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Abstract 
 

In recent years evaluation has become a very important element in the public admini-
stration. The Swedish state administration to a significant extent both evaluates and is 
evaluated. This means that the evaluating state is at the same time the evaluated state. 
In this dissertation the institutionalization of evaluation is studied in a field within 
which this development has been particularly lively and interesting, namely the field 
of higher education. The dissertation focuses on evaluation activity that has been car-
ried out in conjunction with central public authorities within higher education: the 
Office of the Chancellor of the Universities and Colleges in Sweden, the National 
Swedish Board of Universities and Colleges, and the Office of the University Chan-
cellor, and encompasses the period 1964-1995.  

A newly revived research tradition within political science – historical institution-
alism – is used as a perspective and a methodology. Since the application of this tradi-
tion has not yet been fully tested, another purpose is to examine the practical utility of 
this analytical tool and the kind of knowledge that it produces. The dissertation 
thereby combines the fields of education policy, evaluation research and institutional 
theory.  

The beginning of the institution has been dated to the end of the 1960s and begin-
ning of the 1970s. In the dissertation the forces behind the initiation of the institution 
are taken up. Events and developments in the field that have influenced the further 
development of the institution have been identified and analyzed. Developments re-
veal that the institution has been stable during the entire period of time under study, 
despite some changes.  

The use of historical institutionalism as a perspective and methodology has 
proven satisfactory on a general level. However, special solutions have been required 
as problems and ambiguities have arisen. The dissertation concludes with reflections 
on the practical utility of historical institutionalism in political science research. 

 

Key words: political science, institution, evaluation, historical institutionalism, 
education policy. 
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1 PROBLEM OCH PERSPEKTIV 

1.1 Den utvärderade och utvärderande staten 
Utvärdering är en verksamhet som blivit alltmer märkbar inom den of-
fentliga sektorn. Under de senaste fem decennierna har förekomsten av 
några enstaka utvärderingar på olika områden utvecklats till en institutio-
naliserad verksamhet. Sedan drygt ett decennium har en del myndigheter 
t.o.m. inskrivet i sina instruktioner att de ska ägna sig åt utvärdering. Det 
innebär att myndigheterna ska utvärdera verksamheter som ligger inom 
deras ansvarsområde. Den utvärderande staten är samtidigt den utvärde-
rade staten.  

Genom sin utbredning har utvärderingsverksamheten kommit att bli 
en komponent i den moderna svenska förvaltningens historia. För att för-
stå dess plats, betydelse och utbredning i dagens förvaltning är det viktigt 
att beskriva, analysera och tolka utvecklingen. På en övergripande nivå 
kan ett antal väsentliga frågor ställas: Hur kommer det sig att utvärdering 
fått ett så stort genomslag i den offentliga sektorn? Vilka är aktörerna och 
vilken betydelse har de haft för utvärderingsverksamhetens tillväxt? Vil-
ka regler, rutiner och eventuella normer har påverkat utvecklingen? Hur 
kan utvecklingen förstås och tolkas i ett samhälleligt och internationellt 
sammanhang?  

Utvärderingsverksamhet har haft ett starkare genomslag inom vissa 
verksamhetsområden. Ett sådant är den högre utbildningen. Högskole-
verket är dagens centrala myndighet för frågor som rör universitet och 
högskolor. Där pågår en mycket omfattande och utbredd utvärderings-
verksamhet som är historiskt förankrad. Det är väl känt att utvärderings-
verksamheten inom de myndigheter som föregått Högskoleverket, varit 
betydande, åtminstone periodvis. Avhandlingen är fokuserad på den ut-
värderingsverksamhet som bedrivits vid de centrala myndigheterna inom 
den högre utbildningens område.  

1.2 Utvärderingsverksamhet - ett fenomen 
Utvärdering är ett fenomen som inte bara genomsyrar den offentliga sek-
torn utan även den privata. Ordet brukas i de mest skiftande samman-
hang.  

Själva ordet utvärdering är ganska nytt i den svenska vokabulären. För 
bara trettio år sedan användes det sällan eller aldrig. Visserligen fanns 
andra ord som brukades synonymt, som det engelska ordet evaluering, 
men det var inte uttryck som användes i dagligt tal. Ordet som sådant kan 
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idag uppfattas som i det närmaste överexploaterat då det används i de 
mest skiftande sammanhang.  

Avhandlingens grundläggande problemformulering handlar om utvär-
deringens framväxt som ett fenomen i statsförvaltningen. Under 1960-
talet tog den rationalistiska utvecklingen i svensk offentlig förvaltning 
liksom i övriga västvärlden, riktig fart.1  Tanken var att den offentliga po-
litiken skulle vara långsiktig, övergripande och verkningsfull. Det inne-
bar att man åtminstone teoretiskt sett tänkte annorlunda än tidigare kring 
offentlig politik. Det tidigare arbetssättet som präglades av en begränsad 
grad av rationalism kallas ibland för inkrementalism.2  Det innebar att 
förändringar gjordes i små steg. Det senast fattade beslutet byggdes på 
lite grand men skilde sig inte så mycket från det tidigare. Det handlade 
om direkt problemlösning utan samordning eller mål. Beslut fattades på 
ett ostrukturerat och svårförståeligt sätt, ett slags "muddling through".3   

Planerings- och målstyrningstänkandet, som var den nya styrningsfi-
losofin skulle ge en mer effektiv planering. Nu skulle politiken baseras på 
ett systematiskt tänkande och alla rationella metoder för analyser av den 
offentliga verksamheten fick hög aktualitet. Det handlade om sådana ana-
lyser som vanligtvis används för policyanalys som programbudgetering, 
flerårsplanering, framtidsstudier, kostnadsintäktsanalys och utvärdering.4  
Genom att använda sådana mer vetenskapsliknande metoder skulle den 
offentliga politiken också bli mer välgrundad och effektiv. Dessa tanke-
mässiga föreställningar var fundamentala för det som har kallats det ra-
tionalistiska genombrottet. Rationalismen blev ett paradigm som var helt 
dominerande och det är ingen överdrift att påstå att rationalismen blev en 
institution.  

