåg att universitetet borde lägga mer fokus på att arbeta aktivt mot näringslivet 

och att företag borde vara med och styra utbildningen mot de krav som arbetsmarknaden har på 

de examinerade studenterna. Studenterna menade dock att näringslivet inte får styra i allt för stor 

grad då det skulle kunna bli för praktiskt och att universitetet måste hålla en viss akademisk 

standard. En annan problematik som uppkom var att näringslivet har för många viljor. Det som 

däremot efterfrågades mest i gruppen var att lärarna brinner för sitt ämne samt att man hellre ser 

en entusiastisk lärare framför en som är kompetent inom det som lärs ut. Resonemanget uppkom 

igenom att de mera entusiastiska lärarna ansågs vara bättre på att undervisa och att fånga 

studentens intresse. Däremot menade studenterna att det är viktigt att den som lär ut har kunskap 

inom ämnet. Studenterna ansåg att det inte är viktigt för forskare att undervisa om denne inte vill 

då det blir kontraproduktivt för utbildningseffekten. Däremot menade studenterna att det är 

häftigt att gå på föreläsningar av forskare som är högt insatta i sitt ämne men de påpekade att det 

förutsätter att de studenterna förstår vad denne säger. I sådana fall är det viktigt med pedagogisk 

litteratur som förklara begrepp och teorier grundligt. Vidare ansåg studenterna att lärare med 

endast en teoretisk grund var sämre på att lära ut jämfört med lärare som har erfarenheter ifrån 

näringslivet. Studenterna ansåg att det saknas den praktiska biten i dagens utbildning vilket 
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skulle kunna öka förståelsen och därmed lärandet. I dagsläget erbjuder UU detta genom 

kontaktdagarna, nationerna och föreningslivet; dock kan inte alla studenter ta del av detta vilket 

gör att de vill ha en större inblick i företagsvärlden genom exempelvis företagsrepresentanter 

som kommer till utbildningen och delar med sig av sin kunskap samt Case ifrån verkligheten 

(Fokusgruppintervju, 2014).      

6.2 Status, legitimitet och anställningsbarhet  

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan handelshögskolor internationellt, därmed skapar 

ackreditering ett erkännande att dessa har samma nivå på utbildningen. Det är svårt att få 

acceptans för sin utbildning internationellt och AACSB kan därmed bidra till igenkännedom 

bland utländska arbetsgivare. Sett nationellt bidrar ackreditering till att visa 

utbildningsförutsättningar och därmed skapa legitimitet för universitets verksamhet. Genom 

AACSB krav skapas en karläggning över vilka kurser som finns med i programmet och som 

påverkar uppnåendet av programmålen. De olika programmålen mäts vid olika tillfällen i 

programmet, vilket skapar en garanti för att studenterna uppnår målen och därmed ger högre 

anställningsbarhet för studenterna. Ackrediteringen kan även ses som en kvalitetsgaranti för 

examinerade studenter då endast 5 % av samtliga lärosäten globalt är ackrediterade av AACSB, 

detta i sin tur ansågs skapa en högre anställningsbarhet för studenterna (Enskilda intervjuer, 

2014). I studien ansåg studenterna att UU redan idag har ett starkt rykte samt har hög legitimitet 

nationellt. Majoriteten av studenterna i studien valde att studera på UU pågrund av detta, då de 

ansåg att universitetet står sig stark på utbildningsmarknaden. Studenterna menade också att 

arbetsgivarna generellt bryr sig mera om var studenten har tagit examen och inte dess betyg. 

Därmed ansåg studenterna att extern ackreditering inte är viktigt nationellt pågrund av det rykte 

som UU redan besitter, dock var majoriteten av studenterna osäkra kring vilken status 

universitetet har utomlands. Studenterna ansåg att det är viktigt att utbildningen skapar en hög 

anställningsbarhet internationellt (Fokusgruppintervju, 2014). 

6.3 Internationella partners  

Det är idag svårt att bedöma kvalitén på ett universitet, därmed kan en extern ackreditering 

komma in och agera som en kvalitetsstämpel och skapa en trovärdighet för att genomföra 

framtida samarbeten. Så som utveckling ser ut, globalisering och ackrediterade välkända 

universitet, så kan ackreditering i framtiden bli ett krav för att bygga nya partnerskap 

internationellt, något som gynnar studenterna då det underlättar framtida utbyten. Det anses vara 
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viktigt att studenterna är vana att samarbete i mångkulturella sammanhang då arbetsmarknaden 

efterfrågar detta. Däremot ansågs vissa ackrediteringar bättre för vissa regioner, AACSB är 

framför allt erkänt inom de engelsk talande delarna av världen jämfört med EQUIS som är 

viktigare inom Europa (Enskilda intervjuer, 2014). I undersökningen såg studenterna att 

internationella partnerskap kan bli viktigare på grund utav globalisering. Den första positiva 

faktorn som studenterna nämnde med internationellt samarbete var att det underlättade för 

utlandsstudier, något som studenterna ansåg vara viktigt. De var idag redan nöjda med det 

programmet som FEK har för utbyte och de hade en hög förväntan på utbytesmöjligheter när de 

valde UU. Dock ansåg studenterna att det alltid går att förbättras med ökade utbytesplatser samt 

större valmöjlighet. Det viktiga med utlandsstudier var att de fick uppleva ett annat universitet, 

nya perspektiv, en större helhetsbild, förbättra sin engelska, samt skapa erfarenheter från andra 

kulturer. Utlandsstudier ansågs ge en bra merit och erfarenhet. Studenterna ansåg även att 

internationella partnerskap kan leda till en ökad kvalité av utbildningen genom utveckling av ny 

information och genom utbyte med välkända professorer. Problemet som de dock såg vara att 

universiteten i samarbetet kan bli för homogena, något som förklarades av en student med att 

nätverk ofta har en effekt att medlemmarna vill åt samma håll och därmed blir färgade av detta. 

Studenterna menar att det kan påverka UU negativt då andra aktörer skulle påverka hur 

verksamheten ska skötas (Fokusgruppintervju, 2014).   

