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Sammanfattning 
I samband med införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem, som är under utveckling 2016, 

kommer svenska universitet och högskolor få ett utökat ansvar för att själva utvärdera sitt 

kvalitetsarbete. Då det samtidigt finns studier som visar på att en del utexaminerade 

ekonomistudenter inte anser sig ha nytta av utbildningen i arbetslivet, vilket är en viktig 

kvalitetsaspekt, syftar studien till att kartlägga kvalitetsarbetet på dessa utbildningar. 

Utgångspunkten för studien är teorin Total Quality Management och dess bakomliggande 

värderingar som tas upp i Hörnstensmodellen, vilken beskriver ett av flera sätt att se på 

framgångsrik kvalitetsutveckling. Uppsatsen utgår från en kvalitativ fallstudie och är baserad på 

semistrukturerade intervjuer med ansvariga för ekonomiutbildningar på åtta svenska universitet 

och högskolor. De empiriska resultaten visar att samtliga universitet och högskolor har de 

värderingar studien utgått från, men att det saknas tydliga definitioner av vad kvalitet för 

ekonomiutbildningar innebär. Även konflikten kring innebörden av studenternas 

anställningsbarhet påverkar kvalitetsarbetet.  

     

Nyckelord: Högre utbildning, Ekonomiutbildning, Kvalitetsutveckling, Anställningsbarhet, Total 

Quality Management, Hörnstensmodellen 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de som hjälpt oss att genomföra denna studie. 

      

För det första vill vi tacka Fanny Löfqvist och Camilla Holm från vår handledargrupp för 

värdefullt stöd. Det har varit givande att ta del av era synpunkter och konstruktiva kommentarer 

om förbättring kring uppsatsen. Vi vill även rikta uppmärksamhet till vår handledare Arne 

Sjöblom. Tack för att du motiverat oss och visat stort engagemang under kursens gång.  

      

Slutligen vill vi tacka respondenterna på samtliga universitet och högskolor som åsidosatt tid för 

att medverka i vår studie. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en övergripande bakgrund kring kvalitet inom högre utbildning. Kapitlet 

tar sedan fokus i kvalitetsutvärdering av svenska universitets och högskolors utbildningar, vilket 

mynnar ut i en redogörelse för betydelsen av studenters anställningsbarhet. Vidare presenteras 

tidigare forskning kring kvalitetsarbete inom organisationer, samt studier som visar på brister av 

utbildningar som leder till en examen i ekonomi. Detta leder vidare till uppsatsens 

forskningsfråga, syfte och avgränsning.    

1.1 Bakgrund 
En viktig faktor för organisationers konkurrenskraft sägs vara kvalitet, inte minst på grund av 

globaliseringen och att dagens kunder är mer medvetna och ställer högre krav (Bergman och 

Klefsjö, 2002, s.9). Därför är det av stor betydelse för många organisationer att arbeta hårt för att 

ligga bra till när det gäller konkurrensfaktorn kvalitet, inte minst för högre utbildningsinstitut.  

 

I Europa görs stora satsningar för att bibehålla konkurrenskraften, bland annat har över 40 

europeiska länder ingått ett samarbete som brukar benämnas Bolognaprocessen (UKÄ, 2016-a). I 

deklarationen från 1999 anges att syftet med samarbetet är att göra Europa till ett sammanhållet 

europeiskt område för högre utbildning. Vidare har Bolognaprocessen tre övergripande mål, vilka 

är att främja studenternas rörlighet, främja studenternas anställningsbarhet, samt främja Europas 

konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent. Det var Bolognaprocessen som var 

utgångspunkt för den svenska högskolereform som infördes 2007, med syfte att bland annat öka 

internationalisering, attraktivitet och kvalitet inom svensk högre utbildning (RiR, 2009:28). 

Enligt högskolelagens 1 kap, 4§ (1992:1434) ska dessutom universitet och högskolor under 

statligt huvudmannaskap uppnå hög kvalitet.  

 

Skillnaden mellan universitet och högskolor är att universiteten är de som har rätt att utfärda 

examina på forskarnivå (UKÄ, 2016-d). Bådas verksamheter är till stor del skattefinansierad, det 

är därför av största vikt för staten att försäkra sig om att utbildningarna håller hög kvalitet (Skr 

2015/16:76). Det är den statliga myndigheten Universitetskanslersämbetet, förkortat UKÄ, som 

har i uppdrag att kvalitetssäkra svenska universitets och högskoleutbildningar (UKÄ, 2016-b). 

Från och med 2011 kom dessutom ett nytt system för kvalitetssäkring av utbildningar att träda i 

kraft, vilket innebar mer autonomi för statliga universitet och högskolor i form av att de fick mer 
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frihet att på egen hand kvalitetssäkra sina utbildningar. De tilldelades även högre grad av frihet 

kring beslut som rörde hur verksamheten skulle utformas och bedrivas. (Skr 2015/16:76)  

 

I systemet för kvalitetssäkring som infördes 2011 kom bedömningen av utbildningarnas kvalitet 

att utgå från resultaten från studenternas självständiga examensarbeten, där varje examen ska nå 

de examensbeskrivningar regeringen tagit fram. Bedömningen kom även att utgå från 

universitetens och högskolornas självvärderingar. (UKÄ, 2016-f) Vidare betonades att resultaten 

från enkäterna till tidigare studenter skulle ingå i bedömningen för att granska utbildningens 

användbarhet i arbetslivet. Denna metod togs dock bort på grund av metodproblem, bland annat 

för låg svarsfrekvens. (Skr 2015/16:76)  

 

Till grund för beslutet om ett nytt kvalitetssäkringssystem låg bland annat rekommendationer från 

Riksrevisionen (Skr 2015/16:76), vilket är en myndighet som lyder under riksdagen och har till 

uppgift att granska var de statliga pengarna går och hur de används (Riksrevisionen, 2016). 

Riksrevisionen angav även i sin utfärdade rapport (2009:28) att anställningsbarhet, i bemärkelsen 

utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden, är ett viktigt kriterium som bör inkluderas i 

kvalitetsutvärderingarna. Det framgick även att universitetens och högskolornas uppföljning av 

sina egna insatser för att främja studenternas anställningsbarhet inte är så utvecklad.  

 

Redan 2016, fem år efter att det senaste kvalitetssäkringssystemet implementerades, har det tagits 

beslut om att ett nytt system för nationell kvalitetssäkring av högre utbildning ska införas. Detta 

system utvecklades under våren 2016. I det nya systemet kommer universitetens och 

högskolornas egna kvalitetsarbete bli ännu viktigare och de kommer att tilldelas mer eget ansvar. 

(UKÄ, 2016-c) Till grund för de nya bedömningsaspekterna vid granskningen av kvaliteten 

ligger dessutom kraven på att utbildningen ska förbereda studenten för arbetslivet och vara 

ändamålsenlig på arbetsmarknaden (Skr 2015/16:76). 

1.2 Problemområde  
Att universitet och högskolor aktivt arbetar med utbildningens användbarhet för framtida 

arbetsliv är av stor vikt för att ligga i framkant på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden 

(Bridgestock, 2009). Enligt riksdagen och regeringen bör aktivt arbete mot utbildningarnas 

användbarhet vara en integrerad del av kvalitetsarbetet för svenska universitet och högskolor 

(RiR, 2009:28). Enligt högskolelagens 2 kapitel, 5, 6 § § (1992:1434) anges det att högskolorna 

själva bestämmer om sin interna organisation, men att beslut som handlar om kvalitet i utbildning 
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och forskning ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens. Det är därmed till stor del upp 

till dem själva att bestämma arbetets utformning för att uppnå hög kvalitet (UKÄ, 2016-e).  

 

Under de senaste decennierna har många företrädare för näringslivet kommit till insikt om att 

självutvärderingar för att förbättra verksamhetens kvalitet är en förutsättning för att vara 

konkurrenskraftig (Deming, 1982; Mele och Colucio, 2006 ). Ett ledningssystem som har blivit 

allmänt accepterat inom området är Total Quality Management, förkortat TQM, med syfte att 

bland annat fokusera på förbättrad kvalitet av en verksamhets produkter och tjänster (Bergman 

och Klefsjö, 2002, s. 33). Bakom konceptet finns värderingar, eller så kallade kritiska 

framgångsfaktorer, vilka bör finnas i en organisation för att nå framgång med kvalitetsarbetet 

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.30). Bergman och Klefsjö är två professorer som under 

många år forskat om kvalitet. De har i en egen modell, kallad Hörnstensmodellen, sammanställt 

de värderingar som de anser är viktigast. Dessa värderingar är; sätta kunderna i centrum, basera 

beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet. De lyfter även fram att dessa värderingar måste grunda sig på 

ledningens engagemang för kvalitetsfrågor för att framgång med kvalitetsarbetet ska nås. 

(Bergman och Klefsjö, 2002, s.33-35) Trots att TQM främst är etablerat inom näringslivet, finns 

det forskare (Brigham, 1993; Koch och Fisher, 1998; Bath et al., 2004 och Peat et al., 2005) som 

anser att värderingarna bakom TQM kan bidra till förbättring av högre utbildning.  

 

En användbar metod för att förbättra utbildningens kvalitet på universitet och högskolor är att låta 

utexaminerade studenter göra en utvärdering, då det kan bidra med värdefull information 

(Saunders-Smits och Graaff, 2012). I Sverige finns Föreningen Civilekonomerna som sedan 2000 

genomför en årlig enkätstudie bland utexaminerade ekonomer tre år efter examen 

(Civilekonomerna, 2014). Undersökningen som gjordes 2014 baserade sig på utvärderingar av 

studenter som gått på 24 av de 25 universitet och högskolor som erbjuder utbildningar inom 

ekonomi. Den visade att omkring 30 procent av de utexaminerade ekonomistudenterna ansåg att 

utbildningens nytta i arbetslivet varken gjort till eller från, varit till ganska liten nytta eller inte 

varit till någon nytta alls.  

 

Till följd av att en del av de utexaminerade studenterna inte ansåg att deras examen i ekonomi 

varit till någon större nytta i arbetslivet, är det essentiellt att det finns en strävan efter att förbättra 

kvaliteten av dessa utbildningar inom respektive utbildningsinstitut. Inte minst på grund av att 

svenska universitet och högskolor planeras få ännu mer frihet. I Bergman och Klefsjös 
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Hörnstensmodell är som tidigare nämnts ett engagerat ledarskap en viktig framgångsfaktor för att 

lyckas med kvalitetsarbetet. Därför ämnar uppsatsen att ur ett ledningsperspektiv besvara 

frågeställningen:  

 

- Hur arbetar svenska universitet och högskolor för att förbättra kvaliteten av utbildningar 

inom ekonomi?  

1.3 Syfte   
Syftet med studien är att, med hjälp av värderingarna i Hörnstensmodellen, kartlägga hur svenska 

universitet och högskolor går tillväga för att förbättra kvaliteten av utbildningar inom ekonomi. 

Vidare ämnar studien analysera likheter och skillnader mellan kvalitetsarbetet i teorin och 

praktiken, samt skillnader mellan universiteten och högskolorna. Detta i förhoppning att bistå till 

deras framtida kvalitetsarbete.         