Det rationalistiska genombrottet i den offentliga förvaltningen skedde 
på flera olika sätt och den rationalistiska institutionen satte starka avtryck 
i många verksamheter. Rationalismen påverkade inte bara sakpolitiken 
utan även förvaltningspolitiken. Det handlade inte bara om ändrade ar-
betsmetoder utan även om den offentliga sektorns organisation och admi-
nistration. Exempel är införandet av ADB och datasystem samt rationa-
lismens påverkan på den offentliga budgetprocessen.5   

De rationalistiska förtecknen var centrala inom ramen för program-
budgeteringen som började spira i mitten på 1960-talet. Den ekonomiska 
effektiviteten lyftes fram som en överordnad målsättning. Idéerna hämta-

                                           
1  Se t.ex. SOU 1997:7 och RRV 1996:50. 
2  Charles Lindblom i Premfors 1989, sid. 41ff. 
3  Se Lindblom 1979. 
4  Evert Vedung 1991, sid. 15 samt Björn Wittrock & Stefan Lindström 1984, 

sid. 11. Se också Wittrock 1980 samt Statskontoret 1971.  
5  Peter Gorpe 1981, sid. 133f. 
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des från företagsvärlden och nu skulle också förvaltningsverksamheten 
ses som en produktionsprocess. Programbudgeteringens centrala begrepp 
var mål, program, prestationer, kostnader, produktivitet och effektivitet.6  
Programindelning som var en komponent medförde att all verksamhet 
skulle delas in i program. En annan beståndsdel var mål-medel-
tänkandet.7  Politikerna bestämde målet för offentlig verksamhet medan 
utförarna avgjorde vilka medel som skulle användas för att målen bäst 
skulle uppnås. Detta innebar bl.a. att myndigheterna kunde äska medel på 
ett rationellare sätt än tidigare när det var fråga om vädjanden om stöd för 
den "egna" saken.8  Det innebar att uppmärksamheten främst riktades mot 
mål och resultat. 

Många av de analysmetoder som sattes igång inom ramen för det ra-
tionalistiska tänkandet har efterhand övergivits och ersatts med andra. Så 
har t.ex. flera olika synsätt när det gäller styrningen av statsförvaltningen 
inklusive budgetprocessen ersatts av nya över åren.9  Genom decentrali-
seringssträvandena, ökade rätten att besluta över den egna verksamheten, 
som en konsekvens tappade de centrala förvaltningsmyndigheterna det 
planeringsansvar som de hade. Universitets- och högskoleämbetet, Soci-
alstyrelsen och Skolöverstyrelsen är exempel på myndigheter som tidiga-
re hade stora och viktiga uppdrag med att ta fram prognoser, planer och 
handlingsprogram.10  I och med att ansvaret för verksamheten decentrali-
serades växte kravet från regering och riksdag på återföring av politikens 
utfall. En möjlig metod för återföring är just utvärdering som samtidigt 
med denna utveckling förefaller ha fått en ökad betydelse. Fortfarande 
verkar utvärdering tillskrivas stor vikt i bl.a. dessa sammanhang, åtmin-
stone på några områden som den högre utbildningen och inom skolvä-
sendet. Det verkar som om den tidigare framåtsyftande planeringen till en 
del kom att ersättas av utvärderingsverksamhet. 

1.2.1 Utvärdering och beslutsprocessen 
I det föregående avsnittet hävdades att utvärdering kan ses som en del av 
de instrument och metoder som fick plats på agendan när det rationalis-
tiska tänkandet fick fäste i den svenska förvaltningen. Även om jag här 
kopplar ihop utvärdering och rationalism så behöver den förra dock inte 

                                           
6  Olof Petersson & Donald Söderlind 1992, sid. 200f. 
7  Gorpe 1979, sid. 64. 
8  Daniel Tarschys & Maud Eduards 1975, sid. 88. 
9  Gorpe 1978, tar upp orderstyrning, regelstyrning, målstyrning, tillsättnings-

styrning m.m. I RRV:s rapport 1996:50 ges exempel på de olika budgetsystem 
som utvecklats över åren som programbudgetering, rambudgetering och resul-
tatstyrning, sid.120ff. 

10  Peter Gorpe 1979, sid. 109 och Agneta Bladh 1987. 
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alltid vara präglad av uttalad rationalism. Det finns t.ex. en stark utvärde-
ringstradition inom pedagogiken där rationalism inte står i fokus utan 
värdering och utveckling av undervisning.  

Vad är då utvärdering och hur ser kopplingen till rationalismen ut? 
Det är svårt att ge ett kort svar på de frågorna. I nästa avsnitt tas utvärde-
ring upp mer ingående, här ges bara en första presentation. Utvärderings-
diskursen är mycket omfattande, vilket medför att det finns många defini-
tioner att välja på. En definition är inte heller för alltid given. Fenomenet 
utvärdering har utvecklats över tid och definitionerna med den. Utvärde-
ringens akademiska hemvist är också flerfaldig, t.ex. statsvetenskap, pe-
dagogik, sociologi, vilket medför att en del definitioner är specifika för 
den ämnesmässiga hemvisten. Evert Vedung, som är statsvetare, menar 
att ur ett politiskt och/eller förvaltningsperspektiv så handlar utvärdering 
om att i efterhand noggrant beskriva och bedöma offentliga åtgärders ge-
nomförande. Bedömningen sker för att kunna fatta nya välgrundande be-
slut. Därigenom kan man se på utvärdering som ett logiskt instrument i 
den rationella styrningsprocessen i den offentliga förvaltningen.11   

Rune Premfors12  visar i en ”snurra” på sambandet mellan utvärdering 
och offentligt beslutsfattande:  

 
 

formellt 
beslut 

formellt 
beslut 

genomförande genomförande 

utvärdering utvärdering återkoppling återkoppling 

beslutsberedning beslutsberedning 

 
 Figur 1: Sambandet mellan utvärdering och offentligt beslutsfattande. 