6.4 Utländska lärare och studenter 

Även om den tekniska utvecklingen gjort det enklare att arbeta globalt så är de personliga 

mötena fortsatt viktiga för affärer. Det finns stora skillnader för hur affärer genomförs, bland 

annat rena kulturskillnader som gör det viktigt att internationalisera utbildning. En extern 

ackreditering underlättar till att rekrytera internationella studenter och personal till universitetet 

då ackrediteringen bidrar till att framhäva vad universitet är och vill vara samt legitimerar detta, 

vilket skapar ett erkännande av status (Enskilda intervjuer, 2014). Studenterna i undersökningen 

såg positivt till utländska lärare och ansåg att det skapar en bredd i utbildningen. Bland annat 

ansågs UU ha för mycket teori och för lite praktik i utbildningen, vilket utländska lärare ansågs 

kunna bidra till att förändra då utbildningen skiljer sig från land till land. Däremot var 

studenterna ovana med utländska lärare och ansåg att utländska lärare var en bonus och inte en 

avgörande faktor för val av utbildning. Studenterna menade även att ackreditering kunde på sikt 

bidra till att fler utländska studenter söker sig till universitetet om ackrediteringens erkännande 

stärks. Fler utländska studenter vid UU ansågs positivt i form av fler utlandsutbyten för dem 
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själva och negativt i form att utländska studenter inte enbart kommer för utbildning utan även för 

andra faktorer. Något som skulle kunna påverka utbildningen till det sämre. Studenterna menade 

dock att utländska studenter i utbildningen kan bli positivt om universitetet för en tätare dialog 

om förväntningar på dessa studenters studier samt har höga krav på de studenter som antas. 

Studenterna ansåg att kraven minst borde inneha en lägsta nivå motsvarande de egna studenterna 

samt goda engelska kunskaper. Studenterna kände till fall av utbytesstudenter med bristande 

kunskaper i engelska, vilket försvårade projekt i samarbete oerhört. En annan aspekt som 

studenterna kunde identifiera var att det finns ett begränsat antal platser på UU vilket skulle 

innebära en ökad konkurrens med de inhemska studenterna. De positiva effekterna som 

studenterna kunde se var kulturella erfarenheter, relationer och kontakter samt ökad 

internationalisering av utbildningen. Effekter som studenterna menade blir viktigare i takt med 

ökad globalisering (Fokusgruppintervju, 2014). 

6.5 Extern kvalitetskontroll och transparens 

Att arbeta mot AACSB:s standarder är ett långsiktigt arbete som är relaterat till universitetets 

mål, och hur dessa mål uppfylls för att möta standarderna. Därmed ställer det krav på 

organisationen att kunna planera och mäta dessa styrmål samt bidrar till en mer genomsyrad 

styrning av organisationen. AACSB bidrar även till att följa upp vad som händer studenterna 

efter examen; vilken typ av jobb de fick, lön, samt position i arbetslivet. Detta skapar ett 

internationellt kvalitetssäkringssystem med fokus på kvalitetsutveckling samt bidrar till att 

interna krav blir lättare att drivas igenom pågrund av den externa kravställaren. Möter inte 

universiteten de fortlöpande kraven upphävs ackrediteringen. Ett krav som AACSB ställer är att 

all planering av verksamheten skall ske i samverkan med studenterna. (Enskilda intervjuer, 

2014). Studenterna ansåg att det var positivt att ackreditering kan tvinga UU att leva upp till 

kraven, detta då studenterna får mera makt att utforma utbildningen vilket kan leda till ökad 

kvalité. En extern ackreditering kan öka transparensen för att öka trovärdigheten för 

utbildningen, men studenterna menade att det inte får bli för byråkratiskt och ta tid ifrån andra 

aktiviteter. Studenterna menade att det inte bara ska se bra ut på pappret utan det måste finnas en 

uteffekt också. I gruppen ansåg man att en ökad transparens och ett ökat informationsflöde 

kommer leda till en ökad vilja att påverka på UU då studenterna har mera insyn i verksamheten. 

Studenterna menade att det ibland har funnits klagomål på kurser om att det har hänt för lite, 

samtidigt som det på andra kurser ständigt förändras vilket ansågs även ge en negativ effekt. Det 

tycks även finnas en ojämn nivå i vissa kurser vilket ansågs som negativt då kurserna kan ändras 
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från termin till termin. En student menade att han inte ville vara en "exprimentkanin" för detta. 

Studenterna kom överens om att en ökad transparens ger bättre återkoppling om vad som kan 

förändras. Om studenterna inte enbart får återkoppla utan även får vara med att påverka från 

start, så behöver inte kurserna ändras från år till år och kan därmed bli mer stabila. Idag upplever 

studenterna att vissa kursansvariga inte lyssnar på studenterna, eller motsatsen att de lyssnar för 

mycket vilket riskar att det blir för mycket experimenterande av utbildningen. Ökad transparens 

ansågs kunna minimera dessa negativa effekter. Vissa kurser på UU frågar i början av kursen 

vad studenterna önskar och har då lämnat ett visst utrymme för förändring vilket studenterna 

önskar. Problematik kan uppstå däremot i större grupper då det finns för många olika viljor. En 

student menade att studenterna förväntar sig att få lärande serverat samt att det är svårt att veta 

som student vad man vill lära sig innan utbildningen. En annan student menade att det idag 

endast finns få studenter i instutionsstyrelsen som får information och för studenternas talan. 

Studenten upplevde att informationen stannar kvar där i dagsläget och inte representerar 

samtliga studenter. Vissa studenter kritiserade och menade att om studenterna ska vara delaktig 

så måste de även ha en vilja att förändra och poängterade att det kanske inte alla har 

(Fokusgruppintervju, 2014). 