1.4 Avgränsning 
I uppsatsen undersöker vi endast universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Detta 

med anledning av att samtliga granskas av statens system för kvalitetssäkring och därmed 

kommer tilldelas ett större ansvar för kvalitetssäkring av utbildningar. Vidare är studien 

begränsad till att fokusera på ekonomiutbildningar på grundnivå. 
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2. Teoretisk referensram  
Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska ramverk. Först kommer en redogörelse av begreppen 

kvalitet och anställningsbarhet. Ramverket tar sedan ansats i Total Quality Management och 

några av dess bakomliggande värderingar som sammanställts av Bergman och Klefsjö i 

Hörnstensmodellen. De olika begreppen och hörnstensmodellen sammankopplas slutligen i en 

analysmodell anpassad till universitet och högskolor, vilken ligger till grund för undersökningen. 

2.1 Definitioner av begrepp 

2.1.1 Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp inom samhällsvetenskapen som kan definieras på flera olika sätt (Bergman 

och Klefsjö, 2007; Gummesson, 1993; Juran och Godfrey 1999). Edward Deming, en av 

förgrundsgestalterna inom området, antyder att kvalitet bör definieras utifrån vad kunden 

efterfrågar. Deming poängterar även att det är av betydelse att förutse kundens framtida behov för 

att kunna fortsätta uppfylla kundens krav på kvalitet. (Deming, 1982, s.5) 

 

I likhet med Deming anser Joseph Juran, även han en av förgrundsgestalterna inom området, att 

kunden är den enda som kvalitet kan definieras utifrån (Juran och Godfrey, 1999, s.21). Hans 

definition av kvalitet är ”fitness for use”, vilket enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.19) är en 

mer kundnära definition och kan översättas som ”lämplighet för sitt syfte”. Juran menar att det 

handlar om att utveckla de produkt- eller tjänsteegenskaper som kunden efterfrågar, samt att 

minimera de brister som finns (Juran och Godfrey, 1999, s.21).      

Bergman och Klefsjös (2002, s.20) har även de en definition av begreppet. Enligt dem är en 

produkts kvalitet dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och 

förväntningar. Enligt deras definition kan en produkt vara både en vara, en tjänst eller en 

kombination av en vara och en tjänst. Edvardsson och Thomasson (1989, s.18) förklarar 

dessutom att bedömningen av vad kvalitet är ligger i betraktarens ögon, vilket gör det viktigt för 

en organisation att klargöra vad begreppet innebär i syfte att ha en gemensam definition.  

 

Kvaliteten inom universitet och högskolor kan beskrivas som en typ av tjänstekvalitet (Bergman 

och Klefsjö 2002, s.23-24). Kano et al. (1984) beskriver tjänstekvalitet utifrån olika dimensioner. 

De utgår från kundens behov och har sammanställt tre dimensioner: nödvändig kvalitet, förväntad 

kvalitet samt attraktiv kvalitet. Genom att tillfredsställa kundens basbehov, det vill säga 
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grundläggande och självklara behov, uppnås nödvändig kvalitet. Uppfylls kundens uttalade 

behov, vilket kan undersökas med hjälp av kundundersökningar, uppnås förväntad kvalitet. 

Tillgodoses däremot kundens omedvetna behov uppnås attraktiv kvalitet, vilket kräver ingående 

kännedom om kundens önskemål och vanor. Bergman och Klefsjö (2002, s.27) påminner om att 

då varje tjänst måste uppfylla önskemålen hos sin speciella grupp av kunder, varierar betydelsen 

för respektive kvalitetsdimension beroende på vilken typ av tjänst det handlar om.    

2.1.2 Anställningsbarhet  
I en rapport från Riksrevisionen (2009:28) framgår det att riksdagens och regeringens intentioner 

är att anställningsbarheten ska främjas inom den högre utbildningen. Detta trots att termen 

anställningsbarhet inte används i gällande svensk lagstiftning och motsvarande förarbeten. I 

rapporten tydliggörs även att anställningsbarhet, i bemärkelsen utbildningens användbarhet på 

arbetsmarknaden, är en viktigt variabel som bör inkluderas vid kvalitetsutvärdering. (RiR, 

2009:28) 

 

Enligt rapporten (2009:28) har de flesta universitet och högskolor i Sverige anslutit sig till 

Bolognaprocessens definition av begreppet, vars mål är att högre utbildningsinstitut inom Europa 

ska främja studenters anställningsbarhet. Bolognadeklarationens definition av anställningsbarhet 

lyder: ”The ability to gain initial, meaningful employment, or to become self-employed, to 

maintain employment, and to be able to move around within the labour market”. (RiR, 2009:28) 

 

York (2006) antyder dock att det är upp till individen själv att skaffa de färdigheter som 

efterfrågas av framtida arbetsgivare. Denna definition innebär därmed att individen har det 

yttersta ansvaret för sin egen välfärd. Harvey (2001) anser däremot att uppfattningen om 

anställningsbarhet som en individuell prestation har skiftat till att bli en mer institutionell 

prestation.  

 

Universitet och högskolor som vill ligga i framkant på den konkurrenskraftiga 

utbildningsmarknaden bör aktivt arbeta med studenters anställningsbarhet. Då vi lever i en 

informations- och kunskapsintensiv ekonomi som är under snabb förändring, är det viktigt att 

arbetstagarens färdigheter och kunskaper är användbara omedelbart, men även på lång sikt. 

Utöver att bibehålla och utveckla kunskaper och färdigheter som är specifika för den egna 

disciplinen eller yrket är det också viktigt att ha ”allmänna” färdigheter och attribut som kan 

överföras till olika yrkessituationer och områden. (Bridgestock, 2009)  
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En metod för att undersöka nyttan av en utbildning är att ta reda på vart utexaminerade studenter 

tagit vägen efter examen (Civilekonomerna, 2014). Studier visar dessutom att utexaminerade 

studenter befinner sig i en unik position att utvärdera effektiviteten och användbarheten av deras 

tidigare utbildning (Carr et al., 2006; Saunders-Smits och Graaff, 2012). Enligt Saunders-Smits 

och Graaff (2012) är utvärdering och utveckling ur alumners perspektiv kraftigt underutvecklat i 

de flesta institut runt om i Europa. På grund av det går universitet och högskolor miste om 

värdefulla resurser som skulle kunna användas för att förbättra utbildningen. Ingram et al. (2005) 

betonar att en orsak till problemet är svårigheterna med att hålla kontinuerlig kontakt med 

utexaminerade studenter för att söka råd angående programutvärdering.  

2.2 Total Quality Management        
Blomqvist och Haeger (1996, s.36) förklarar att Total Quality Management, kan beskrivas som 

en företagsledningsfilosofi som bygger på systematiska och ständiga förbättringar av kvaliteten i 

en organisations produkter, tjänster och processer. Enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.33) ses 

TQM som ett ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. De förklarar att 

målet med ledningssystemet är att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 

Vidare förklarar de att teorin är relevant inom både privata företag och offentliga organisationer, 

som till exempel universitet och högskolor (Bergman och Klefsjö, 2002, s.49).  

! 

Hur väl TQM kan appliceras på utbildningssektorn råder det delade meningar om. Brigham 

(1993), Koch och Fisher (1998), Owlia och Aspinwall (1996), Bath et al. (2004) och Peat et al. 

(2005) menar att TQM kan bidra till att förbättra högre utbildning. Wiklund et al. (2003) betonar 

å andra sidan att TQM inte har blivit helt accepterat inom universitetsvärlden på grund av att 

konceptet är vagt. De förklarar att det finns många beskrivningar men få definitioner. Enligt en 

studie genomförd av Harvey (1995) är några av de största hindren gällande implementeringen av 

TQM i högre utbildning att identifiera kunden och produkterna, samt att specificera en 

kunddriven definition av kvalitet och att introducera en kvalitetskultur. Dessa problem relateras 

till den begränsande omfattningen av kvalitetsdefinitioner, identifikationen av vem som är 

kunden och vad som är produkten, mätning och kontroll av relaterade processer kring lärande 

samt utforskandet av studentens roll i det egna lärandet (Wiklund et al., 2003).  
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2.3 Hörnstensmodellen   
Till grund för TQM ligger värderingar, eller så kallade kritiska framgångsfaktorer, vilka bör 

finnas i en organisation för att nå framgång med kvalitetsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2002, 

s.34). Bergman och Klefsjö (2002, s.35) har i en egen modell, Hörnstensmodellen, sammanställt 

de värderingar som de anser vara av stor vikt, vilka ska stödjas av lämpliga arbetssätt och 

konkreta verktyg. De beskriver vikten av att värderingarna samverkar och att organisationer 

bygger upp en helhetsbild med hjälp av dem.  

 

Värderingarna i modellen är: sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 

processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet, där 

grunden för att arbetet med kvalitetsutveckling ska bli framgångsrikt är att det finns ett engagerat 

ledarskap för kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2002, s.35).  

 
Figur 1. Värderingar (hörnstenar) för framgångsrik kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2002). 

2.3.1 Engagerat ledarskap 
För att nå en framgångsrik kvalitetsutveckling måste ledningen i en organisation kontinuerligt 

engagera sig i arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar (Bergman och Klefsjö, 2002, s.214). 

Ledarens primära uppgift kan anses vara att motivera och stödja organisationens medarbetare för 

att få dem att prestera goda resultat (Blomqvist och Haeger, 1996, s.120). Bergman och Klefsjö 

(2002, s.33-35) belyser däremot att ett framgångsrikt kvalitetsarbete i en organisation måste 

grunda sig på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor, där ledningen 

även bör fastställa verksamhetens syn på kvalitet. 

 

Bergman och Klefsjö (2002) beskriver att ledarskap handlar om förmågan att skapa en vision för 

organisationen som medarbetarna kan känna sig delaktiga i, och på så sätt även skapa en 
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färdriktning inom organisationen. Ledaren ska motivera och inspirera, samt se till att alla 

medarbetare får en personlig utveckling som ligger i linje med organisationens behov. (Bergman 

och Klefsjö, 2002, s.218)  

 

En vision skapar ofta kraft och bidrar till resultat som överträffar det förväntade. Vikten av en bra 

vision framhålls även av tidigare forskning. Ett hinder för många organisationer är dock att de 

underskattar dess nytta, samt underskattar behovet av att kommunicera visionen inom 

organisationen. (Bergman och Klefsjö, 2002, s. 219-220) 

  
Tydliga mål är viktigt när man arbetar mot sin vision (Bergman och Klefsjö, 2002, s.121). 

Målbegreppet är dock ofta praktiskt svårfångat inom en organisation. Därför ska de överordnande 

målen brytas ned hierarkiskt, i syfte för att enskilda medarbetare på alla nivåer kan nå målen, 

vilket i sin tur skapar målhierarki. Det skapar även en större förståelse för målens innebörd på de 

olika organisatoriska nivåerna. (Philgren och Svensson, 1989, s.34-35) Ett annat arbetssätt kring 

målen är att bryta ner dem till mer specifika standarder, strategier eller handlingsplaner 

(Grönlund och Modell, 2006, s.21).  

2.3.2 Sätt kunderna i centrum  
För de varor och tjänster som produceras, är ett viktigt mål att förse externa kunder med 

mervärde och uppfylla och helst överträffa deras behov och förväntningar. Detta uppnås genom 

att kontinuerligt ta reda på vad kunden vill ha. Arbetet kan försvåras då kunden inte alltid vet vad 

hen vill ha, så kallade outtalade behov. (Bergman och Klefsjö, 2002, s.35-36)   

Inom högre utbildning finns det dock skilda åsikter kring vem kunden är, därav blir det även svårt 

att definiera kvalitet utifrån kunden. Många menar att man ska se studenten som huvudkund för 

kvalitetsutveckling av utbildningar. (Houston, 2007) Den primära kunden kan också ses som de 

som betalar för tjänsten, vilket i en del länder skulle kunna vara skattebetalarna (Yudof och 

Busch-Vishniac, 1996). Harvey och Langley (1995) betonar istället att man måste ta hänsyn till 

flera grupper och inte bara till en grupp inom kundkategorin.  