  
Tiden går i pilarnas riktning och i snurran ligger utvärdering som en 

del av en ständigt pågående process där först ett formellt beslut fattas i 
någon fråga, därefter tar genomförandet vid. När utvärderingen är klar 
och ett resultat finns tar beslutsfattaren ställning till om förändringar be-
höver ske och nya beslut fattas. Modellen härstammar från den rationalis-
tiska beslutsmodellen med sina tydliga steg och i syfte att ge beslutsun-
derlag för nya beslut.13   

                                           
11  Vedung 1991, sid. 13. 
12  Premfors 1981b, sid. 1. 
13  Premfors 1981b. Se även Michael Quinn Patton 1990 som diskuterar den poli-

tiska dimensionen i utvärdering (sid. 40ff). 
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Med hjälp av utvärdering betygsätts historien, dvs. det som man tidi-
gare gjort. Att använda sig av erfarenhet är inget nytt men här handlar det 
om en mer systematisk användning applicerad på statsförvaltningen. Det-
ta nya inslag i den offentliga sektorn har rationalistiska förtecken. Därför 
borde rationalismen ha spelat en roll för utvärderingsverksamhetens ut-
veckling och kanske även vice versa. Frågan är vilken närvaro rationa-
lismen har haft i myndigheternas utvärderingsverksamhet?  

Utvärdering är också ett maktmedel genom att dess resultat kan leda 
till nya beslut. Det bedömdas framtid inklusive de människor som arbetar 
med eller på annat sätt berörs av det som bedöms kan vara helt avhängigt 
av resultatet och det nya beslutet.  

1.3 Utvärdering - vad är det? 
Utvärdering är ett begrepp som används av många och ibland tillsynes 
med olika mening och av det skälet kan det te sig som svårbestämt. Ge-
nom att vända och vrida på ordet kan det ge indikatorer på hur uttrycket 
kan uppfattas t.ex. ut-värdering - värdera-ut. Det är inte ovanligt att ut-
värdering uppfattas negativt genom att den egna verksamheten blir värde-
rad och i värsta fall ut-klassad.  

Utvärdering är ett uttryck som blivit mer och mer etablerat. Tidigare 
var det vanligt att företeelsen förekom i en annan språkdräkt där uttryck 
som uppföljning och evaluering åtminstone tillsynes användes synonymt. 
RRV skriver år 1979 att begreppen uppföljning och utvärdering ofta an-
vändes synonymt men när begreppen användes i vetenskapligt syfte gavs 
de oftast en bestämd innebörd.14   

I det fortsatta måste man komma ihåg att utvärderingar från 1960-, 
1970- och kanske till och med 1980-talen kan framstå som annorlunda 
och eventuellt outvecklade med dagens mått mätt men de var troligen 
höjden av professionalitet på sin tid.  

Termen utvärdering har inte heller varit uppskattad av alla. Harald 
Swedner skriver i ett ofta citerat efterord till Robert Bells bok ”Att utvär-
dera sociala program” från år 1975:  

”Jag har försökt undvika de klumpiga och missvisande orden ’utvärde-
ra’ och ’utvärdering’ som Robert Bell använder så flitigt i sin text och 
som också förekommer i rubriken på hans avhandling. Jag föredrar 
alltså att säga att jag skrivit en kommentar till en bok om ett sätt att 
beskriva, jämföra och bedöma effekten av sociala program.” (Sid. 
225). 

                                           
14  RRV 1979, sid. 12.  
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Utvärdering är också ett komplext fenomen så till vida att det kan be-
skrivas och ta sin utgångspunkt från många olika infallsvinklar, såsom 
utvärderingens syfte, metoder, experters deltagande och utvärderarens 
roll, m.m. Komplexiteten gör det nödvändigt att definiera och operationa-
lisera begreppet för att bringa ordning på dels vad som är möjligt att stu-
dera, dels hur det kan gå till. Olika idéer om utvärdering, dess tillämp-
ning, metoder m.m. som vuxit fram under de senare decennierna kompli-
cerar bilden.  

Utvärderingsdiskursen är mycket omfattande och ett urval måste göras 
för att få till stånd en rimlig beskrivning av vad det är för något. Därför 
finns två huvudsakliga hållpunkter i den litteratur som refereras. Den ena 
hänger samman med studieobjektets hemvist, vilket innebär att statsve-
tenskapliga definitioner är viktiga utgångspunkter. Det andra har med 
studieobjektet, utvärdering inom den högre utbildningens område, att 
göra. Det är ingen överdrift att påstå att pedagoger har haft intresse för 
och inflytande över utvärderingsverksamhetens utveckling både på skol- 
respektive den högre utbildningens område. Därför är det också nödvän-
digt att knyta an till den traditionen.  

En utgångspunkt för att beskriva utvärdering ges i Carol Weiss’ 
(1998) definition: 

”Evaluation is the systematic assessment of the operation and/or the 
outcomes of a program or policy, compared to a set of explicit or im-
plicit standards, as a means of contributing to the improvement of the 
program or policy.” (Sid. 4) 

Weiss förtydligar definitionen genom att precisera fem nyckelord. Det 
första är ”systematic assessment”. Med detta menar hon att utvärdering 
utförs under forskningsliknande former. 

Det andra och tredje nyckelordet ”operation” och ”outcomes” syftar 
på utvärderingens fokus. Weiss skriver att en del utvärderingar fokuserar 
på att studera processen, dvs. det sätt på vilket ett program eller policy 
genomförs. Andra fokuserar resultatet av detsamma eller både och.  

Det fjärde nyckeluttrycket som Weiss preciserar är standarder för jäm-
förelser. Hon menar att när man väl samlat ihop bevis på hur processen 
utvecklats och/eller hur resultatet utfallit behöver en jämförelse göras 
med de förväntningar som finns på programmet/policyn. Det finns olika 
slags standarder och kriterier såsom politiska eller andra mål men också 
deltagares eller intressenters förväntningar. 

Det femte nyckeluttrycket som Weiss tar upp är syftet med utvärde-
ringen, ”contribution to the improvement”. Weiss skriver att utvärdering 
syftar till att förbättra programmet eller policyn och kan därigenom också 
bidra till programmets resursallokering. Hon skriver också att utvärderare 
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förväntar sig att de som har möjlighet att påverka programmet använder 
resultatet på ett bra sätt.15  Innehållet i flera av dessa nyckelbegrepp ut-
vecklas vidare senare. 

Ett exempel på en definition från statsvetenskaplig horisont hämtas 
från Vedung (1991). 