6.6 Etiskt, hållbart och socialt ansvar 

Ytterligare krav AACSB ställer är att utbildningen ska innefatta etik, hållbarhet samt social 

ansvarstagande. Ämnet tas inte upp som huvudpunkter i utbildningen idag, och efterfrågas inte 

av studenterna. Däremot ansågs kraven på utbildningen leda till bättre utbildade beslutsfattare i 

framtiden (Enskilda intervjuer, 2014). Ämnet gav varierade svar från studenterna, neutrala, 

positiva och negativa perspektiv kring ämnesområdet. Därmed var studenterna sammantaget 

osäkra kring dess vikt.  Dels ansågs det betydelselöst då UU redan idag är bra inom området och 

att det då borde vara valfritt att läsa ämnet vidare. Dels ansågs ämnet inne ha vikt då dagens 

företag belyser ämnet och måste därmed anpassas till hela utbildningen. Intervjuerna visar på att 

åsikter kring ämnet, dess betydelse och vikt är individuellt och inte sammantaget för gruppen 

studenter (Fokusgruppintervju, 2014).  

6.7 Åsikter efter att negativa aspekter presenterats 

Studenterna blev upplysta om kostnaderna för en AACSB ackreditering, de initiala kostnaderna 

för att bli ackrediterad samt de löpande kostnaderna. Både faktiska kostnaderna samt de 

indirekta som skapas pågrund utav ökat mer arbete för de anställda i relation till UU budget. 
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(Enskilda intervjuer, 2014). Detta ändrade inte på majoritet av studenternas uppfattning om 

AACSB ackreditering. En student menade att de ökade merkostnaderna kommer att skapa en bra 

avkastning, en annan menade att alla de faktorer som ges utanför utbildningen är bra, och att de 

mervärden som diskuterades var av stor betydelse. Vissa menade dock att många mervärden 

skulle kunna gå att skapa utan extern ackreditering och det gör att extern ackreditering måste 

vara kostnadseffektiv. Däremot menade vissa att ackrediteringen endast kan skapa en extern 

kontroll som kräver en kvalitetsutveckling och därmed förbättring. Endast ett fåtal studenter var 

neutrala eller negativt inställda till kostnadsaspekterna, en menade att ackreditering inte kommer 

påverka utbildningen utan UU:s nationella rykte har större påverkan i beslutsprocessen. En 

student var även oroad över att ackrediteringen kan ta bort UU:s traditionella akademiska charm. 

En annan menade att extern ackreditering kan bli viktig i framtiden, men att budgeten måste gå 

till utbildning och inte till byråkrati (Fokusgruppintervju, 2014). 

7. Analys 

I följande kapitel beskrivs, tolkas och analyseras studiens upptäckta resultat tillsammans med 

studiens analysmodell.  

7.1 Ackrediteringsstandarder i praktiken 

De mervärden som AACSB bidrar med till universitet är mervärden som studenterna i 

undersökningen är intresserade av. Däremot finns det inte en fullständig kongruens mellan det 

som de intervjuade från handelshögskolorna angav som mervärden och det som studenterna 

efterfrågad. De faktorer som ansågs bidra till studentens anställningsbarhet både direkt och 

indirekt var utav vikt för studenten. Studenterna söker sig till universitetet som anses vara stark 

på den nationella marknaden vilket utmynnar i universitetets rykte och legitimitet som härrör 

dels från kvalitativ utbildning som skapas dels igenom internationella partners, kvalitetskontroll 

och transparens. Kvalitet för studenterna är utbildningens utformande. Wedlin (2004) påvisade 

att universitets förväntade mervärde som ackreditering bidrar till baseras på att stärka 

universitetets rykte, legitimitet samt kvalitetsutveckling. Studiens resultat påvisade att 

ackreditering faktiskt skapar dessa mervärdet samt bidrog till en utökad förståelse för 

mervärdeskapande av ackreditering med AACSB. Legitimitet och status anses vara de viktigaste 

delarna av AACSB mervärdeskapande process då universitet ensamt har svårt att skapa en bred 

internationell legitimitet och status, vilket påverkar internationaliseringen av utbildning, 
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internationella partners samt internationell ansällningsbarhet för studenter. Däremot kan 

mervärdet ifrågasättas då det består av en stor grupp aktörer vilket inte kan påvisas utan vidare 

studier i ämnet.  

Studien visade att majoriteten av studenterna ansåg att en ökad internationalisering av utbildning 

har betydelse för framtida utbildning med åtanke till globaliseringen. Däremot var studenternas 

vetskap om internationalisering begränsad vilket härleds till utsagor kring utländska lärare och 

studenter som ej ansågs vara utav vikt. Osäkerheten kring internationalisering tolkas utifrån 

studenternas bristande kunskap i faktorernas effekter på den egna anställningsbarheten. 

Internationalisering av utbildningen är viktigt utifrån marknadens efterfrågan och borde 

genomföras tillsammans med studenterna så att negativa faktorer som exempelvis internationell 

omotiverade studenter kan förhindras. Studenterna såg även den nationella anställningsbarhet 

som viktigare än en internationell sådan vilket kan ha påverkat deras syn på ämnet.   

 

Universiteten ser ackreditering som ett framtida krav för internationella partnerskap dock ställer 

inte detta ämne i kontext. Ackrediteringens framtid kan endast avgöras utav att utläsa denna 

framtid och behovet av ackrediteringen. De stora behoven som tidigare nämnts är just ryckte och 

legitimitet vilket även studenterna ser som de avgörande faktor för deras anställningsbarhet. Om 

utvecklingen fortsätter och allt fler lärosäten blir ackrediterade, ökar antalet intressenter vilket 

minskar standarden och kraven för vad som är en acceptabel nivå för att få bli AACSB 

ackrediterat. Därmed riskerar ackrediteringen att tappa legitimitet och förtroende då standarden 

blir urvattnad, som i förlängningen kan skapa en negativ påverkan på universitet som är 

ackrediterat samt dess studenters anställningsbarhet. Efter Jantzen (2000), Yunker (2000) & 

Durand och McGuire (2005) gjort sina studier och uttryckt sin oro kring ämnet så fortsätter 

AACSB i en ökad takt till att ackreditera nya universitet.  

7.2 Förväntningar på utbildning 

I undersökningen framgick det att studenterna ansåg att det viktigaste med utbildningen är att få 

en kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden. Det som ökar anställningsbarheten ansågs 

skapa ett mervärde för utbildningen, vilket även var genomgående under hela studien. 