 

Enligt en litteraturstudie gjord av Brennan (2007) är det tydligt att det finns delade meningar 

kring konceptet ”studenten som kund”. Litteraturstudien visar att många argumenterar för att 

studenter borde bli behandlade på exakt samma sätt som vilka köpare som helst, i de fall då de 

betalar en större del av utbildningskostnaden. Enligt Brennans (2007) litteraturstudie finns även 
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argument för att studenter inte borde behandlas i likhet med en kund då de inte står för hela 

utbildningens kostnad.  

 

I Brennans (2007) litteraturstudie tydliggörs det dessutom att ett flertal författare poängterar att 

studenter inte vet vilken kombination av färdigheter och kunskaper som bäst kan förbereda dem 

för det framtida arbetslivet. Även Harvey och Green (1993) anser att det är problematiskt att 

möta kundbehoven inom högre utbildning, både på grund av stridigheter kring begreppet kund, 

men också på grund av svårigheter för studenter att specificera vad som krävs i utbildningen.   

2.3.3 Basera beslut på fakta  
Det är viktigt att inte låta slumpens inverkan vara avgörande utan att istället basera beslut på 

underbyggda fakta. Därför är det centralt att kontinuerligt och systematiskt samla in information 

om vad kunden vill ha i form av deras reaktioner och åsikter. Informationen bör sedan 

sammanställas och analyseras. Därefter kan väsentliga slutsatser dras i syfte att förbättra 

organisationens arbete. (Bergman och Klefsjö, 2002 s.36-38) 

2.3.4 Arbeta ständigt med förbättringar  
Enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.41) är arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten, 

dess produkter och tjänster av stor betydelse, då kundkraven på kvaliteten ständigt ökar. Därför är 

arbeta ständigt med förbättringar en viktig värdering i hörnstensmodellen, vilket de styrker 

genom att säga: ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”. Bergman och Klefsjö 

(2002, s.41) förklarar att symbolen för ständiga förbättringar är Demings PDSA-cykel, vilket är 

en modell med fyra steg som kontinuerligt upprepas. P står för Plan, D för Do, S för Study och A 

för Act. På svenska kan det översättas till Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. 

Modellen brukar illustreras som ett hjul, med budskapet att hjulet ständigt ska snurra för att 

uppnå kontinuerlig förbättring. (Lundström, 2008, s.20-21) 

. 

Figur 2. Demings PDSA-cykel.  
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2.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet           
Det är av stor betydelse att alla medarbetare inom verksamheten får vara delaktiga, aktivt får 

påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Den som ges förutsättningar, uppmuntras och 

belönas för att göra ett bra jobb, kommer att engagera sig, vilket i sin tur bidrar till 

kvalitetsförbättringar. För att uppnå detta måste det finnas ett aktivt arbete med att ta bort 

eventuella hinder mot delaktighet inom organisationen. (Bergman och Klefsjö, 2002, s.43-46)  

2.4 Analysmodell!! ! !  
Med avstamp i ovan presenterade teori anses värderingarna i Hörnstensmodellen utgöra en bra 

utgångspunkt gällande arbetet med kvalitetsförbättringar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

dessa värderingar är ett sätt för att sträva mot förbättrad kvalitet och inte det enda sättet. Då 

grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete enligt Hörnstensmodellen är ett engagerat 

ledarskap för kvalitet, kommer även analysmodellen utgå ifrån detta.  

 

Vidare kommer Hörnstensmodellens värdering arbeta med processer uteslutas från 

undersökningen, då en kartläggning av universitetens och högskolornas processer bedöms vara 

för omfattande. Då värderingarna i Hörnstensmodellen inte påverkar varandra anses inte detta 

problematiskt för studien.  

 

Istället kommer en egen värdering läggas till då denna aspekt anses relevant inom 

utbildningssektorn, nämligen arbeta för studenternas anställningsbarhet. Tidigare forskning 

visar på att arbetet med att öka studenternas anställningsbarhet, i bemärkelsen utbildningens 

användbarhet på arbetsmarknaden, är en viktigt variabel för kvalitetsarbetet.  

 

I värderingen sätt kunderna i centrum kommer studien att utgå från att studenten är kunden, då 

det motiveras av tidigare forskning att studenter kan liknas vid kunder.  

 

Utifrån detta presenteras en analysmodell anpassad till arbetet med kvalitetsförbättringar inom 

universitet och högskolor. Sammanfattningsvis bygger modellen på ett engagerat ledarskap samt 

värderingarna: sätt kunderna i centrum, arbeta för studenternas anställningsbarhet, basera beslut 

på fakta, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. 
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Figur 3. Värderingar för framgångsrik kvalitetsutveckling, anpassade till universitet och högskolor. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metod och forskningsansats. Därefter kommer en redogörelse 

för val av intervjuobjekt, empiriinsamling, samt bearbetning av det empiriska materialet. 

Slutligen diskuteras vilka implikationer metodvalet får för studiens reliabilitet och validitet.                  

3.1 Metodval                                        
Undersökningen är baserad på en fallstudie på åtta svenska universitet och högskolor. Studien 

utfördes enligt kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har därefter 

analyserats mot bakgrund av teoriavsnittet, vilket legat till grund för diskussionen. Ambitionen är 

att få en djupare förståelse för arbetet med förbättring av kvaliteten vid svenska universitets och 

högskolors ekonomiutbildningar. Därav anses en kvalitativ ansats bättre lämpad än en kvantitativ. 

Den kvalitativa ansatsen tillåter tolkning av information och bidrar till möjlighet att bilda åsikter 

om motiv och sammanhang (Bryman och Bell, 2011, s.297-298).  

3.2 Urval 

3.2.1 Val av universitet och högskolor  
För att få en djupare förståelse för ämnet och samtidigt kunna jämföra universiteten och 

högskolorna med varandra ansågs det tillräckligt att studera fyra universitet och fyra högskolor. 

Urvalet utgick från de som varit med och bidragit till rapporten ”Civilekonomer tre år efter 

examen”, då samtliga erbjuder utbildningar som leder till examen i ekonomiska ämnen.  

 

Universitet och högskolor som har deltagit i undersökningen är:  

Högskolan Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Lund 

Universitet, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och Umeå Universitet. 

3.2.2 Val av respondenter  
Då undersökningens syfte är att kartlägga kvalitetsarbetet på en övergripande nivå har 

intervjuobjekten valts med prioritering att de ska inneha kunskap och insikt om verksamhetens 

kvalitetsarbete. Samtliga intervjuobjekt har därför ansvarspositioner över ekonomiutbildningarna 

på respektive universitet och högskola, till exempel i form av studierektor eller ställföreträdande 

perfekt. En intervju per högskola och universitet ansågs vara tillräckligt, då respondenterna har 

hög kompetens och kunskap inom undersökningsområdet.  
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Tabell 1. Översikt över de respondenter som medverkat i fallstudien.  

 

 

 

 

 

 

  

 
3.3 Empiriinsamling 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2011, s.360) är intervjuer den mest användbara metoden i kvalitativ 

forskning. Det är den flexibilitet som intervjun rymmer som gör den attraktiv. De två viktigaste 

formerna av kvalitativa intervjuer är strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vår studie 

har utgått från semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i den befintliga forskning som 

ligger till grund för analysmodellen.  

 

De olika delarna i analysmodellen kom att ingå i en intervjumall, med möjlighet att ställa 

följdfrågor för att uppfatta betydelsefulla svar hos respondenterna. En fördel med att kunna ställa 

följdfrågor och ändra frågornas ordningsföljd är möjligheten att utveckla diskussioner kring 

begrepp och områden som kanske inte var planerade från början, men som har visat sig viktiga 

för förståelsen och för att besvara frågeställningen (Saunders et al., 2016, s.394). Kombinationen 

av teoribaserade frågor och empirisk öppenhet anses lämplig för att skapa en djup och nyanserad 

förståelse vid empiriinsamlingen. Detta tydliggör fördelen med semistrukturerade intervjuer, då 

det är något som kan försummas vid strukturerade intervjuer (Bryman och Bell, 2011, s.361-366).  

3.3.2 Genomförande 
En första kontakt gjordes via mail till samtliga 25 universitet och högskolor som bidragit till 

rapporten ”Civilekonomer tre år efter examen”. De personer som kontaktades var de som har 

kontakt med Föreningen Civilekonomerna gällande rapporten. I några fall blev vi hänvisade till 
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personer med högre befattning och mer kunskap kring kvalitetsarbetet. Totalt svarade åtta att de 

ville ställa upp på intervju, vilket ansågs tillräckligt för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Ett intervjuunderlag (se bilaga 1) skickades ut i förväg i syfte att ge respondenterna tid att 

förbereda sig. Det hade varit att föredra att genomföra personliga intervjuer på samtliga 

universitet och högskolor, men pågrund av de geografiska avstånden var detta inte möjligt. Efter 

personliga intervjuer försökte Skypeintervjuer genomföras till största mån. Detta då det anses 

vara ett bra alternativ till personliga intervjuer, då en fördel med visuell kontakt är att 

intervjuaren kan reagera på ansiktsuttryck som rör exempelvis osäkerhet eller undran (Bryman 

och Bell, 2011, s.140-141). Det var emellertid bara ett universitet och en högskola som hade 

tillgång till Skype. Intervjuerna med övriga universitet genomfördes därför via telefon. Nackdelar 

med att genomföra telefonintervjuer är att telefonintervjuaren inte kan se personens 

ansiktsuttryck och möjligheten finns inte heller att använda sig av visuella hjälpmedel. En fördel 

är däremot att telefonintervjuer bidrar till distans, vilket betyder att respondenterna inte påverkas 

av olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis kön, ålder och intervjuarnas närvaro. Det minskar 

risken att respondenterna svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren uppskattar. (Bryman och 

Bell, 2011, s.140-141) 

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att lättare kunna bearbeta empirin. Det 

finns många fördelar med att spela in och transkribera intervjuer. Saunders et al. (2016, s.413) 

menar att den som intervjuar kan fokusera på att ställa frågor och lyssna istället för att anteckna. 

En annan fördel är att det finns möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger (Saunders et al. 

2016, s.413) . Inspelning tillåter också användningen av direkta citat. Enligt Bryman och Bell 

(2011, s.374) skapar inspelning och transkribering en förutsättning för noggrannhet i 

analysstadiet. De anser dock att det är viktigt att ha i åtanke att transkribering är ett tidskrävande 

tillvägagångssätt. Transkribering av undersökningens intervjuer ansågs vara lämpligt och inte 

alltför tidskrävande på grund av det begränsade antalet intervjuer. Varje intervju var omkring 30 

till 40 minuter lång, vilket bedömdes räcka för att få ut den information som behövde från 

respektive respondent.  

3.3.3 Anonymisering 
För att få ärliga svar kring kvalitetsarbetet valde vi att låta respondenterna vara anonyma. Detta 

för att de skulle våga ta upp brister i kvaliteten och andra eventuella svagheter utan att deras 
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universitets eller högskolas rykte skulle kunna påverkas. Innan varje intervju blev respondenterna 

informerade om anonymiseringen.  