”Utvärdering = noggrann efterhandsbedömning av genomförande, pre-
stationer och utfall i offentlig politik, vilken avses spela en roll i prak-
tiska handlingssituationer." (Sid. 33) 

Vedungs definition är ämnestypisk och ger, som visades i det föregå-
ende avsnittet, uttryck för att utvärdering inom ramen för politik och för-
valtning handlar om att bedöma offentlig politik. Utvärdering i denna 
mening tar sikte på att utgöra underlag för kommande beslut. 

Det finns dock ingen entydig syn på utvärdering. Vedung (1991) visar 
på flera olika perspektiv. Här ska några tas upp för att förtydliga vad ut-
värdering kan vara. När det gäller utvärdering av offentlig politik pekar 
han på skillnaden i utvärderingsobjekt. Han skiljer mellan utvärdering av 
förvaltningspolitik som exempelvis budgetprocess och utlokalisering 
samt utvärdering av sakområdespolitik som utbildning, miljö och sjuk-
vård m.fl. Ytterligare en skillnad gäller utvärdering av pågående och av-
slutade program. Utvärdering av pågående program kallar han för det lilla 
perspektivet.16  Sannolikt är utvärdering av pågående program det vanli-
gaste inom den högre utbildningen. Det kan antas att efter en reform eller 
ändrad inriktning sätts en utvärdering igång för att se om det verkar gå åt 
rätt håll. Justeringar i programmet kan då göras efterhand. Utvärderingar 
av avslutade program kallar Vedung för det mellanstora perspektivet på 
utvärdering. Han menar att sådana ex post-utvärderingar som sker efter 
att något avslutats också kan ge värdefulla erfarenheter. Vedung nämner 
också det stora perspektivet med vilket avses utvärdering av planerade 
och påtänkta åtgärder. Han avvisar detta perspektiv och framhåller att om 
utvärdering ska innefatta alla slags analyser blir begreppet meningslöst.17  
Utvärderingar av ex ante-karaktär verkar mer likna alternativvärdering 
inom policyanalysen.18   

En lika typisk definition av utvärdering på pedagogikens område ges 
av Sigbrit Franke-Wikberg och Ulf Lundgren (1980). De skriver att ut-
värdering handlar om: 

                                           
15  Weiss 1998, sid. 4f. 
16  Vedung 1991, sid. 29f. 
17  Vedung 1991, sid. 30ff. 
18  Se Premfors 1989 eller William Dunn 1981. 
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”… att värdera och uttala sig om resultatet av ett program för uppfost-
ran eller undervisning” (sid. 10). 

Definitionen visar liksom den statsvetenskapliga på det typiska för 
ämnet ifråga. Medan den pedagogiska inriktningen förefaller inriktad på 
explicita program för undervisning är den statsvetenskapliga mer besluts-
orienterad och inriktad på offentlig politik av alla de slag.  

I utvärderingslitteraturen från utbildningsområdet skiljs ofta på forma-
tiva och summativa utvärderingar. Med formativ utvärdering menas en 
utvärdering som pågår under en utbildningsprocess. Denna utvärdering 
syftar till att ge möjlighet att rätta till utbildningen medan den pågår. Med 
summativ utvärdering menas utvärdering av resultatet av t.ex. en kurs.19   

En typ av utvärdering som liknar den formativa kallas processutvärde-
ring. Denna typ av utvärdering blev vanlig på 1970- och 1980-talen. Un-
der slutet av 1960-talet kom ett paradigmskifte inom den pedagogiska 
forskningen till stånd. Urban Dahllöf började då utveckla sin s.k. ramfak-
torteori.20  I den tidigare använda input-output-modellen utgjorde den 
mellanliggande undervisningsprocessen ”en svart låda”. Dahllöf pekade 
på behovet av information om dels själva undervisningsprocessen, dels 
de administrativa och pedagogiska ramarna i form av t.ex. elevgruppens 
sammansättning, tid till förfogande och tillgång på individualiserade lä-
romedel, som på ett mycket påtagligt sätt påverkade vad som faktiskt 
kunde ske och kom att hända i undervisningen och därmed också resulta-
tet.21  Undersökningar av undervisningsprocessen var således väsentliga 
för att förstå och förklara resultatet av undervisningen. Denna modell 
blev embryot till en utvärderingsmodell som blev betydelsefull på den 
högre utbildningens område.22   

Processutvärdering kan också användas för att underlätta genomfö-
randet. Vedung skriver från statsvetenskapligt håll att processutvärdering 
används för att granska ett genomförandeförlopp i syfte att ge underlag 
för en finjustering.23  Han menar dock att sådana analyser av processer 
inte bara har en praktisk betydelse utan också en teoretisk. Sådana utvär-
deringar kan användas för att bilda teorier om "regerandets problematik". 
Vedung menar att processutvärderingar kan ge svar på frågor av typen: 
"Hur kommer det sig att de faktiska resultaten av den förda politiken kan 
skilja sig från beslutsfattarnas ursprungliga förväntningar?"24   

                                           
19  Se t.ex. Franke-Wikberg & Lundgren 1980, sid. 27. 
20  Urban Dahllöf 1967. 
21  Dahllöf 1967, se också Lundgren 1999, sid. 33. 
22  Christina Gustafsson i Gustafsson & Staffan Selander (red.) 1994, sid. 18. 
23  Vedung 1991, sid. 55. 
24  Vedung 1991, sid. 160f. 
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Själva genomförandet, eller implementeringen, kan delas upp i olika 
led med skilda typer av utvärderingar som följd. Utvärderingsforskare 
dividerar om lämpligheten i olika uppdelningar.25  Emellertid verkar de 
flesta överens om det sista ledet som kan kallas resultat eller utfall är en 
speciell typ av utvärdering som är inriktad på just resultatet. Med Weiss 
definition i åtanke bör också resultatet sättas i relation till de mål eller 
kriterier som programmet eller policyn ska leda till. Om utvärderingen 
ska kunna användas som beslutsunderlag är det också en fördel om ut-
värderingen inkluderar en förklaring till resultatet. 

Franke-Wikberg visar på en annan intressant skiljelinje, den mellan 
uppföljning och utvärdering. Hon beskriver uppföljning som en regel-
bunden insamling och sammanställning av data. Det handlar ofta om data 
av kvantitativt slag som hur många, hur mycket m.m. Uppföljningar in-
nehåller varken förklaringar till utfallet eller relaterar till mål.26   

Jag har valt att betrakta utvärderingsverksamhet som ett instrument för 
att noggrant bedöma genomförandet och resultatet av offentlig politik. 
Utvärderingens uppgift är att ge underlag för nya rationella beslut. Denna 
både idealiserade och teoretiska utgångspunkt kan för vissa te sig verk-
lighetsfrämmande men den passar väl in i den rationalistiska styrnings-
process som länge varit en del av förvaltningspolitiken.  