Fenomenet tolkas utifrån att studenter vill värdemaximera sin utbildning och därigenom få en 

bra avkastning på de alternativkostnader som uppstår under utbildningen, att få en bättre 

anställning än om de inte hade valt att ta examen. Studien visar däremot att den enskilde 
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studenten har dålig insikt i vad arbetsmarknaden efterfrågar för kompetenser. Studenterna hade 

olika erfarenheter och kunskaper av vad marknaden efterfrågar, vilket i vissa fall var 

förväntningar av vad marknaden efterfrågar snarare än real kunskap. Därmed är det av betydelse 

för universitet att skapa en tätare dialog med näringslivet och tar fram vad marknaden faktiskt 

efterfrågar av framtida nyutexaminerad studenter. Kunskapen borde nyttjas och bli mer central i 

utbildningen. 

Studenternas fokus på entusiastiska lärare påverkas av att studenterna vill underlätta lärandet 

vilket i sin tur bidrar till kunskap som arbetsgivare efterfrågar. Däremot värderar inte 

studenterna kompetenta och forskandelärare högt som tolkas att studenterna saknar intresse av 

djupare kunskap inom ett specifikt ämne om inte den som lär ut är entusiastisk och motiverade. 

Studenterna menade att arbetsgivare värderade betyg lågt och fokuserade snarare på vart 

studenten har studerat, vilket kan vara en bidragande faktor till varför djupare kunskap inte 

värderas lika högt. Viktigt att poängtera är att en AACSB ackreditering skulle därmed påtvinga 

studenterna ett mervärde de faktiskt inte vill ha nämligen: kompetenta forskande lärare som inte 

vill utbilda eller mer specifikt lärare som inte är bra på att lära ut. De ena behöver dock inte 

utesluta det andra så som studenterna menar och borde avgöras från fall till fall. Därmed borde 

studenterna få vara med och påverka vilka lärare som utbildar på universitet igenom att 

utvärdera lärares förmåga till att utbilda. I kontrast kan lösningen vara mer framtidsfokuserade 

igenom att utbilda lärare i utbildningsförmåga och därigenom uppfylla studenternas önskan. 

Lärares utbildningsförmåga borde således sättas i fokus i jämförelse med AACSB huvudfokus 

på kunskapskompetens. 

Studenterna ansåg att utformandet av kurser var varierande och att ökad transparens kan 

minimera dessa negativa effekter. Anledningen till att studenterna upplevde variationen som 

negativt var risken för att hamna i en föränderlig kurs av lägre kvalitet och därmed bli ett 

testobjekt för ett nytt sämre lärosett. Uppkomsten tolkas som att studenterna har en oro av att 

varierande kursplaner skapar sämre lärande, därmed sämre kompetens och svårare att få arbete. 

Utifrån den oro som studenterna uppgav för sitt lärande så är det förståligt att studenterna har ett 

behov av transparens och kontroll av utbildningen och därigenom säkerställa sig en kvalitativ 

utbildning som marknaden efterfrågar. Därmed efterfrågar studenterna inte pedagogik i sin 

utbildning utan snarare andragogik, det vill säga att studenter själva väljer studiemål, att 

universitet lyssnar till studenterna och att de aktivt får delta i planeringen av utbildning. 
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En extern ackreditering har även effekt på organisationen i sin helhet då den höjer lägsta nivån 

på utbildning, och ger en bild utåt om att den håller denna nivå, vilket är viktigt för att öka 

samarbete mellan olika aktörter. De individer som är tidigare bekanta med ackrediteringens 

standarder har även en relativ bra kännedom av den lägsta nivån. Dock existerar en risk för att 

standarderna urvattnas vilket kan ge en paradoxal effekt av att den ökade populariteten gör att 

aktörerna tappar förtroendet för denna. Om aktörerna förlorar förtroendet för ackrediteringen blir 

det mera attraktivt att anställa en person från ett icke-ackrediterat universitet. Om AACSB inte 

sätter upp mål och standarder som speglar marknaden och deras krav som ställas på utbildningen 

kan ej ett förtroende för ackrediteringen skapas. AACSB ackreditering kan därmed, som tidigare 

nämnt, ligga i farosonen för att en sådan situaionen ska uppdagas, vilken kan påverka den 

internationella anställningsbarheten för studentern negativt. Vidare forskning föreslås senare för 

att undersöka problematiken. Universiteten bör därmed arbeta tillsammans med näringslivet för 

att möta varandras förväntningar och därigenom utbilda studenter som får en examen som är 

relevant för dagens företag. AACSB ackreditering kan vara ett steg i rätt riktingen då den skapar 

relevans i utbildningen genom en ökad kontaktyta mellan andra lärosäten och mellan de egna 

studenter som önskar mer praktiskkunskap och högre anställningsbarhet.    

7.3 Perspektiv på mervärdeskapande 

Ackreditering skapar en kvalitetssäkring av utbildningen och ökad transparens, mervärden som 

studenterna efterfrågade då det fanns en vilja att förändra och förbättra utbildningen. Här kan vi 

se att studenterna efterfrågar gemensamt mervärdesskapande för att värdemaximera av den egna 

utbildningen. När studenterna själva är med och påverkar den egna utbildning skapar det ett 

önskevärt mervärde för studenterna samt rimliga förväntningar om vad utbildningen kommer ge. 

Det leder till en samskapande interaktion mellan studenter, lärare och fakultet som bidrar till 

värdet av utbildningen. Utifrån detta kan studenternas efterfrågan av insyn i verksamheten och 

vilja påverka förklaras genom deras önskan av att skapa en utbildning som de individuellt anser 

uppnår de mervärden som är av betydelse för dem personligen. Därutav borde studenternas 

individuella åsikter tas i bejakande för att skapa en personlig utbildning anpassat efter 

studenternas individuella kapacitet. En samskapande processen som skapas efter studenternas 

egna önskemål: en tätare dialog samt ett öppet klimat.  