3.4 Bearbetning av empiri 
Som nämnts tidigare strukturerades studiens intervjumall efter analysmodellens delar. Dessa 

delar möjliggjorde en strukturerad datainsamling vilket underlättar överblickbarhet av empirin 

(Saunders et al., 2016, s.402). Delarna kom även till nytta vid sammanställningen av intervjuerna, 

då de utgjorde en stomme gällande kategorisering. Mer specifikt kom vi att skära ned 60 sidor 

transkribering från åtta intervjuer till en 15 sidor lång sammanfattning. Sammantaget innebar 

empirisammanställningen gynnsamma förutsättningar för analysstadiet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Angående uppsatsens reliabilitet anses replikering av studien problematiskt då uppsatsen är 

utformad som en fallstudie på ett urval av svenska universitet och högskolor (Saunders et al., 

2016, s.202-203). Genom att utgå från samma intervjumall vid samtliga intervjuer har ett försök 

att öka reliabiliteten gjorts. Detta då det ger intervjuobjekten information om vad undersökaren är 

intresserad av samt ger möjlighet till förberedelse innan intervjun. (Saunders et al., 2016, s.402)  

  
I en intervjubaserad forskningsmetod kan ett problem för validiteten antas vara missvisande och 

vinklade svar (Saunders et al., 2016, s.203). För att minska risk för missvisande svar och få mer 

sanningsenlig information valdes, som nämnt tidigare, att anonymisera alla universitet och 

högskolor samt respondenterna. För att undvika vinklade svar, lades stor vikt vid formulering av 

öppna och neutrala frågor. Vidare, för att styrka undersökningens validitet, bör resultatet kunna 

generaliseras till andra sammanhang och grupper (Saunders et al., 2016, s.204). I vårt fall kan det 

anses problematiskt då vår enskilda studie är svår att generalisera till en större population. Då 

studien främst syftar till att få en djupare förståelse, anses detta inte vara ett problem. 

3.6 Operationalisering 
För att undvika ledande frågor nämndes inte de olika delarna i analysmodellen. I syfte att ta reda 

på om universiteten och högskolorna har en tydlig definition av kvalitet för ekonomiutbildningar, 

ställdes bland annat frågan: ”Vad anser du kvalitet för en grundutbildning inom ekonomi är”. 

Vidare, för att få en förståelse för om det finns ett engagerat ledarskap på universiteten och 
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högskolorna tillfrågades respondenterna om de har någon specifik vision för 

ekonomiutbildningarna, samt om det finns olika delmål för att uppnå hög kvalitet av dessa.  

 

I syfte att ta reda på om de sätter kunden (studenten) i centrum ställdes frågor som: ”Hur ser ni 

på att man ser studenter som kunder inom universitet och högskolor?” och ”Hur samlar ni in 

information om vad studenten tycker om sin ekonomiutbildning?”. För att ta reda på hur de 

arbetar med studenters anställningsbarhet, ställdes frågor kring om de har någon definition av 

begreppet. Vidare ställdes frågor angående hur de följer upp utexaminerade studenter, samt hur 

de använder sig av informationen.  

 

När det gäller värderingen basera beslut på fakta utvecklades den tidigare frågan ”Hur samlar ni 

in information om vad studenten tycker om sin ekonomiutbildning?” genom att ta reda på hur de 

bearbetar denna information. För att ta reda på om de ständigt arbetar med förbättringar ställdes 

frågor angående deras arbetssätt i syfte att förbättra utbildningen, exempelvis om 

kursutvärderingar och uppföljning av tidigare studenter sker systematiskt. Angående värderingen 

skapa förutsättningar för delaktighet, försöktes medarbetarnas roll i kvalitetsarbetet fångas, samt 

deras möjlighet att påverka beslut och delta i förbättringsarbetet av ekonomiutbildningarna.  
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4. Empiriredovisning  
I detta avsnitt redogörs den empiri som ligger till grund för studien. Först granskas universitetens 

och högskolornas åsikter kring vad kvalitet av utbildningar inom ekonomi innebär. Därefter 

presenteras de olika områdena med utgångspunkt i analysmodellen. En del resultat presenteras i 

tabellform för att ge en förenklad bild.  

 

Varje stycke presenterar universitetens och högskolornas åsikter var för sig. Detta för att 

tydliggöra skillnader och likheter. Då respondenterna är anonyma redovisas empirin med hjälp av 

förkortningar. Respondenterna på universiteten benämns U1, U2, U3 och U4 och de på 

högskolorna benämns H1, H2, H3 och H4.  

4.1 Kvalitet 

4.1.1 Universitet 
På frågan vad kvalitet innebär för grundutbildningar inom ekonomi antyder alla respondenter på 

samtliga universitet att det är en svår fråga att besvara. De har olika svar på dess innebörd men en 

del likheter kan urskiljas i svaren. Respondent U1, U2 och U3 anser att studenten är en bra 

värdemätare för kvalitet. U1 antyder att ”Studentens röst är väldigt viktig”.  
 

”Så länge det är diamanter som kommer in i systemet kan vi inte lyckas förstöra dem fullständigt 

på tre år (...) Så länge vi har smarta människor som sitter i föreläsningssalen är det inte en 

katastrof om jag slänger in en dålig kurs.”  

Respondent U2 

 

U3 säger: ”Det är inte jag som bestämmer vad som är kvalitet utan det är du som student som 

bestämmer det”. U4 betonar inte studentens betydelse utan menar mer att kvalitet är den 

lärarkompetens som matchar det utbildningsunderlag de har, samt att det ska finnas en tänkt 

arbetsmarknad utifrån programstrukturen. 

4.1.2 Högskolor 
Även respondenterna på högskolorna tycker att frågan är komplex. Respondent H1 menar att det 

finns tydliga riktlinjer gällande vad som ska beaktas kring kvalitet, då högskolan följer specifika 

kvalitetsparametrar. Vidare menar H1 att ämnet i sig ska vara aktuellt och forskningsanknutet, 
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samt att det ska kommuniceras av lärare med kompetens inom ämnet. Respondent H2 tycker att 

kvalitet är när högskolan uppnår vad som förväntas. Högskolan ska både bemöta förväntningar 

från studenterna, i form av att de ska bli bildade och anställningsbara, men också förväntningar 

från företag som ska anställa studenterna. Vidare menar H2 att det är viktigt att lärare och övrig 

personal är kompetent och välmående, samt att de gör korrekta examensbedömningar.  

Respondent H3 anser att innebörden av kvalitet för grundutbildningar inom ekonomi är 

uppfyllelse av examensmålen. Vidare betonar H3 betydelsen av att få jobb efter avklarad 

utbildning. Respondent H4 antyder att de viktigaste formerna av kvalitet är innehållet, 

arbetsformer, pedagogik, hur examinationer genomförs samt att utbildningen har koppling till den 

framtida arbetsmarknaden. 

4.2 Engagerat ledarskap 

4.2.1 Universitet 
Respondent U1, U3 och U4 har visioner som är specifika för ekonomiutbildningarna. U1 

beskriver att deras vision inte ger någon direkt guidning, och beskriver den som ”fluffig”. U1 

förklarar att de pratar mer om deras mission, som ska vara enklare, mer praktisk och mätbar. 

Dock uppfyller den inte sitt syfte. Arbetet mot visionen och missionen förenklas istället genom 

att de bryter ner dem i delmål i deras treåriga strategi, vilken sedan kommuniceras internt. 

Respondent U3 beskriver att deras vision är att de ska ha Sveriges bästa ekonomiutbildning. 

Vidare betonar U3 att det krävs ständigt arbete med förbättringar av kurser. Till sin hjälp har 

universitet tydliga delmål i form av att förbättra kurserna och kursmaterialet kontinuerligt. Även 

respondent U4 är väl insatt i hur deras vision och mission lyder. Respondent U2 beskriver istället 

att de endast har en vision som gäller hela universitetet och inte för de enskilda 

ekonomiutbildningarna. U2 förklarar att visionen inte är särskilt lätt att omsätta operativt och att 

de istället arbetar mer mot kriterier som sätts av utomstående organ som arbetar med 

ackreditering1. Då kriterierna varje år höjs måste även universitetet sätta nya delmål och ständigt 

förbättras.  

 

                                                
1 En ackrediteringsprocess bygger både på självvärdering och kollegial granskning. Att uppnå 

ackrediteringsstatus innebär att ett universitet, en institution eller ett utbildningsprogram har uppnått den 

specifika nivå av kvalitet som efterfrågas av ett ackrediteringsorgan. (Stockholms universitet, 2016) 
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Angående frågan om det erbjuds någon kvalitetsutbildning för lärarna, med syfte att se om det 

finns utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, nämner respondent U1 att lärarna erbjuds 

pedagogiska kurser om det anses nödvändigt. Även respondent U2 beskriver den obligatoriska 

högskolepedagogiska utbildningen. Utöver detta erbjuds möjligheter för vidareutbildning och 

olika pedagogiska kurser, dock är de frivilliga.  

 

”Sen tycker jag att alla de lärare som är forskningsaktiva, vilket är de flesta, får väldigt mycket 

kvalitets- och kompetensutveckling i och med sin egen forskning, eftersom dem hela tiden tvingas 

att läsa de nya forskningsresultaten och vad som är nytt inom forskningsområdet.” 

Respondent U2 

 

Respondent U3 beskriver att det utöver den obligatoriska högskolepedagogiska utbildningen, 

finns frivilliga utbildningar. U3 berättar även att de framöver ska satsa ännu mer på att driva 

pedagogisk och praktisk utveckling. Det ska bli bättre på att lära ut det ekonomiska ämnet samt 

förbättra uppbyggnad och struktur på programmen. Respondent U4 förklara att de arbetar med 

pedagogiska seminarieserier.  

4.2.2 Högskolor 
Respondent H1 beskriver att de har en vision för hela högskolan. Vidare nämner H1 att 

högskolan har många gemensamma delmål som de gemensamt jobbar mot. Även respondent H3 

och respondent H4 förklarar att de endast har en vision för hela högskolan. Samtliga högskolor 

arbetar dock med delmål. Respondent H4 berättar att de för tillfället arbetar med att försöka bryta 

ner visionen till kursnivå. Respondent H2 säger: ”Vi har en vision men samtidigt inte”. Visionen 

innefattar att högskolan ska uppnå hög eller mycket hög kvalitet på ekonomiutbildningarna.  

 

Angående frågan om det erbjuds någon kvalitetsutbildning för lärarna, med syfte att se om det 

finns utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, nämner respondent H1 att de erbjuds 

lärarkonferenser med fokus på kvalitet. Det sker dock på eget initiativ. H1 anser även att lärarnas 

sätt att dela med sig av kunskap mellan varandra är ytterligare en metod för att förbättra deras 

kvalitetsarbete. Respondent H2 beskriver att det inte finns någon direkt kvalitetsutbildning för 

lärarna. Det enda de erbjuder lärarna är den högskolepedagogiska utbildningen på 15 hp, som är 

obligatorisk. Respondent H3 har inte heller något mer utöver den obligatoriska 

högskolepedagogiska utbildningen. Respondent H4 säger att de har gemensamma workshops och 

handledarutbildningar, vilket bidrar till kvalitetsutveckling.  
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4.3 Sätt kunderna i centrum 

4.3.1 Universitet 
Då studien utgår från studenten som kund, illustreras i tabell 2 de tillvägagångssätt universiteten 

använder sig av för att samla in åsikter från studenterna angående utbildningen. Därefter redogörs 

universitetens åsikter om att likna studenten vid en kund.  