1.3.1 En amerikansk import? 
Det är inte ovanligt i det svenska samhället att amerikanska företeelser 
anses vara banbrytande och nyskapande. Vi importerar fenomen inom 
många olika områden t.ex. kultur och idrott men även inom det akade-
miska området. Så har utvärdering en längre tradition i USA än i Sverige.  

Egon Guba och Yvonna Lincoln beskriver den amerikanska utvärde-
ringshistorien i fyra generationer av utvärderingar som alla ser ganska 
olika ut. Den första generationen kallas ”the Measurement generation” 
(mätningsgenerationen). Här handlar det om mätningar (examination) av 
skolbarnens kunskaper som tidiga impulser. Utvärderarens roll var av 
teknisk natur och denne förväntades känna till och ha kunskap om lämp-
liga mätinstrument så att varje tänkbar variabel kunde bli mätt. Det för-
väntades också av utvärderaren att om inget lämpligt mätinstrument 
fanns, skulle denne utveckla ett sådant. Tidsperioden anges till slutet av 
1800-talet och de första decennierna av 1900-talet. 27   

Den andra generationens utvärderingar kallas ”the Description genera-
tion” (den beskrivande generationen). Tidsmässigt infaller denna kort ef-

                                           
25  Vedung 1991, sid. 67. 
26  Franke-Wikberg 1992, sid. 17.  
27  Guba och Lincoln 1989, sid. 26ff. 
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ter första världskriget och omfattar mellankrigstiden och början på andra 
världskriget. Skillnaden gentemot den första generationen är ett an-
greppssätt som karaktäriseras av att modeller för att beskriva verksamhe-
ters styrkor och svagheter introduceras men framför allt att hänsyn tas till 
verksamheternas mål. Med andra ord ett slags måluppfyllelseanalys där 
resultatet ställdes i relation till verksamhetens mål.28   

Den tredje generationens utvärderingar kallar Guba och Lincoln för 
”Judgement” (bedömning). Denna typ var vanlig i USA under 1960- och 
1970-talen. Utvärderingarna var alltjämt målorienterade och deskriptiva. 
Till detta lades nu bedömning som skedde utifrån en måttstock där målen 
spelade en viktig roll. Utvärderingen förväntades utföras som en obero-
ende granskning och skulle resultera i omdömen. Såväl verksamhetens 
funktion som mål bedömdes.29   

Den fjärde generationen utvärderingar benämner författarna ”Respon-
sive constructivist evaluation”. I denna typ av utvärdering sker en dialog 
mellan utvärderare och de utvärderade samt andra intressenter till skill-
nad från den tidigare generationen som var av top-down karaktär. Den 
fjärde generationens utvärderingar kan ge besked om hur det utvärderade 
fungerar, graden av måluppfyllelse samt ge underlag för att ifrågasätta 
och eventuellt ompröva målen, förmedla erfarenheter samt förmedla styr-
signaler både nedåt och uppåt i styrhierarkin.30  Komplexiteten är påtag-
lig. Flera utvärderingsmodeller har utvecklats inom ramen för den fjärde 
generationens utvärderingar, som t.ex. processutvärderingar, intressentut-
värderingar och teoribaserade utvärderingar.31   

Från svensk horisont skriver Björn Rombach och Kerstin Sahlin-
Andersson att var tid har sin utvärderingsstil. De påpekar att fokus liksom 
ambition med utvärderingarna varierar över tid.32   

I Sverige finns visserligen inte någon tidsmässig motsvarighet till den 
amerikanska utvecklingen men utvärderingspraktiker och utvärderings-
forskare kan sägas ha gjort en liknande resa men under mycket kortare 
tidsperiod, den sista hälften av 1900-talet. Eftersom någon sammanhållen 
historisk skildring av svensk utvärderingsverksamhet ännu inte skrivits är 
det dock svårt att veta med någon större säkerhet. Delar finns beskrivna 
som i Rombach och Sahlin-Anderssons bok men inte helheten.33  Inte hel-

                                           
28  Guba och Lincoln 1989, sid. 28. 
29  Guba och Lincoln 1989, sid. 30. 
30  Guba och Lincoln 1989, sid. 32. 
31  Rombach och Sahlin-Andersson 1996, sid. 19. 
32  Rombach och Sahlin-Andersson 1996, sid. 15. 
33  Ett annat exempel är en studie som heter ”Utvärderingsverksamhet på central 

förvaltningsnivå”. I denna presenterar Premfors 1987, resultatet av en under-
sökning av utvärderingsverksamheten vid nio centrala förvaltningsmyndighe-
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ler denna avhandling kommer att ge en sammanhållen historisk beskriv-
ning av den svenska utvärderingens utveckling och framväxt. Däremot 
kommer den att ge en bild av hur utvärderingsverksamheten vuxit fram 
och utvecklats inom den högre utbildningens område. Avhandlingens sär-
skilda inriktning är den utvärderingsverksamhet som bedrivits av de cen-
trala myndigheterna på den högre utbildningens område. 

Även i Sverige finns en stark utvärderingstradition inom det pedago-
giska området. Redan i mitten på 1930-talet genomfördes, inom ramen 
för det svenska utredningsväsendet, utvärderingsliknande studier av det 
högre utbildningssystemet.34  Det gällde bl.a. studier av studenternas so-
ciala bakgrund. För få studenter rekryterades med arbetar- och bonde-
bakgrund. Det förelåg också en hotande arbetslöshet särskilt för nyutex-
aminerade lärare.35  I studierna jämfördes utfallet med de mål som reger-
ingen ställt upp. Dessa utvärderingar styrdes dock inte av pedagoger, ord-
föranden i kommittén, Sven Wicksell, var professor i nationalekonomi. 
Inom ramen för de svenska skolreformerna under 1950- och 1960-talen, 
enhetsskolan och den påföljande grundskolereformen, var det dock peda-
goger som genomförde utvärderingar av både försöksverksamheterna och 
reformerna. Det kan antas att de svenska pedagogerna sneglade på både 
den teori och praktik som de amerikanska kollegerna tillämpat sedan 
länge. USA verkar ha varit och kanske fortfarande är ett föregångsland 
även inom utvärderingens område.36   

Det finns fler tidiga exempel på utvärdering och under vilka former 
dessa företogs. Vedung m.fl. (2000) visar på att Gunnar Myrdal i en 
kommittérapport från 1934 skrev om de problem som kan uppstå när ef-
fekter av offentliga styråtgärder ska bedömas.37  Det finns säkert ännu fler 
utvärderingsliknande studier än de här exemplen. Det intressanta är dock 
att utvärdering förekommit i Sverige sedan ganska länge, i olika former 
och i olika stadier av utveckling. 