Kursplanerna borde utvecklas tillsammans med studenterna via utspridda programföreträdare för 

vardera utbildningsomgång. Programföreträdarna får därmed ett ansvar att informera om 

förändringar och universitetets förhållanden ner till studenterna, samt samordna förfrågningar, 



38 
 

förslag och behov upp i organisationen För vardera kursen borde även en viss procent av 

kursplanen lämnas tom för att låta de individuella studenternas åsikter och viljor komma till 

gehör. Den samskapande process kan endast åstadkommas via mindre klasser där varje individ 

får komma till tals och borde bidra till ett mer öppet klimat där en vilja att förändra existerar. 

Hill, Lomas, & MacGregor (2003, s. 18-20) rekommenderade även i sin studie mindre klasser 

och mer lyhördhet ifrån lärarna efter de önskemål som studenterna har. Systemet måste anpassas 

till studenternas individuella behov, om en låda med anonyma brev eller en öppen diskussion är 

det bästa beror på de olika gruppernas förutsättningar. I dagens system får studenterna lärandet 

serverat och denna förändring kan till en början kännas ovant eller främmande. Genom att starta 

denna process så blir lärandet inte allmän accepterat utan en process som förändras med 

omgivningen som universitetet existerar inom. Lärandet är förändligt och borde anpassas efter 

både nya upptäckter samt dess omgivning för att därigenom kvarhålla sin relevans. Processen 

skulle leda till att studenterna förväntningar på utbildning sammanfaller med det mervärdet som 

utbildningen faktiskt bidrar till, vilket är utav betydelse då studenternas syn på mervärdet av 

utbildningen påverkas av studenternas förväntningar.  

Studien fann att studenterna efterfrågade kunniga, entusiastisk lärare som ger stöd vid behov, 

vilket även Hill, Lomas, & MacGregor (2003) fann i sin studie. Vidare visade även studie att 

studenterna ansåg att entusiastisk lärare med praktisk kunskap var bättre på att lära ut jämfört 

med lärare som är kompetenta med endast teoretisk kunskap. Det viktigaste för studenterna var 

att lärarna var bra på att lära ut kunskap och fånga studenternas intresse. Samtidigt efterfrågade 

studenterna mera praktisk kunskap i utbildningen för att skapa större förståelse av ämnet. 

Uppkomsten av detta tolkas ifrån studenternas oro av att arbetsgivare värderar praktisk kunskap 

högre än teoretisk kunskap, därutav är det betydande att universitet skapar utbildningar 

tillsammans med arbetsmarknaden för att anpassa utbildning efter det marknaden efterfrågar.  

Studenter är den enda slutkunden av utbildning och deras syn på kvalité skapas ifrån hur deras 

förväntningar av utbildning möts. Studenternas förväntningar av utbildning är en hög 

anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Deras syn på faktorer som leder till hög 

anställningsbarhet går ifrån vad marknaden faktiskt efterfrågar, vilket kräver en större förståelse 

av arbetsmarknaden. Denna förståelse kan skapas genom att genomföra en årlig undersökning 

riktat mot vad marknaden efterfrågar av framtida anställda, enkätutskick till chefer med 

befogenhet att anställa personal. Samtidigt behövs ett tätare samarbete med arbetsmarknaden för 

att vidare utveckla den praktiska kunskapen och förståelse som studenterna erbjuds och därmed 

öka studenternas anställningsbarhet. Dessa processer borde genomföras tillsammans med 
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studenterna via programföreträdarna som kan föra informationen vidare till studenterna samt 

lyfta fram den grad som marknaden ska påverka dagens utbildning.  

Ur ett organisatoriskt perspektiv ses det att AACSB kräver att studenterna ska få vara med och 

påverka för att skapa realistiska verksamhetsmål för utbildningen. Universiteten ska även aktivt 

följa upp studenterna efter examen och därmed få insikt om det som utbildas är den kunskap 

som studenten behöver när de är examinerade. Universitet borde igenom samskapande med 

studenter och arbetsmarknad skapa en utbildning som faktiskt bidrar till högre anställningsbarhet 

och som därmed möter studenternas förväntan av utbildningen. AACSB hjälper till att skapa 

denna process genom krav som tvingar universitetet att lyssna till studenternas önskan, vilket 

ökar interaktionen mellan studenter och universitet. En hög grad av interaktionen skapar ett 

fungerande samarbete och möjliggör en slutprodukt som bidrar till värde för studenter efter en 

examen. Processen kan även ske utan hjälp från AACSB om interna intressenter är starka nog att 

skapa förändring inom organisationen.  

8. Slutsats 

 

Tabell 4: Mervärdeskapande för studenter. 

AACSB bidrog till följande mervärden som studenterna ansåg inte var utav vikt för dem: 

kompetenta och forskande lärare, utländska lärare, utländska studenter och etiskt, hållbart och 
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socialt ansvar. AACSB bidrog till följande mervärden som studenterna ansåg var utav vikt för 

dem: universitetets status, universitetets legitimitet, studenternas anställningsbarhet, 

internationella partners, extern kvalitetskontroll och transparens. Studenternas egna 

anställningsbarhet var i fokus nära vikten av samtliga mervärden analyserades. Däremot var 

studenterna osäkra kring vad marknaden efterfrågade och missade vikten av internationalisering 

av utbildning vilket marknaden är i behov av. Universitet bör därmed skapa en process av 

samskapande tillsammans med studenterna för att möjligöra en utbildning som bidrar till 

mervärden som studenterna faktiskt efterfrågar. Processen kan endast gynna studenterna via en 

tätare dialog med arbetsmarknaden som därigenom lyfter fram marknadens efterfrågade 

egenskaper av studenterna. Den samskapande processen kan tillsammans med denna vetskap 

bidra till studenternas önskan om en hög anställningsbarhet både nationellt och internationellt 

samt utveckla utbildningen efter studenternas individuella förväntningar.  