 

 Tabell 2: Insamling av information kring vad studenten tycker om sin ekonomiutbildning. 

 

 
Att se studenten som kund inom universitet och högskolor anser respondent U1 inte vara 

lämpligt. Om fokus låg på tillfredsställelse av kunden och bemötandet med inställningen att 

studenten alltid har rätt, skulle kvaliteten försämras.  

 

”Man ska inte tillfredsställa kunden, du ska förkovra kunden. Du ska vara med och forma. Det är 

en ömsesidighet i det, där studenten har möjlighet att påverka det vi levererar men vi har också 

möjlighet att påverka hur studenten ser på världen och det skiljer sig tycker jag, från den 

kundrelation där det mer är att man strävar efter en perfekt kundupplevelse.”  

Respondent U1 
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Respondent U1 tillägger även att en kurs kan kännas jobbig och meningslös under studietiden, 

men att den några månader senare, eller flera år senare kan visa sig ha bidragit mycket till 

studenternas sätt att se på världen och deras sätt att förstå vad de arbetar med. Respondent U2 

menar att kundperspektivet inte används i Sverige eftersom studenterna inte betalar för sin 

utbildning. U2 anser dock att studenter från exempelvis Kina och USA, som betalar för 

utbildningen skulle kunna ses som kunder. Respondent U3 anser det också problematiskt att 

betrakta studenten som kund. U3 säger: ”Ni är inte konsumenter. Ni är studenter, ni är inte 

kunder. Ni köper ju ingenting av oss. Ni är här för att få ut någonting från oss”. Även respondent 

U4 beaktar kundbegreppet som problematiskt och förklarar att det förespeglar att de ska göra 

arbetet och att studenterna ska vara mer passiva. U4 påpekar däremot att studenten fortfarande är 

viktig, men att hen inte bör liknas vid en kund för det.  

4.3.2 Högskolor 
Då studien utgår från studenten som kund, illustreras i tabell 3 de tillvägagångssätt högskolorna 

använder sig av för att samla in åsikter från studenterna angående utbildningen. Därefter redogörs 

högskolornas åsikter kring att likna studenten vid en kund.  

 

Tabell 3: Insamling av information kring vad studenten tycker om sin ekonomiutbildning. 
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Respondent H1, H2 och H4 nämner att begreppet kund är något som varken används eller 

diskuteras. H2 menar att ett kundförhållande skulle kunna gälla, dock endast om studenten betalar 

för utbildningen. H3 använder inte heller kundbegreppet men anser att högskolan skulle kunna ha 

två kunder: studenterna som läser utbildningen och arbetsgivaren som sedan ska anställa 

studenterna. 

4.4 Arbeta för studenternas anställningsbarhet 

4.4.1 Universitet 
Inget av universiteten har någon definition för vad anställningsbarhet innebär för utbildningar 

inom ekonomi. U1 gillar tanken att utbilda med teorier och modeller, men antyder att 

företagsekonomi samtidigt är ett brett ämne och vissa inriktningar kan behöva vara mer knutna 

till arbetsmarknaden. 

 

”Det är som ett havrefält där vågorna går åt olika håll och en del kan tycka att 

anställningsbarhet blir för yrkesutbildningsinriktat om man ger marknaden vad marknaden vill 

ha. Och så kan det finnas andra som tycker att det är bildning vi ska hålla på med. Vi ska utbilda 

bildade förkovrade människor som kan hantera komplexa uppgifter på ett kritiskt sätt.” 

Respondent U1 

 

Respondent U2 har blandade känslor för begreppet anställningsbarhet, och menar att begreppet 

används slarvigt och på olika sätt. Respondent U3 menar att ekonomiutbildningen rör sig 

någonstans mellan att vara en yrkesutbildning och en strikt akademisk utbildning. U3 säger: ”I 

och med att ämnet är så brett är det bättre att vi ger er förståelse och en begreppsapparat, för 

det mesta man lär sig gör man ju faktiskt när man kommer ut och jobbar”. Respondent U4 säger: 

”Anställningsbarhet handlar om att utbildningen leder fram till en tänkt arbetsmarknad eller att 

studenten har med sig de kompetenser som gör en möjlig att anställa”. U4 antyder även att det 

finns konflikter kring begreppet och att det därför är lämpligare och mer hanterbart att prata om 

användbarhet.  

4.4.2 Högskolor 
Ingen av högskolorna har någon definition av anställningsbarhet gällande utbildningar inom 

ekonomi. Respondent H1 antyder att det är viktigt att lärarna tänker på studenternas relation till 

arbetslivet när de utvecklar och handleder studenterna. Respondent H2 anser att 
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anställningsbarhet är viktigt inom högskolesammanhang och säger: ”En högskola ska inte vara 

en ö som inte har någon kontakt med omvärlden. Det finns ett tydligt syfte med vad vi håller på 

med, studenterna ska kunna ha en karriär efter sin utbildning”. Respondent H3 menar att 

anställningsbarhet är då examen leder till ett jobb inom ett relevant yrke. Respondent H4 tolkar 

begreppet anställningsbarhet som att studenter ska vara redo för utmaningar i arbetslivet, att de är 

attraktiva för arbetsmarknaden och att de har den kompetens som efterfrågas. H4 anser att 

begreppet bör användas med förstånd. I marknadsföringssammanhang kan begreppet vara 

användbart men det borde användas balanserat, då innehåll i programmet ska följa andra krav och 

ligga på en vetenskaplig grund. 

4.4.3 Universitetens uppföljning av utexaminerade studenter 
Respondent U1 gör egna uppföljningar av utexaminerade studenter. De har tidigare även varit 

med och bidragit till föreningen Civilekonomernas rapport, men är inte längre med. För att följa 

upp tidigare studenter beskriver respondent U2 att de använder sig av ett LinkedInbaserat 

alumnnätverk. U2 betonar att det oftast inte sker några märkbara förändringar från år till år. 

Därför behöver de inte jobba aktivt med det. Civilekonomernas rapport kring utexaminerade 

studenter är inget de använder sig av. Respondent U3 förklarar att de är med och bidrar till 

Civilekonomernas rapport, men tycker inte att den säger särskilt mycket. De gör själva inte några 

egna uppföljningar av sina utexaminerade studenter. Respondent U4 förklarar att de är med och 

bidrar till Civilekonomernas rapport och tycker det är intressant att följa utvecklingen över tid. 

Utöver Civilekonomernas rapport gör de egna undersökningar ett år efter att studenterna har tagit 

sin examen.  

4.4.4 Högskolornas uppföljning av utexaminerade studenter 
Respondent H1 är inte nöjd med Civilekonomernas rapport men tycker ändå det är bra att vara 

med i den då den alltid bidrar till något. H1 gör en egen, mer detaljerad, uppföljning av tidigare 

studenter, där de lägger till vissa färdigheter kring anställningsbarhet. Respondent H2 anser 

däremot att Civilekonomrapporten är det mest intressanta underlag de har. De skulle gärna 

genomföra fler sådana enkäter själva, men menar att det är tidskrävande och svårt. Respondent 

H3 kunde inte uppge hur mycket de tittar på resultatet i Civilekonomernas rapport eller om de gör 

egna uppföljningar av utexaminerade ekonomistudenter. Respondent H4 anser att 

civilekonomernas rapport är en heltäckande undersökning som bidrar med resultat över lång tid, 

vilka kan jämföras. De använder både sina egna och Civilekonomernas resultat i kombination.  
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4.5 Basera beslut på fakta 

4.5.1 Universitet 
Respondent U1 beskriver att de baserar beslut utifrån studenternas åsikter. 

Kvalitetsutvärderingarna från UKÄ anser de också ligger till grund för utveckling av kvaliteten, 

lika så ackrediteringarna från utomstående organ. Studenternas anställningsbarhet är även det 

något de beaktar vid beslut som rör kvalitetsutvärdering, dock används denna information främst 

för kommunikation utåt. Respondent U2 beskriver anställningsbarhet, i form av att studenterna 

får kvalificerade jobb relativt snabbt och med relativt hög lön, som ett av de viktigaste 

kvalitetsmåtten att utgå från vid förbättring. U2 tillägger att detta mäts av externa parter, 

exempelvis Financial Times, vilket bidrar till en ranking. Även resultat från 

ackrediteringsmyndigheter är något de anser är viktigt då det ger en detaljerad bild över vad som 

behöver förbättras. Respondent U2 anser också att feedback från studenter är viktigt att väga in 

vid beslut. Respondent U3 betonar istället de möten som sker med respektive huvudlärare efter 

avslutad kurs där de för en dialog om vad som kan förbättras som en viktig grund för beslut. Ett 

exempel som ges är att de fått in feedback från både medarbetare och studenter om att de inte 

utmanar studenterna tillräckligt, vilket är något de nu jobbar med. Respondent U4 förklarar att 

resultaten från Civilekonomernas rapport visat på brister inom utbildningen, vilket de har försökt 

jobba med, exempelvis genom att ge studenterna mer ledarskapsträning och en bättre 

förhandlingsteknik.  

4.5.2 Högskolor 
Respondent H1 förklarar att de har tydliga riktlinjer för vad som ska beaktas kring kvalitet. Bland 

annat finns vissa parametrar de ska ta hänsyn till, vilka bestäms av ledningen. Ett nytt 

kvalitetssystem är under utveckling, men tidigare hade de ett stödkort där olika parametrar skulle 

bockas av. Respondent H2 förklarar att studenternas feedback är viktig. De använder sig bland 

annat av fakta från Civilekonomernas rapport:  

 

”Vi har flera exempel på att vi har fått in information från befintliga studenter här som kan vara 

jättekritiska mot att vi har engelska föreläsningar och engelsk litteratur. Sen visar det sig när vi 

tittar på den här enkäten från Civilekonomerna efter examen, så står det där att det brister i 

presentation på engelska, det borde vara mer engelska under utbildningen osv.”  

Respondent H2 
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För att förbättra kvaliteten anser respondent H3 att det är viktigt att utgå ifrån kursutvärderingar 

och programrådet. De har även egna kollegiala diskussioner kring kursplaner och 

utbildningsplaner, vilka H3 anser betydelsefulla. Respondent H4 beskriver att de utgår mycket 

från övergripande granskning som sker på statlig nivå, exempelvis UKÄs kvalitetsutvärderingar. 

De tar också hänsyn till studenternas resultat och dess åsikter vi beslut som rör förbättring.  

4.6 Arbeta ständigt med förbättringar 
I tabell 3 och 4 sammanfattas de systematiska arbetssätt som används av universiteten och 

högskolorna för att förbättra utbildningen. 

4.6.1. Universitet  
Som illustreras i tabell 4, gör samtliga universitet kontinuerliga kurs- och programutvärderingar. 

Nästan alla genomför systematiska uppföljningar av utexaminerade studenter och häften har 

kontinuerlig interaktion med studenter, exempelvis i form av ”tycka-till-dagen” och programråd, 

där studenter och lärare deltar (för mer exempel se tabell 2). 