Grunderna till utvärdering, kan på ett teoretiskt plan sökas till rationa-
lismen och på ett praktiskt plan till USA. Men vilka speciella förutsätt-
ningar i Sverige utgjorde grunden för utvecklingen? Utvärderingsverk-
samheten har knappast utvecklats i ett vakuum utan i samspel med det 
sammanhang där den växt fram och utvecklats. Det finns många intres-
santa undersökningsobjekt för att beskriva den svenska utvecklingen som 

                                                                                                                        
ter. Studien har som syfte att förklara graden av institutionalisering i myndig-
heternas utvärderingsverksamhet.  

34  Dahllöf i Torgny Nevéus 1998 (red.), sid. 225f. 
35  Wicksell 1934, SOU 1935:52, SOU 1936:34. (Wicksell & Jerneman, Wicksell 

& Larsson). 
36  Evert Vedung, Jan-Erik Furubo & Rolf Sandahl 2000, sid. 117. 
37  Vedung, Furubo & Sandahl 2000, sid. 118. 
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t.ex. vilka de drivande aktörerna är samt hur sammanhanget ser ut som 
fenomenet utvecklats inom.  

I ett historiskt perspektiv har många händelser inträffat som påverkat 
utvärderingsverksamheten på den högre utbildningens område. Exempel 
på omvälvande händelser är att den centrala myndighet, som haft utvär-
deringsverksamheten på agendan, både har ombildats och lagts ner.38  Vad 
har detta inneburit för utvärderingsverksamheten? Hur har den överlevt? 
Är det liknande utvärderingsverksamhet som bedrivits på myndigheterna 
trots ombildningarna och nedläggningen? Har utvärderingsverksamheten 
ändrat inriktning? Den kanske har ändrats så mycket att det bara är nam-
net som är gemensamt eller har den varit stabil trots alla händelser?  

Det är mer än troligt att även andra händelser som inte varit fullt så 
omvälvande som ombildning och nedläggning av myndigheter spelat en 
roll för utvecklingen. Sådana omständigheter kan vara av både exogent 
och endogent slag. Vilka är dessa händelser och vad har de inneburit?  

För att kunna förstå den utvärderingsverksamhet som bedrivs idag och 
vilken roll den spelar i den politiska styr- och beslutsprocessen är det 
nödvändigt, enligt min mening, att studera dess historia.  

1.4 Val av perspektiv – historisk institutionalism 
Mitt forskningsproblem som är att undersöka och beskriva framväxten 
och utvecklingen av utvärderingsverksamheten inom den högre utbild-
ningens område, angrips genom en nygammal forskningstradition inom 
statsvetenskapen: historisk institutionalism.  

Valet innebär bl.a. att den utvärderingsverksamhet som bedrivits vid 
de centrala myndigheterna betraktas och analyseras som om den vore en 
institution. En sådan institutionell studie kan göras på flera olika sätt och 
med olika perspektiv. Det viktiga är att välja ett perspektiv som på ett 
fruktbart sätt hjälper oss att beskriva, förklara och förstå verkligheten.  

Institutioner studeras inom flera samhällsvetenskapliga discipliner så-
som statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Det finns många olika insti-
tutionella teorier. De av senare datum brukar med ett gemensamt namn 
kallas för nyinstitutionalism. Guy Peters (1998) skiljer på sju olika skol-
bildningar39  medan Peter Hall och Rosemary Taylor (1996) skiljer på tre, 
där historisk institutionalism är en och de andra två är rational choice-
institutionalism och sociologisk institutionalism.  

                                           
38  Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) 1964-1976, Universitets- och hög-

skoleämbetet (UHÄ) 1976-1992, Kanslersämbetet (KÄ) 1992-1995, Högsko-
leverket 1995 -. Kanslersämbetet var inte någon central förvaltningsmyndig-
het men den myndighet som ärvde utvärderingsfrågorna när UHÄ lades ner. 

39  Peters 1998, sid. 333. 
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En livlig debatt pågår inom området, forskare förklarar sig tillhöra en 
viss inriktning och jämförelser mellan de olika inriktningarna förekom-
mer rikligt. Jag har inte för avsikt att ta ställning i denna debatt - däremot 
anger jag nedan skälen till varför jag valt den historiska institutionalis-
men.  

Det finns helt uppenbart ett nyvaknat intresse för att studera institutio-
ner av olika slag. Peters (1999) skriver att statsvetenskapen har sina rötter 
i studiet av formella politiska institutioner som oftast var knutna till stats-
apparaten. De politiska partierna, domstolarna, massmedia m.fl. är exem-
pel på institutioner som då var studieobjekt. Under efterkrigstiden fick 
sådana studier stå tillbaka till förmån för två andra teoretiska inriktningar, 
behavioralism och systemteori. Under senare år har emellertid intresset 
för studiet av politiska institutioner tilltagit rejält. Peters (1998) menar att 
det ökande intresset inom statsvetenskapen är ett slags reaktion gentemot 
de tidigare inriktningarna. Han skriver att statsvetare idag på nytt vill 
lägga vikt vid de politiska institutionernas betydelse.  