9. Diskussion 

Studien bidrog till att fastställa det som avsågs att undersöka samt till förslag för hur resultatet 

kan användas i praktiken och att majoriteten av de intervjuade studenterna är för en 

ackreditering. Studien har sina begränsningar i sitt tidsperspektiv då ämnet är stort och 

mervärden påverkas av många aktörer. Förslag på vidare forskning för att säkerställa och pröva 

den upptäckta informationen trovärdighet föreslås därmed här nedan. Studien skänker ett student 

perspektiv på de mervärden som AACSB bidrar till och är en viktig parameter för UU:s val om 

att bli ackrediterat. Studiens upptäckt tillsammans med en studie utifrån påverkan på 

universitetet samt externa intressenter ger en helhetsbild på hur AACSB skulle påverka 

universitet i stort, och skulle därmed bidra till en komplett bild till rektors beslut i fråga. Studien 

belyser även frågan om ackrediteringens mervärden för studenter kan skapas internt. Vissa delar 

går att skapa utan ackrediteringen om interna intressenter är tillräckligt starka. Däremot måste 

variabler som är svårare för universitet att påverka vidare undersökas, som AACSB påverkan på 

internationella partners och studenternas internationella anställningsbarhet. Studien belyser även 

att AACSB tillväxt i förlängningen kan påverka universitetet negativt om ackrediteringskraven 

försämras.         

AACSB verkningsgrad berörs till stor del utav dess status och legitimitet. Därmed är det svårt att 

avgöra dess faktiska betydelse utan vidare studier i ämnet. Flertalet tidigare forskare har 

uppmärksammat att AACSB lider risk för lägre status och legitimitet då antalet ackrediterade 
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universitet ökar, vilket visas av den uppåtgående trend som finns. Vidare forskning i ämnet 

skulle därmed vara relevant. En studie undersökande AACSB globala erkändhet mätt i status 

och legitimitet bland externa aktörer som arbetsgivare och fakulteterna skulle bidra till vetskap 

av AACSB påverkan av studenternas faktiska internationella anställningsbarhet och 

universitetets möjlighet till internationella partnerskap. I vilken utsträckning som dessa 

mervärden är förväntat eller faktiska i denna studie är svårt att utläsa, dock är det inte möjligt att 

föra samtliga internationella fakulteters och arbetsgivares talan utan vidare forskning kring 

ämnet. Undersökning skulle därmed visa på AACSB direkta påverkan på universitet via 

ackrediteringen egen status och legitimitet.  

Studien och dess framtagna mervärden analyserades utifrån universitet med andra 

förutsättningar jämfört med UU som har anor tillbaka till 1400-talet och vars rykte är vida 

uträckt på den nationella marknaden. En ytterligare studie efterfrågas som tar dessa faktorer i 

åtanke och analyserar de olika förutsättningar som vartdera universitetet har och därigenom 

fastställer AACSB påverkan på mervärdena. Undersökningen kan endast ske om de potentiella 

mervärdena först mäts och fastställs innan ackreditering för att sedan mätas en gång till efter 

ackrediteringen. Utifrån en sådan studie kan AACSB faktiska grad av påverkan på vardera 

mervärde skapas. Undersökning bidrar således till en viktig parameter, AACSB indirekta 

påverkan på universitetet via värdeskapande standarder.   

De upptäckter som bådadera ovanstående förslagna studierna kan bidra till skapar en större 

förståelse av AACSB ackreditering. Det kan i ett senare skede användas i en bredare 

undersökning av studenters syn på de upptäckta mervärdena och dess grad av påverkan. Studiens 

resultat skulle bidra till att säkerställa denna studies upptäckt samt utvidga och skapa en djupare 

förståelse för studenternas åsikter kring ämnet. Undersökning är även utav vikt då en bredare 

studie kring studenters åsikter kan belysa ämnen kopplade till individuella åsikter och därmed 

majoriteten av studenterna åsikter kring dess betydelse.  
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Bilaga 1  
Ackrediteringsmålen och kvalitetssäkringen av högre utbildning utvecklades ur proposition 

1999/2000:28 för att säkerställa: 

- Kvalitetssäkringssystemet i högskolan bör utvecklas så att utbildningens 

kvalitet och   kvalitetsarbetets resultat sätts i fokus för utvärderingsarbetet, 

ett granskningssystem skapas som är heltäckande både för lärosäten och 

utbildningar samt är periodiskt återkommande. 

- Studenterna ges bättre möjligheter till medverkan och får större 

inflytande. 

- Universitetens och högskolornas självständiga ansvar för kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling samt Högskoleverkets oberoende 

granskningsfunktion värnas. 

- Processen för utvärdering sker via: 

- Kvalitetssäkringssystemet i höguniversiteteten bör utvecklas så att 

utbildningens kvalitet och   kvalitetsarbetets resultat sätts i fokus för 

utvärderingsarbetet, ett granskningssystem skapas som är heltäckande 

både för lärosäten och utbildningar samt är periodiskt återkommande. 

- Studenterna ges bättre möjligheter till medverkan och får större 

inflytande. 

- Universitetens och högskolornas självständiga ansvar för kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling samt Högskoleverkets oberoende 

granskningsfunktion värnas 

- Självutvärdering 

- Extern utvärdering; av bland annat studentrepresentanter 

- Besök och inspektion ifrån UKÄ 

- Feedback med förbättringsförslag för vidare utveckling 

- Slutrapport samt beslut ifrån Universitetskanslern om godkännande eller 

underkännande 

- Uppföljning 
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Bilaga 2 
AACSB  (2014b, p 2-42) det första är värden som universitetet måste demonstrerar att de åtar 

och anpassar sig efter:    

- universitetet måste uppmuntra och stödja etiskt beteende av studenter, 

lärare, administratörer och professionell personal 

- universitetet har en kollegial miljö i vilken studenter, lärare, 

administratörer, professionell personal, och praktiker samverkar och 

samarbetar inom stöd för lärande, stipendium och samhällsengagemang. 

- universitetet måste visa ett åtagande att ta itu med, engagera och svara på 

befintliga och nya företagens sociala ansvarsfrågor (t.ex. mångfald, 

hållbar utveckling, en hållbar miljö, och globaliseringen av den 

ekonomiska aktivitet över kulturer) genom sin politik, rutiner, kursplaner, 

forskning, och / eller upplysningsverksamhet. 