 

Tabell 4: Universitetens systematiska arbetsmoment mot förbättrad kvalitet. 
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4.6.2 Högskolor  
Samtliga högskolor genomför systematiska kursutvärderingar. Det är dock endast en högskola 

som genomför systematiska programutvärderingar. Alla högskolor har kontinuerlig interaktion 

med studenterna (för mer exempel se tabell 3). Ingen genomför egna systematiska uppföljningar 

av utexaminerade studenter. Däremot använder sig tre av högkolorna av Civilekonomernas 

rapport som komplement.  

 

Tabell 5: Högskolornas systematiska arbetsmoment mot förbättrad kvalitet. 
 

 

4.7 Skapa förutsättningar för delaktighet  

4.7.1 Universitet  
Respondent U1 förklarar att det främst är utbildningsnämnden som tar beslut. De som inte är 

representerade i utbildningsnämnden har möjligheten att komma med förslag till sektionschefen. 

Om någon har en kvalitetsfråga på en kurs finns dock möjligheten att få vara med på 

utbildningsnämndens möten och diskutera problemen. Respondent U2 betonar att medarbetarna, 

precis som studenterna, har en enormt viktig roll i kvalitetsarbetet. U2 säger ”Lärare man har 

inne i systemet är väldigt viktiga. Det är också väldigt viktigt att lyssna på dem”. Efter varje kurs 
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vägs åsikter in från studenterna, men också från lärarna och kursledaren. Respondent U2 menar 

att det är viktigt att ha i åtanke att det kan finnas lärare som vill behålla kurser och som inte gillar 

förändring. Om en förändring ska ske är det respondent U2, som innehar rollen som 

universitetslektor, som måste föra diskussionen med studierektorn på institutionen, och sedan får 

de tillsammans träffa kursledaren och diskutera. Om det inte leder till något kan det i värsta fall 

sluta med att lärarlaget får bytas ut. Enligt respondent U3 har medarbetarna en högst betydelsefull 

roll. Det är huvudläraren som bestämmer innehåll, litteratur och ser över kursplanen. Dock måste 

det gå via studierektorn. Sedan går det vidare till ledningsgruppen och vidare till en styrelse. 

Huvudläraren bestämmer litteraturen med hjälp av lärarlaget. De träffas oftast varannan vecka 

och diskuterar kurslitteratur. Där får alla lärare en chans att vara med och påverka.  

 

Respondent U4 anser att medarbetarna har en högst betydelsefull roll. U4 tillägger dock att det är 

av stor betydelse att medarbetarna ser helheten i kvalitetsarbetet, samt förstår sin roll och sitt 

bidrag till programmets helhet, vilket ibland kan vara svårt. U4 beskriver även att de är med och 

påverkar beslut som rör förändringar.  

 

”Lärarna är absolut med i arbetet, de är de som kan fältet, forskningen, aktuella 

frågeställningar. Däremot måste ledningen säga vilka prioriteringar som måste göras, där 

programansvariga och programråd har representanter som är med och diskuterar vilka frågor 

och problem som identifierats.”  

Respondent U4 

4.7.2 Högskolor 
Enligt respondent H1 är medarbetarna delaktiga i att det blir god kvalitet. Då organisationen är 

decentraliserad får medarbetarna stort utrymme att tycka till. H1 säger: ”För några veckor sen 

hade vi en programdag där vi träffades allihopa under en dag och diskuterade exempelvis vad 

som skulle ligga i visionen”. Det är en mindre grupp som ses regelbundet som tar fram förslag 

som sedan presenteras.  

 

“Medarbetarna vill påverka mer och jag tycker det är jättebra om delaktigheten kunde öka. Men 

det är också väldigt svårt i en organisation, det tar tid och kraft att vara delaktig”.  

Respondent H2 
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Vidare beskriver H2 att hinder för delaktighet är strukturen på organisationen men också 

ekonomiska restriktioner. Respondent H3 anser att medarbetarna automatiskt får stor betydelse i 

kvalitetsarbetet, då en utbildning innehåller kurser och det är någon som måste genomföra dem. 

Personalen får stor betydelse när det gäller att ta beslut och delta i förbättringsarbetet. H3 säger: 

”Det är ju liksom deras drivkraft som blir central på något sätt”. Respondent H4 förklarar att 

alla medarbetarna har hög delaktighet i kvalitetsarbetet, då samtliga lärare arbetar tillsammans. 

Vidare får medarbetarna en chans att påverka beslut då de har en mycket öppen dialog på 

högskolan.  
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5. Analys  
Avsnittet inleds med en analys av empirin kring vad kvalitet för grundutbildningar inom ekonomi 

är. Därefter analyseras övrig empiri genom de olika delarna som ingår i analysmodellen, med 

syfte att fördjupa förståelsen för universitetens och högskolornas arbete mot förbättrad kvalitet. 

Vidare görs en jämförelse huruvida det skiljer sig mellan universiteten och högskolorna.   

5.1 Kvalitet  
Att kvalitet kan definieras på ett flertal olika sätt beskrivs av bland annat Bergman och Klefsjö 

(2007), Gummesson (1993) och Juran och Godfrey (1999). Respondenterna på universiteten och 

högskolorna anser att det är komplext att avgöra vad en ekonomiutbildnings kvalitet innefattar. 

Då det enligt Edvardsson och Thomasson (1989, s.18) är viktigt för en organisation att klargöra 

vad kvalitet innebär, i syfte att ha en gemensam definition att arbeta mot, kan respondenternas 

svar ses som en negativ aspekt i arbetet mot förbättrad kvalitet. Det är dock tydligt att det inom 

högre utbildning finns flera olika faktorer som är viktiga för att definiera kvalitet. Några faktorer 

som nämns av både universiteten och högskolorna är lärarnas kompetens, att utbildningen är 

aktuell och forskningsanknuten, samt att det finns en tänkt arbetsmarknad utifrån 

programstrukturen. 

5.2 Engagerat ledarskap  
Bergman och Klefsjö (2002, s.214) tydliggör att ett framgångsrikt kvalitetsarbete i en 

organisation grundar sig på ledningens engagemang för kvalitetsfrågor, där ledningen bör 

fastställa verksamhetens syn på kvalitet. Ett verktyg för att tydliggöra verksamhetens syn på 

kvaliteten är enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.218) genom en vision, vilket alla universitet 

har. Tre av universiteten har dessutom en vision som är specifik för utbildningar inom ekonomi, 

där två av dem med tydlighet anger hur respektive definition lyder. 

  
Enligt Philgren och Svensson (1989, s.34-35) är dock en vision praktiskt svårfångad inom en 

organisation, vilket två av respondenterna på universiteten beskriver att deras visioner är. Den 

ena förklarar att de istället brukar fokuserar på deras mission, vilken ska vara mer praktisk och 

mätbar än visionen. För tillfället är den dock inte det och därför har de arbetat mycket med att 

bryta ner den i delmål. Arbete med delmål beskriver Grönlund och Modell (2006, s.21) som ett 

arbetssätt för att fånga upp de övergripande målen. Philgren och Svensson (1989, s.34-35) anser 
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att även denna process är viktig i syfte att skapa en högre måluppfyllelse. Den andra 

respondenten, som beskriver visionen för deras universitet som praktisk svårfångad, förklarar att 

de istället utgår från delmål. Dessa delmål bestämmer de årsvis utefter de kriterier som sätts av 

utomstående organ som arbetar med ackreditering.   

 

Samtliga högskolor har istället visioner som är övergripande för hela organisationen. En av 

högskolorna arbetar aktivt med att bryta ner visionen till delmål på kursnivå, det vill säga bryta 

ner målen hierarkiskt. Enligt Philgren och Svensson (1989, s.34-35) underlättar det för enskilda 

medarbetare att arbeta mot målen. Arbete mot delmål för ekonomiutbildningarna finns även hos 

de övriga högskolorna.  

 

Då Bergman och Klefsjö (2002, s.218) beskriver att ledarskap även handlar om att se till att 

medarbetarna får en personlig utveckling som ligger i linje med organisationens behov, kan 

utbildning i kvalitet anses viktigt. Detta då hög kvalitet är av stor vikt för universitet och 

högskolor att uppnå, inte minst på grund av att det är ett kriterium enligt högskolelagens 1 kap, 

4§ (1992:1434). Utöver den obligatoriska högskolepedagogiska utbildning som alla lärare måste 

gå, beskriver en av respondenterna på universiteten att de arbetar med pedagogiska 

seminarieserier. Även de övriga tre respondenterna på universiteten förklarar att deras 

medarbetare erbjuds ytterligare pedagogiska utbildningar, vilka dock är frivilliga. Två av dem 

uppmuntrar till pedagogisk och praktisk utveckling, i syfte att bli bättre på att lära ut det 

ekonomiska ämnet. Det är endast en av respondenterna på universiteten som betonar lärarnas eget 

ansvar för kvalitet och kompetensutveckling. 

 

Utbildning i kvalitet för medarbetarna på högskolorna är hos två av dem endast den obligatoriska 

högskolepedagogiska utbildningen. De två andra respondenterna från högskolorna beskriver likt 

universiteten att de erbjuds andra utbildningar, men att det är på eget initiativ att delta. Det är 

endast en respondent från högskolan som beskriver andra typer av metoder för att påverka 

medarbetarnas personliga kvalitetsutveckling och därmed utbildningens kvalitet i sig.  

 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga respondenterna att de använder både visioner och delmål 

eller andra metoder för att sträva efter förbättrad kvalitet, vilket stöttar att ett engagerat ledarskap 

finns. Dessutom visar majoriteten av universiteten att de uppmanar till medarbetarnas personliga 

utveckling för att förbättra kvaliteten. Endast ett universitet ger en bild av att anse detta vara 
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medarbetarnas eget ansvar. Högskolorna uppmanar inte medarbetarnas personliga 

kvalitetsutveckling i lika hög grad som universiteten.  

5.3 Sätt kunderna i centrum  
Då studien utgår från att studenten är kunden, var det av intresse att undersöka hur universiteten 

och högskolorna ser på begreppet. Detta då syftet är att jämföra teorin med praktiken. I likhet 

med Brennans (2007) studie går det att se att samtliga universitet och högskolor har delade 

meningar kring konceptet studenten som kund. De respondenter som anser det problematiskt 

menar bland annat att det leder till passivitet hos studenten och försämrad kvalitet. Ett av 

universiteten och en av högskolorna menar i likhet med forskare i Brennans litteraturöversikt 

(2007) att om studenten betalar för sin utbildning skulle studenten kunna ses som en kund. Därav 

väcks frågan huruvida betalning av utbildningen verkligen kan vara den enda faktorn för 

applicering av kundbegreppet. 
  
Majoriteten av universiteten antyder att kvalitet i huvudsak avgörs av studenterna. Då vi i vår 

studie liknar studenten vid en kund går det att dra en parallell till hur Deming (1982, s.5), Juran 

och Godfrey (1999), samt Bergman och Klefsjö (2002, s.35-36) definierar kvalitet, det vill säga 

utifrån kunden. Majoriteten av högskolorna betonar istället vikten av utbildningens koppling till 

den framtida arbetsmarknaden. Detta är i likhet med Deming (1982, s.5), som betonar vikten av 

att kunna förutse kundens framtida behov, i syfte att fortsätta uppfylla kundens krav på kvalitet.  