Den historiska institutionalismen är visserligen på frammarsch men 
det finns än så länge inte så många genomförda svenska studier. Göran 
Sundströms avhandling Stat på villovägar som bl.a. har som syfte att bi-
dra till teoribildningen inom området är dock en sådan.40  Det finns också 
några studier som innehåller historisk-institutionella komponenter.41   

Visserligen är de nyinstitutionella inriktningarna lite olika men de 
verkar på ett generellt plan ha gemensamt att studiet av institutioner 
handlar om att kunna förklara institutionernas etablering, stabilitet och 
förändring även om utgångspunkterna för förklaringarna varierar. Char-
lotta Stern skriver att en minsta gemensam nämnare är att samtliga insti-
tutionella inriktningar betonar samspelet mellan institutionen å den ena 
sidan och organisation och aktörer å den andra.42   

Olika slags institutioner är studieobjekt och därför skiljer sig också 
definitionerna av dessa åt. En annan skillnad mellan inriktningarna gäller 
uppfattningen om hur mycket förändring som är möjlig för att institutio-
nen ändå ska bestå. Huvudsaken verkar dock vara att återinföra institu-
tioner som analysobjekt.43   

                                           
40  Sundström 2003. Ett annat exempel är en avhandling i statsvetenskap från 

Örebro universitet: Från hälsovård till miljöskydd: en historisk institutionell 
analys av kommunal ansvarsutveckling skriven av Anders Bro 2000. 

41  Exempelvis Premfors m.fl.: Demokrati och byråkrati, Andreas Duit 2002, 
Tragedins institutioner. 

42  Stern 1999, sid. 78. 
43  Peters 1998, sid. 352.  
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Rational choice-institutionalismen44  bygger på grundläggande anta-
ganden från rational choice-teorierna och från de ekonomiska veten-
skapstraditionerna för att analysera institutioner.45  Hall och Taylor (1996) 
skriver att i detta synsätt sätts aktörerna i fokus och utgör den förklarande 
analysenheten. En sådan aktörsmodell brukar kallas "economic man".46  
Aktörens handlingsval har sitt ursprung i medvetna rationella nyttokalky-
ler. Den ekonomiska människan har en tydlig målsättning, nytto- 
och/eller vinstmaximering, känner på förhand till alla valbara alternativ, 
jämför dem, tar ställning och väljer det bästa. Det innebär, skriver Hall 
och Taylor, att aktörens beteende drivs av taktisk beräkning och att denna 
beräkning också är starkt påverkad av aktörens förväntningar om hur 
andra aktörer kommer att handla.47  När det gäller synen på hur institutio-
ner uppstår så förefaller denna inriktning ha en tydligare inställning än de 
andra. Man menar att aktörerna skapar institutioner för att de förväntas 
uppfylla aktörernas syften och mål.48  Mycket förenklat uttryckt så hand-
lar rational choice-institutionalismen om att förstå hur institutionerna på-
verkar möjligheterna till en sådan nyttomaximering. 

Modellen med en fullständigt rationell aktör kritiserades redan för 50 
år sedan av nobelpristagaren Herbert Simon. Han menade att människor 
inte kan hantera all information eller överblicka alla alternativ eftersom 
människan är begränsad till sin natur. Simon lanserade därför en modell 
som kallas ”administrative man”. Aktören i denna modell är begränsat 
rationell även om hon strävar efter ett rationellt beslutsfattande. Dennes 
agerande och beslutsfattande handlar om att på ett tillfredsställande sätt 
fatta de bästa besluten utifrån de omständigheter som står till buds.49   

Den sociologiska institutionalismen förefaller i väsentliga delar vara 
raka motsatsen till rational choice-institutionalismen. När aktören i ratio-
nal choice-institutionalismen helt rationellt fokuserar på egennyttan inrik-
tar aktören inom den sociologiska institutionalismen sina krafter på att ta 
reda på "vem är jag och vad gör en person som jag i en sådan här situa-
tion". En sådan aktörsmodell brukar kallas "sociological man".50  Den 
sociologiska inriktningen innebär också att aktören inte enkelt kan åtskil-
jas från institutionen. Detta kan bl.a. bero på att aktörernas preferenser 

                                           
44  Det finns flera varianter av denna inriktning. Peters (1998) urskiljer minst tre 

vilka han benämner principal agent models, game-theoretic models och rule-
based approach. 

45  Johansson, R. sid. 18f. 
46  Johansson, R. sid. 18 och Sundström, sid. 13. 
47  Hall & Taylor 1996, sid. 944. 
48  Hall & Taylor, sid. 944f.  
49  Simon 1976. 
50  Premfors 2002, sid. 5f. 
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för handlande påverkas av de institutionella ramarna. Institutionen i sig är 
preferensskapande.51  Sociologins studieobjekt är sociala fakta eller 
m.a.o. det nätverk av determinanter såsom traditioner, sociala relationer, 
organisationer, institutioner m.m. som utövar tvång eller tryck på indivi-
derna.52   

De båda andra nyinstitutionalismerna förefaller vara mer färdiga sam-
hällsteorier än den historisk institutionalistiska. I en sammanställning av 
de mest utmärkande dragen i de tre nyinstitutionalismerna visar Premfors 
att när det gäller synen på rationalitet så finns det de som menar att den 
historiska institutionalismen kan ansluta till föreställningarna om begrän-
sat rationellt handlande (bounded rationality) särskilt i anslutning till Si-
mons aktörsmodell den s.k. administrative man.53  Premfors menar dock 
att en mer precis beskrivning är att den saknar en klar uppfattning om 
aktörers rationalitet och att deras underförstådda ställning i det avseendet 
varierar stort mellan aktörerna. På grund av att den saknar en egen ak-
törsmodell menar Premfors att den historiska institutionalismen inte är 
någon fullfjädrad samhällsteori men det finns ingen gemensam uppfatt-
ning om detta bland historisk-institutionalister.54   

Till skillnad från rational choice- och den sociologiska institutiona-
lismen där själva kärnan är att testa och vidareutveckla förklarande sam-
hällsteorier med hjälp av grundläggande beteenden hos aktörerna tar den 
historisk-institutionella inriktningen sikte på politiska institutioners upp-
komst, stabilitet och förändring.55  Då mitt forskningsproblem i likhet 
med detta handlar om att beskriva, förklara och förstå en institutions 
uppkomst och utveckling har den historisk-institutionella inriktningen ett 
mervärde i detta avseende. Jag studerar en specifik process som löper 
över flera decennier från 1964 till 1995. Den historiska institutionalismen 
har till skillnad mot de båda andra nyinstitutionalismerna ett långsiktigt 
tidsperspektiv. Rational choice-institutionalismens tidshorisont är kortsik-
tig medan den sociologiska är medellång.56   