-  

Den andra delen består av kriterier som definiera omfattningen av översynen som AACSB 

kommer att ha och det ansvar som universitet har till att vidhålla standarderna överenskommet: 

 

- Den som ansöker om AACSB ackreditering måste vara ett väl definierat, 

etablerade företag och en medlem i AACSB International och vara i god 

status. Den enhet som söker AACSB ackreditering kan vara ett institut att 

tilldela kandidatexamen eller högre eller under vissa omständigheter ett 

business academic enhet inom en större institution. 

- universitetet måste struktureras för att säkerställa ändamålsenlig tillsyn, 

ansvar, och ansvaret för den universitets operationer; måste stödjas genom 

att fortsätta resurser (mänskliga, ekonomiska, infrastruktur och fysisk);och 

måste ha riktlinjer och processer för ständig förbättring. 

- Alla utbildningsprogram som ingår i AACSB ackreditering översyn måste 

visa fortsatt efterlevnad av AACSB ackreditering standarder. Skolorna 

förväntas upprätthålla och tillhandahålla aktuell och korrekt information 

till stöd för varje ackrediterings översyn 
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Efter detta steg beskriver AACSB specifika standarder som universitet ska tillämpa. AACSB 

bedömer kvaliteten och framgång för en universitetet i förhållande till sitt uppdrag, förväntade 

resultat och stödjande strategier: 

- universitetet formulerar ett klar och distinkt uppdrag, de förväntade 

resultaten uppdraget innebär, och strategier som beskriver hur dessa 

resultat kommer att uppnås. Universitetet har en historia av framgång och 

förbättring och anger framtida åtgärder för ständig förbättring och 

innovation i linje med detta uppdrag, förväntade resultat och strategier. 

- Universitetet producerar högkvalitativa intellektuella bidrag som är i 

överensstämmelse med sitt uppdrag, förväntade resultat och strategier och 

påverkar teori, praktik och undervisning i näringsliv och förvaltning.  

- Universitetet har finansiella strategier för att tillhandahålla resurser som är 

anpassade till, och tillräckligt för, genomförandet av uppdraget och 

åtgärdspunkter. 

- Policy och förfaranden för antagning av studerande, samt de som säkrar 

akademisk utveckling mot examens färdigställande och stödjande 

karriärutveckling är tydliga, effektiva, tillämpas konsekvent och är i linje 

med universitets uppdrag, förväntade resultat och strategier. 

- Universitetet upprätthåller och utvecklar en förmåga tillräcklig för att 

säkerställa kvalitativa utfall inom alla utbildningsprogram den erbjuder 

och för att uppnå andra komponenter av sitt uppdrag. Studenter i alla 

program, discipliner, platser och leveranssätt har möjlighet att få 

undervisning av lämpliga kvalificerade lärare. 

- Universitetet har väl dokumenterade och väl kommunicerade processer 

för att hantera och stödja lärare över utvecklingen av sin karriär som 

överensstämmer med universitets uppdrag, förväntade resultat och 

strategier. 

- Universitetet använder väl dokumenterade, systematiska processer för att 

fastställa och revidera utbildningsprogrammets lärandemål; designa, 

leverera och förbättra utbildningsprogram och läroplaner för att uppnå 

inlärningsmålen; och som visar att utbildningsprogrammets lärandemål 

har uppfyllts. 
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- Läroplanens innehåll skall vara lämpligt och nå de allmänna 

förväntningarna för examen inom de olika programmen och 

inlärningsmål.  

- Läroplanen underlättar student-lärare och student-student interaktioner 

och är lämpliga för den programtyp och uppnåendet av lärandemål. 

- Utbildningsprogrammens struktur och design inklusive den normala tiden 

för examen, har en skälig nivå på utbildningsprogrammet och säkerställer 

uppnåendet av hög kvalitativa studieresultat. Program som leder till 

samma examensbehörighet är strukturerad och utformade för att 

säkerställa likvärdighet. 

- Universitetet har riktlinjer och processer för att förbättra 

undervisningseffektiviteten av lärare och professionell personal som 

arbetar med undervisning inom alla dess pedagogiska program och 

leveranssätt. 

- Kursplanerna underlättar studenternas akademiska och yrkesmässiga 

engagemang anpassat till typen av utbildningsprogram och lärande mål.  

- I förekommande fall, executive education (verksamheter som inte leder 

till examen) kompletterar undervisning och lärande i utbildningsprogram 

och intellektuellt bidragande. Universitetet har lämpliga processer för att 

säkerställa en högkvalitativa nivå som möter kundernas förväntningar och 

ständigt förbättrar utbildningsprogrammet. 

- Universitetet upprätthåller och strategiskt distribuerar deltagande och 

stödjande lärare som kollektivt och individuellt påvisar betydande 

akademiskt och yrkesmässigt engagemang som upprätthåller det 

intellektuella kapital som behövs för att stödja högkvalitativa resultat som 

överensstämmer med universitets uppdrag och strategier. 
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Bilaga 3  
Utbildningsprogrammen tar i åtanke:    

- Lärarkompetens och kompetensutveckling 

- Forskningsanknytning 

- Övergångsmöjligheter till utbildning på avancerad nivå respektive forskarnivå 

- Internationalisering 

- Speciella behov av lokaler och utrustning 

- Förutsättningar för eventuell verksamhetsförlagd utbildning eller praktik 

- Stabilitet och långsiktighet 

-  Utbildningens koppling till en framtida arbetsmarknad 

- Planerad dimensionering och finansiering 

- Programmets plats i universitetets samlade utbildningsutbud 

- Syfte 

- Mål, som förväntade studieresultat 

- Behörighet 

- Examen 

 

UU  (2008, p.4-6) Uppsala Universitet målbeskrivning: 

- Bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.    

- Upptäcka och sprida ny kunskap och samtidigt förvalta sitt arv som 

bildningsbas, kulturmiljö och traditionsbärare.  

- Värna forskningens frihet samt forskningens och utbildningens 

oskiljbarhet. 

- Erbjuda miljöer där studenterna utvecklas till kunniga, kritiskt tänkande, 

kreativa och ansvarskännande individer och uppmuntra studenternas 

aktiva arbete och engagemang inom föreningar, kårer och studentnationer. 