 

Många definitioner av kvalitet inom samhällsvetenskapen innebär att kundens behov och 

förväntningar ska tillfredsställas (Bergman och Klefsjö, 2002, s.35-36). Värderingen att sätta 

kunden i centrum grundar sig på det resonemanget. Majoriteten av universiteten och högskolorna 

betonar studentens betydelse och hur viktigt det är att lyssna på deras åsikter. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2002, s.35-36) kan kundens behov och förväntningar tillfredsställas genom att 

kontinuerligt ta reda på vad kunden vill ha. Samtliga universitet och högskolor jobbar med att ta 

reda på vad studenten vill ha. Förutom obligatoriska kurs- och programutvärderingar, har 

samtliga universitet och högskolor interaktioner med studenterna av olika slag i syfte att ta reda 

på studentens åsikter och behov. Detta tyder på att de sätter studenten i centrum i sitt 

kvalitetsarbete.  

  
Bergman och Klefsjö (2002, s.35-36) antyder dock att arbetet med att uppfylla kundens behov 

kan försvåras då kunden har så kallade outtalade behov. Det vill säga att kunden inte alltid vet 
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vad den vill ha. Brennan (2007) och Harvey och Green (1993) tar upp att problemet även finns 

med studenter, då de inte alltid vet vilken kombination av färdigheter och kunskaper som bäst 

kommer förbereda dem för det framtida arbetslivet, och av den anledningen inte kan uppskatta 

betydelsen av ett visst ämne förrän de är ute i arbetslivet. Detta resonemang stärks av 

undersökningen då en högskola exempelvis hade studenter som var kritiska till engelsk 

undervisning och engelsk litteratur, men sedan visade det sig i en uppföljning några år efter 

examen att de saknade färdigheter såsom att presentera på engelska. Detta styrker att studenten 

inte alltid vet vilka färdigheter som bäst kommer att förbereda dem för det framtida arbetslivet.  

  
Sammanfattningsvis jobbar samtliga universitet och högskolor med att ta reda på studenternas 

åsikter, i syfte att skapa förutsättningar för att uppfylla deras förväntningar och behov. Trots att 

de inte vill likna studenten vid en kund behandlar de studenten enligt värderingen sätt kunderna i 

centrum.   

5.4 Arbeta för studenternas anställningsbarhet 
En av respondenterna vid universiteten anser att deras uppgift är att ge studenterna förståelse och 

en begreppsapparat, då studenterna lär sig det mesta ute i arbetslivet. Detta kan liknas vid de 

”allmänna” egenskaper Bridgestock (2009) anser viktiga, det vill säga färdigheter som är 

användbara på lång sikt. Bridgestock (2009) betonar även, i likhet med flertalet av 

respondenterna, att det ska vara möjligt att få jobb inom sitt utbildningsområde, att färdigheterna 

från utbildningen ska vara användbara på kort sikt. Vid universiteten finns det antydan till en viss 

konflikt mellan anställningsbarhet och bildning. En av respondenterna menar att det finns olika 

sätt att se på studenten. Vissa tycker att anställningsbarhet blir för yrkesutbildningsinriktat och att 

det istället borde vara fokus på att utbilda förkovrade människor som kan hantera komplexa 

uppgifter på ett kritiskt sätt. En annan respondent antyder att det finns konflikter kring begreppet 

och att det därför är mer hanterbart att använda begreppet användbarhet, det vill säga den nytta de 

har av utbildningen i arbetslivet.  

  
Bolognaprocessens mål är att högre utbildningsinstitut ska främja studenternas anställningsbarhet 

(RiR, 2009:28). Detta ger högskolorna sken av att prioritera till högre grad än universiteten. I 

likhet med Bolognaprocessens definition av anställningsbarhet, att det ska vara möjligt att få ett 

relevant och meningsfullt jobb, beskriver respondenterna på högskolorna att anställningsbarhet 

innebär att studenterna ska kunna få jobb i ett relevant yrke samt vara redo för utmaningarna som 

väntar i arbetslivet. Det är endast en av högskolorna som betonar att begreppet bör användas med 
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förstånd, då ekonomiutbildningen ska möta många krav och vara baserad på en vetenskaplig 

grund. 

  

En användbar metod för att titta på utbildningens användbarhet i arbetslivet är enligt Carr et al. 

(2006) och Saunders-Smits och Graaff (2012) undersökningar av utexaminerade studenter. Det är 

en metod endast två av respondenterna vid universiteten betonar som en intressant aspekt. Det är 

tydligt att utvärdering och utveckling ur utexaminerade studenters perspektiv är underutvecklat 

inom ekonomiutbildningar vid de undersökta svenska universiteten. Detta är något Saunders-

Smits och Graaff (2012) relaterar till, då de menar att det ofta är en underutvecklad metod inom 

utbildningsinstitut. Ingram et al. (2005) förklarar att orsaken till problemet kan vara svårigheterna 

med att få kontakt med utexaminerade studenter, detta är inte orsaken i detta fall. Två av 

universiteten betonar att det inte sker märkvärdiga förändringar från år till år på denna front, och 

ser det mer som intressant läsning att se vart studenterna tar vägen efter utbildningen. De 

uppfattas därmed inte anse sig behöva arbeta aktivt med detta. Majoriteten av högskolorna 

antyder att det är viktigt att följa upp utexaminerade studenter och samtliga använder det i sitt 

förbättringsarbete. 

  
Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns en konflikt kring begreppet anställningsbarhet 

finns. Majoriteten av universiteten betonar vikten av att studenter blir bildade, medan majoriteten 

av högskolorna ger en mer yrkesinriktad beskrivning av begreppet. Högskolornas beskrivning av 

anställningsbarhet stämmer till högre grad överens med begreppets betydelse, i bemärkelsen 

utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. Trots att begreppet fått ökat fokus bland högre 

utbildningsinstitut i samband med Bolognaprocessen har det påverkat högskolornas arbete i hög 

utsträckning. Universiteten värdesätter ”bildningsidén” desto mer.  

5.5 Basera beslut på fakta  
Enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.36-38) är det viktigt att beslut baseras på fakta och att inte 

slumpen får avgöra vilka beslut som fattas. Samtliga universitet och högskolor undersöker vad 

studenterna tycker om utbildningen. De menar att deras feedback är viktig för att förbättra 

kvaliteten på utbildningarna. Ett exempel är att ett av universiteten fick in åsikter från både lärare 

och studenter angående att de inte utmanade sina studenter tillräckligt mycket. Nu jobbar de med 

att ställa högre krav och skapa större utmaningar för studenterna. Att ta hänsyn till studentens 

åsikter överensstämmer med teorin, där Bergman och Klefsjö (2002, s.36-38) menar att det är 

viktigt att kontinuerligt samla in information kring kundens (i detta fall studenternas) åsikter och 
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behov. Vidare beskriver de att informationen bör sammanställas och analyseras, för att därefter 

kunna dra slutsatser i syfte att förbättra organisationens arbete.  

 

Ett annat universitet nämnde exempelvis att brister inom utbildningar i ekonomi visat sig i 

Civilekonomernas rapport “Civilekonomer tre år efter examen”. Då valde de att undersöka detta 

och fann bland annat att de behövde förbättra ledarskapsträningen för studenterna, vilket de 

därmed implementerade. Utöver studenternas åsikter nämner respondenterna andra aspekter som 

de anser vara av stor vikt för beslutsfattning som handlar om kvalitetsutveckling. Exempelvis 

UKÄ:s kvalitetsutvärderingar, resultat från ackrediteringsmyndigheter, studenternas 

anställningsbarhet, samt diskussioner medarbetarna emellan.  

 

Sammanfattningsvis söker både universiteten och högskolorna aktivt efter relevant information 

som de sedan kan dra slutsatser utifrån. Värderingen basera beslut på fakta finns därmed hos 

samtliga. Dock är det tydligt att även andra aspekter är viktiga som underlag vid beslutsfattande.  

5.6 Ständiga förbättringar  
Samtliga universitet och högskolor har ständigt diskussioner medarbetarna emellan. Om 

exempelvis en kurs ska ändras eller en ny kurs ska införas krävs planering, där det är många som 

på ett eller annat sätt deltar i processen. Ett av universiteten beskriver bland annat att de har 

möten med respektive huvudlärare efter varje avslutad kurs och då diskuterar vad som kan 

förbättras. Både universiteten och högskolorna gör även kontinuerliga kursutvärderingar. Detta 

tar de sedan hänsyn till för att förbättra utbildningen. Arbetssättet kan liknas vid Demings PDSA-

cykel som består av de fyra stegen Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra, vilket 

kontinuerligt ska upprepas (Lundström, 2008, s.20-21). 

 

På samtliga universitet görs dessutom systematiska programutvärderingar i syfte att ständigt 

förbättra verksamheten. Enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.41) är arbete med ständiga 

förbättringar av verksamheten och dess tjänster av stor betydelse, då kraven på kvaliteten ständigt 

höjs. Nästan alla universitet och högskolor gör även kontinuerliga uppföljningar av tidigare 

studenter, där vissa gör egna uppföljningar medan andra använder Civilekonomernas rapport. En 

skillnad som framgick var dock att systematiska interaktioner med studenterna, det vill säga att 

medarbetare träffar studenter och diskuterar utbildningen, endast sker på två av universiteten, 

men på alla högskolor.  
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Sammanfattningsvis framgår det att alla universitet och högskolor innehar värderingen arbeta 

ständigt med förbättringar. De arbetar på ett eller annat sätt med kontinuerligt utveckling av 

utbildningens kvalitet.  

5.7 Skapa förutsättningar för delaktighet  
Samtliga universitet och högskolor anser att medarbetarna har en viktig roll i kvalitetsarbetet. En 

av högskolorna menar att medarbetarnas drivkraft är det som är centralt i förbättringsarbetet, ett 

av universiteten nämner till och med att medarbetarnas delaktighet är helt avgörande. Bergman 

och Klefsjö (2002, s.43-46) antyder att medarbetarnas delaktighet och möjlighet till att aktivt 

påverka beslut i förbättringsarbetet är en viktig förutsättning för kvalitetsförbättringar. Att det ges 

möjlighet till att påverka framgår av respondenterna på både universiteten och högskolorna. En 

av respondenterna på högskolorna anger dock att medarbetarna på högskolan vill kunna påverka 

mer, men förklarar att tid och energi är faktorer som hindrar detta.  

 

En förutsättning för att öka delaktigheten är enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.43-46) att aktivt 

jobba med att ta bort de hinder som finns mot medarbetarnas delaktighet. Att skapa mer tid och 

energi för delaktighet kan dock vara svårt, då dessa resurser är begränsade och då måste allokeras 

på ett nytt sätt. En konsekvens skulle kunna bli att kvaliteten istället minskar på ett annat område. 

 

Andra typer av hinder mot medarbetarnas delaktighet framgår på två av universiteten. Där 

handlar det om att vissa lärare antas ha svårt att se nödvändigheten av förändringar eller se 

förändringens nytta för programmet i sin helhet. Dock jobbar de löpande med att minska 

problemen, i form av pedagogiska seminarieserier, planeringsdagar och olika arbetsplatsträffar. 

 

Även universitetens och högskolornas struktur för beslutsfattande är något som beskrivs som ett 

hinder för medarbetarnas delaktighet. Enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.43-46) kommer den 

som ges förutsättningar för delaktighet, som uppmuntras och belönas för att göra ett bra jobb, 

engagera sig och bidra till kvalitetsförbättringar. Då processen för beslut ska genomgå 

godkännanden på flera olika nivåer tar det därmed lång tid. Om medarbetarna försöker driva 

igenom en förändring kan den långsamma processen tänkas påverka dem negativt och därmed 

även deras engagemang för kvalitetsförbättringar.  
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Sammanfattningsvis är det tydligt att värderingen skapa förutsättningar för delaktighet finns 

inom samtliga universitet och högskolor. Alla värdesätter medarbetarna högt och ger dem 

möjlighet till att påverka. De arbetar även aktivt för att motverka hinder för delaktighet.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel sammanfattas analysens resultat och studiens forskningsfråga besvaras. Kapitlet 

fortsätter med en diskussion där uppsatsens bidrag summeras. I ett nästa steg granskas 

implikationernas tillförlitlighet och överförbarhet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning.        

6.1 Slutsats    
Studiens övergripande syfte var att, med utgångspunkt i värderingarna i Hörnstensmodellen, samt 

arbete för studenternas anställningsbarhet, kartlägga hur svenska universitet och högskolor går 

tillväga för att förbättra kvaliteten på sina ekonomiutbildningar. Detta för att i nästa steg 

analysera likheter och skillnader mellan teori och praktik samt skillnader mellan universiteten 

och högskolorna.  

 

En grundläggande del i kvalitetsarbetet är att definiera vad kvalitet innebär för verksamheten, 

vilket visat sig innefatta många olika aspekter på svenska universitet och högskolor. Det är dock 

är det inga av dessa som har en tydlig förklaring på vad kvalitet för utbildningar inom ekonomi 

innebär. Ett engagemang för kvalitetsutveckling från ledarnas sida går att urskiljas hos samtliga 

universitet och högskolor, vilket utgör en viktig förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete 

och arbetet med övriga värderingar. Samtliga universitet och högskolor arbetar för att förbättra 

ekonomutbildningarnas kvalitet, men en viss variation i hur detta arbete utförs kan noteras.  

 

Gemensamt är att alla arbetar med att ta reda på studenternas åsikter, i syfte att skapa 

förutsättningarna för att uppfylla deras förväntningar och behov. Då studien utgick från studenten 

som kund, uppfyller samtliga värderingen sätt kunderna i centrum. Vad studentens behov är råder 

det dock delade meningar om. Konflikten mellan utbildningens användbarhet i praktiken och den 

vetenskapliga höjden är tydlig, där högskolorna i större utsträckning betonar och värdesätter 

utbildningens användbarhet i praktiken och universiteten den vetenskapliga höjden.  

 

Trots att begreppet anställningsbarhet, i bemärkelsen utbildningens användbarhet på 

arbetsmarknaden, fått ökat fokus bland högre utbildningsinstitut är det främst högskolorna som 

arbetar aktivt för att främja utbildningens nytta i framtida arbetsliv. Information angående 

utbildningens nytta i arbetslivet finns tillgänglig även för universiteten, men majoriteten av dem 
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anser inte information vara av större betydelse. De betonar inte vikten av att anpassa utbildningen 

till vad arbetsmarknaden efterfrågar i lika hög grad som högskolorna.  

 

Samtliga universitet och högskolor baserar dock sina beslut på studenternas åsikter och innehar 

därmed värderingen basera beslut på fakta. Dock finns det även många andra faktorer de tar 

hänsyn till som underlag för beslutsfattande. Även arbeta ständigt med förbättringar är en 

värdering samtliga har då utbildningens innehåll och kvalitet är något de ständigt arbetar med. 

Inom de flesta områden finns ett systematiskt arbetssätt. Slutligen är skapa förutsättningar för 

delaktighet något alla universitet och högskolor värdesätter högt. De försöker ge medarbetarna 

möjlighet att påverka, och arbetar aktivt för att motverka hinder som kan finnas. Hur de gör detta 

skiljer sig dock till viss del åt.  

 

Slutsatsen från denna studie är således att samtliga värderingar för förbättrad kvalitet är 

närvarande hos universiteten och högskolorna, om än dock i olika hög grad. Arbeta för 

studenternas anställningsbarhet är den värdering där den tydligaste skillnaden mellan universitet 

och högskolor går att finna. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Implikationer 
Civilekonomernas rapport ”Civilekonomer tre år efter examen” från 2014 visade på att en del 

utexaminerade studenter inte ansåg ekonomiutbildningen vara till nytta i arbetslivet. 

Högskolornas använder sig i större utsträckning än universiteten av insamlade åsikter från 

utexaminerade studenter i arbetet gentemot utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden.  

Det är dock viktigt att beakta att studenter tre år efter examen kan ha svårt att ange vilka 

egenskaper från utbildningen som vinner i längden. En förklaring till tidigare studenters reaktion 

på ekonomiutbildningens nytta, kan vara att majoriteten av universiteten inte värdesätter eller 

prioriterar anställningsbarhet, i bemärkelsen utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. 

Detta då de i högre grad anser att bildning är en viktig aspekt och värnar om den vetenskapliga 

höjden.  

 

Utöver arbetet för studenternas anställningsbarhet, visar undersökningen att de övriga 

värderingarna finns närvarande hos samtliga universitet och högskolor. Dock i varierande grad. 

En tydlig definition av vad kvalitet för ekonomiutbildningar är, saknades hos samtliga universitet 
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och högskolor. Trots att många olika aspekter har betydelse, är det enligt teorin en fördel om det 

finns en tydlig beskrivning som skapar en klar riktlinje för organisationens kvalitetsarbete. En 

rekommendation är därför att inom verksamheterna tydliggöra vad kvalitet är för utbildningar 

inom ekonomi.   

6.2.2 I vilken utsträckning respondenternas ord kan tas för sanning 
Vid granskning av studien bör hänsyn tas till individernas subjektiva självskattningar. Detta då 

det finns en risk att insamlad data inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det bör även 

beaktas att respondenterna kan ha glömt att nämna något vid intervjuernas genomförande. 

Exempelvis, i försök att ta reda på om universiteten och högskolorna sätter kunden (studenten) i 

centrum, frågades bland annat hur de arbetar med att samla in information om studenternas 

åsikter och behov. Respondenterna kan då ha missat att nämna någon insamlingsmetod, då det 

kan ske på flera olika sätt.  

6.2.3 Generaliserbarhet  
För att forskningsfrågan ska kunna besvaras på ett generaliserbart sätt är det nödvändigt att 

upprepa liknande studier ett flertal gånger. Denna studie syftade dock mer till att få en fördjupad 

förståelse. Därav hade det varit av relevans att granska ett större urval personer på respektive 

universitet och högskola som innehar roller vilka innefattar stort ansvar. Det finns en risk att 

nuvarande antal ger ett vinklat resultat. Dock är dessa befattningar begränsade till antalet på 

respektive universitet och högskola. Dessutom innehar de utvalda respondenterna den kompetens 

och kunskap om ekonomiutbildningen som efterfrågades. Som en av respondenterna beskrev sin 

roll som ställföreträdande perfekt: ”Min roll kan ju liknas vid VD:n på ett företag”.  

 

Studiens representativitet och resultatets överförbarhet är diskutabel. Detta då inte ett tillräckligt 

stort urval av respondenter, samt universitet och högskolor, bidragit till studien. Trots detta är 

studien av allmän relevans då den bidrar till en djupare förståelse och helhet av hur universitet 

och högskolor arbetar mot förbättrad kvalitet. Den bidrar även med en redogörelse för skillnader 

och likheter mellan universitetens och högskolornas kvalitetsarbete.                                   

6.2.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns ett flertal kontexter som skulle vara spännande att undersöka inom högre utbildning och 

kvalitetsarbete. Exempelvis vore det intressant att göra en djupare studie på respektive högskola 

och universitet och undersöka skillnaden i kvalitetsarbetet mellan de olika institutionerna, samt se 
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om det skiljer sig åt mellan programmen. Det hade också varit av intresse att undersöka om det 

kommer bli någon förändring gällande kvalitetsarbetet efter det att UKÄ:s nya 

kvalitetsutvärderingssystem har införts, då universitet och högskolor med största sannolikhet 

kommer att få mer frihet. Det hade även varit intressant att utgå från fler perspektiv än bara 

ledarperspektivet, exempelvis genom att undersöka hur andra grupper inom högre utbildning, 

som studenter och lärare, uppfattar kvalitetsarbetet. Slutligen, då Total Quality Management 

främst applicerats på högre utbildning utomlands, där studenterna ofta betalar för utbildningen, 

hade det varit av intresse att undersöka hur vidare det finns skillnader från kvalitetsarbetet i 

Sverige. Det hade även varit intressant att undersöka om kundbegreppet är mer accepterat på 

skolor där studenter betalar för utbildningen.   
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8. Bilagor 

8.1 Intervjumall 
  
Anvisningar 
Denna intervju har fokus på ekonomiutbildningar på grundnivå. Intervjuns respondent är helt 

anonym, likaså universitetet eller högskolan.  

  
1. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter, vilken roll har du? 

  
2. Vad finns det för olika grundutbildningar inom ekonomi på ert universitet/högskola? 

 

3. Vad anser du kvalitet för en grundutbildning inom ekonomi är? 

  
4. Vilken del av högskolans organisation har det formella ansvaret för att hög kvalitet uppnås 

inom era ekonomiutbildningar? 

4.1 Hur är ansvaret delegerat? Vad har du för roll inom detta?   

 

5. Har ni någon specifik vision för era ekonomiutbildningar? 

5.1. Vilka är dessa och hur arbetar ni för att uppnå dem? 

  
6. Har ni tydliga delmål inom ekonomiprogrammen för att uppnå hög kvalitet?  

 

7. Sker det någon utbildning för medarbetarna när det kommer till kvalitet?  

 

8. Hur ser ni på att man ser studenter som kunder inom universitet och högskolor? 

 

9. Kollar ni på vad “kunden” (studenten) vill ha? Isåfall, hur gör ni det? 

 

10. Vad betyder begreppet anställningsbarhet för dig?  

10.1 Har ni någon definition för vad det innebär för era utbildningar inom ekonomi? 

  
11. Vad tycker ni om begreppet anställningsbarhet och dess användning i högskolesammanhang? 
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12. Ingår anställningsbarhet i de kvalitetsutvärderingar ni gör inom ramen för era 

ekonomiutbildningars kvalitetsarbete? Hur ingår denna aspekt? 

 

13. Ni har varit med och deltagit i rapporten ”civilekonomer tre år efter examen”, varför är ni 

med i den? 

  
14. Använder ni er av resultat från den i ert förbättringsarbete av ekonomiutbildningens kvalitet?  

14.1 Om så är fallet, hur använder ni er av resultatet? 

  
15. Följer ni upp tidigare ekonomistudenter på andra sätt inom ert universitet/högskola? 

     15.1. Om så är fallet, hur använder ni er av resultatet?  

 

16. Hur samlar ni in information om vad studenten tycker om sin ekonomiutbildning? 

16.1 Hur bearbetar ni denna information? 

  
17. Hur “mäter” ni kvaliteten av era utbildningar inom ekonomi? 

17.1 Hur bearbetar ni resultatet från dessa mätningar?  

 

18. Vilka av era arbetssätt (ge exempel utifrån svaren ovan) sker systematiskt?  

 

19. Era egna uppföljningar av utexaminerade studenter (ex användning av Civilekonomernas 

rapport), sker det systematiskt?  

  
20. Vad har medarbetarna av ekonomiutbildningarna för roll i ert kvalitetsarbete? 

  
 21. Hur får era medarbetare chans till att påverka beslut och delta i förbättringsarbetet för 

ekonomiutbildningarna?  
  
 
 
 
 