- Ha en aktiv roll i det globala samhället och därmed främja utveckling och 

innovation. 

- Vara vidsynt och förändringsbenäget inom alla sina verksamheter. 

- Arbeta för jämlikhet, jämställdhet och mångfald samt öppenhet mot olika 

kulturer.  
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- Erbjuda förutsättningar för ett gott ledarskap och goda arbetsmiljöer för 

alla medarbetare och studenter.  

- Tillhandahålla väl fungerande stödfunktioner för forskning, utbildning 

och kontakter med det omgivande samhället. 

- Stärka sin position som ett världsledande universitet och bidra till en 

bättre värld. 

- Uppsala universitet ska bedriva god, livskraftig och nydanande forskning. 

- All forskning ska ge viktiga bidrag till kunskapsuppbyggandet i värld. 

- En stor del av forskningen ska vara världsledande.  

- Forskningens oberoende ska värnas och god forskningssed upprätthållas. 

- Utbildningen vid Uppsala universitet ska utvecklas i nära samband med 

forskningen och hålla en internationellt hög kvalitet. 

- Utbildningen ska främja självständigt och kritiskt tänkande, personlig 

utveckling samt ett starkt student engagemang. 

- Universitetets utbildningsutbud ska vara attraktivt för studenter oavsett 

kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder 

och ålder. 

- Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör studenterna väl 

förberedda för arbetslivet och fortsatta studier i Sverige och utomlands. 

- Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör studenterna 

eftertraktade på arbetsmarknaden. 

- Utvecklingen av utbildningar på avancerad nivå för den internationella 

utbildningsmarknaden ska särskilt betonas. 

- Uppsala universitets studenter ska känna sig stolta och nöjda med sin 

utbildning. 

- Utbildningen på forskarnivå och de avhandlingar som läggs fram vid 

Uppsala universitet ska hålla en internationellt hög kvalitet.  

- Utbildningen ska ge vetenskaplig kompetens och djup förståelse av 

forskarutbildningsämnet. 

- Utbildningen ska ge högskolepedagogisk kompetens samt generella 

färdigheter och kunskaper som är attraktiva i yrkeslivet.  

- Utbildningen ska vara ett attraktivt karriärval.  
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- Uppsala universitet ska synas på den offentliga arenan genom sina 

medarbetare och studenter och därmed synliggöra vetenskap och högre 

utbildning. 

- Universitetet ska bidra till bildning och samhällsutveckling genom 

forskningsinformation, ett vetenskapligt förhållningssätt och kulturella 

aktiviteter. 

- Universitetet ska bidra till att utveckla näringslivet och samhället lokalt, 

regionalt, nationellt och globalt. 

- Universitetet ska dra nytta av kunskaper, erfarenheter och kompetens i det 

omgivande samhället i sin utbildning och forskning. 

- Universitetets administration på alla nivåer samt universitetets externa och 

interna information ska utmärkas av professionalitet och effektivitet  

- Universitetsbiblioteket ska vara internationellt framstående. 

- Universitetets fysiska och psykosociala arbetsmiljö ska vara god. 

- Universitetets kvalitetsarbete ska hålla en internationellt hög nivå. 

- Universitetets kollegiala besluts- och ledningsorganisation ska ha hög 

professionalitet och starkt inflytande och engagemang från studenter och 

medarbetar 
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Bilaga 4  
Intervjuguide  

Kan du berätta lite närmar om hur långt ni har ni kommit ackrediterings processen av AACSB 

och vad som har hänt hittills? 

Har AACSB ackreditering påverkat er universitetet på något vis hittills? 

Efter att ha blivit insatt i AACSB, UKÄ och era egna verksamhetsmål och strategier, skiljer sig 

AACSB mål och standarder från era egna och UKÄ, och i sådana fall på vilket sätt? 

Hur påverkar AACSB  ackreditering innovationen på universitetet? 

Vilka effekter förväntas AACSB ha på undervisningen på universitetet? 

Vilka effekter förväntas AACSB ha på forskningen på universitetet? 

Förväntas AACSB ackreditering bidra till något positivt för den enskilda studenten? 

Vilka är de främsta anledningarna för universitet att bli ackrediterat av AACSB? 

Efterfrågar studenterna på universitetet xx ackrediteringen? Vilka intressenter är det som känner 

behovet av ackreditering? 

Finns det några andra förväntningar om vad ackrediteringen kan bidra med till era studenter?  
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Bilaga 5  
 

Intervjuerna startade med en inledande fråga: vad känner ni till om extern ackreditering? Och 

hur står det sig i förhållande till universitets nuvarande status? 

Efter den inledande frågan berättade vi för studenterna om den externa ackreditering AACSB 

och den rådande situationen som UU befann sig i under år 2014, sedan fotsatt intervjuerna med 

följande frågor:    

Hur är utbildningen idag på FEK:en? Hur är lärarnas kompetens? 

Vad kan utländska studenter bidra till för er utbildning? 

Hur ser anställningsbarheten ut efter er utbildning?  

Vilka faktorer anser ni bidra till en hög anställningsbarhet? 

Vad kan den internationella aspekten på utbildningen bidra till för er?  

Borde universitetet stärka den internationell anställningsbarhet för studenterna?  

Vad anser ni om transparens mellan universitetet och studenterna?  

Hur påverkar UU status er utbildning? 

Hur ser dagens kvalitetsarbete och kvalitetssäkring ut utav er utbildning? Kan den förbättras? 

Vad kan universitetets internationella partners bidra till för studenter?  

Vad kan legitimitet för UU’s verksamhet bidra till för er?  

Vad kan utländska lärare bidra till för er utbildning? 

Anser ni att etik, hållbarhet och socialt ansvar är teman som borde finnas med i er utbildning? 

Borde forskare inom ert ämnesområde även lär ut till studenterna? 

Efter en lång diskussion kring ämnet berättade vi för studenterna om ackrediteringsprocessen 

och därefter efterfrågades om  mervärdena fortfarande var utav vikt. 

 