Sundström menar också att avsikten med det historisk-institutionella 
perspektivet inte är att skapa en egen aktörsmodell eller att avgöra vilken 
som är bäst. Han skriver vidare att eftersom avsikten med den historiska 
institutionalismen är att förklara unika och komplexa fenomen är det vik-
tigt att hålla öppet för t.ex. olika aktörsmodeller och för att aktörer kan 

                                           
51  Hall & Taylor, sid. 946 ff. och DiMaggio, J., Paul & Powell, W., Walter sid. 

12ff. 
52  Sociologiskt lexikon 1997, sid. 304. 
53  Premfors 2002, sid. 6. 
54  Premfors 2002, sid. 6f. Se också Peters (1999). 
55  Se t.ex. Hall & Taylor 1996. 
56  Premfors 2002, sid. 3. 
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finnas på olika analysnivåer.57  Det kan ju i olika skeenden av det histo-
riska händelseförloppet vara intressant att studera aktörer eller grupper av 
aktörer på olika nivåer som exempelvis individ-, enhets/avdelnings-, 
myndighets- eller regerings-/riksdagsnivå, m.fl.58  Som tidigare nämnts 
har nyinstitutionalismerna samspelet mellan institutionen och aktö-
rer/organisation gemensamt. Det innebär att jag kommer att undersöka 
detta förhållande även om jag inte binder mig vid en aktörsmodell. Där-
för har jag sökt efter aktörer eller grupper av aktörer på olika nivåer i oli-
ka skeenden. Jag håller också öppet för att det kan finnas andra aktörer 
som inte är direkt involverade i institutionen men som agerar på samma 
område. 

Som en lösning på problemet med att den historiska institutionalismen 
inte är en fullständig samhällsteori menar Premfors m.fl. (2003) att det 
kan vara mer givande att använda den historiska institutionalismen som 
en metodologi, dvs. en uppsättning analysverktyg för att studera verkliga 
processer och händelser historiskt sett. Perspektivet blir därför av mer 
strukturerande karaktär och det utmärkande draget blir metodologiskt 
snarare än teoretiskt.59  Forskare kan därigenom ha nytta av den historiska 
institutionalismen som metodologi även om man inte bidrar till teoriut-
vecklingen.  

1.5 Utvärderingsverksamhet - en politisk institution  
Om utvärderingsverksamheten ska studeras som om den vore en institu-
tion måste institutionsbegreppet preciseras.  

Här får en definition från Hall (1986) vara utgångspunkt. Han menar 
att en institution består av: 

… the formal rules, compliance procedures, and standard operating 
practices that structure the relationship between individuals in various 
units of the polity and economy. (Sid. 19)  

Han menar vidare att institutioner har en mer formell status än enbart 
kulturellt betingade normer även om institutionen inte direkt härstammar 
från en lag eller föreskrift. Han pekar på att institutionens beståndsdelar; 
formella regler, tillvägagångssätt och praxis också formar relationerna 
mellan individer i olika delar av statsförvaltningen.60   

Sundström menar att institutioner förser personer med beteenderegler. 
Med detta menas att institutionerna innehåller kriterier för vad som anses 

                                           
57  Se också Premfors 2002, sid. 6. 
58  Sundström, sid. 12f. 
59  Se Sundström, sid. 13. 
60  Hall, sid. 19. 
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vara ett passande eller moraliskt handlande. Han skriver också att pas-
sande handlingar belönas medan sanktioner mot opassande handlingar 
kan förekomma.61  Institutionen är ingen organisation utan en uppsättning 
regler och sätt att handla som sätter sin prägel på det offentliga handlan-
det i statsförvaltningen. En institution kan dock vara förankrad i och sätta 
sin prägel på en eller flera organisationer. 

Utifrån ovanstående definition kan också utvärderingsverksamheten 
betraktas och analyseras som en institution. Det handlar om att analysera 
och beskriva de eventuellt formella regler, tillvägagångssätt och tillämpad 
praxis som utgjorde institutionens kännetecken. Det handlar om institu-
tionens karaktär under den studerade tidsperioden; vilka idéer och vilken 
praxis rådde när det gällde nyttan och användningen; vilka idéer låg till 
grund för själva genomförandet.  

I avsnittet 1.2 visades på sambandet mellan utvärdering och offentligt 
beslutsfattande. Utvärdering kan betraktas som ett rationellt instrument i 
en ständigt pågående beslutsprocess. Det innebär att utvärdering kan ses 
som del av den rationalistiska beslutsmodellen men båda kan också ses 
som institutioner. ”Utvärderingsinstitutionen” kan eventuellt inrymmas i, 
överlappa eller stå vid sidan av den rationalistiska institutionen. Jag stu-
derar dock utvärderingsverksamheten som en fristående institution. Den-
na relation kan dock vara problematisk att hantera eftersom de båda insti-
tutionerna är förbundna med varandra. Jag menar att bindningen inte är 
så fast att institutionerna inte kan studeras var för sig. Rationalismen är 
ett generellt fenomen i statsförvaltningen medan den institution som stu-
deras här är specifik för den högre utbildningens område. Relationen mel-
lan institutionerna kan beskrivas som förhållandet mellan det generella 
och det specifika eller som relationen mellan det övergripande och det 
konkreta. Fokus ligger här på det konkreta. Men det är ändå nödvändigt 
att föra en viss diskussion om de rationalistiska inslagen i utvärderingsin-
stitutionen. En intressant fråga är vilka riktlinjer som styr institutionen 
när det gäller relationen till det offentliga beslutsfattandet. 

Kopplingen till det offentliga beslutsfattandet pekar också på att det 
rör sig om en politisk institution. Premfors menar att en politisk institu-
tion kan vara (1) en del av en formell organisation och/eller (2) ett system 
av lagar. Den kan ses som (3) en uppsättning av offentliga program. Han 
pekar dessutom på att (4) informella regler, processer eller kontrakt kan 
utgöra en politisk institution.62  Det senare kan vara en idé eller logik som 
fått fäste och som utvecklar sig till en institution. I det här fallet gäller det 
just de idéer som förknippas med utvärdering, dess nytta och användning 

                                           
61  Sundström, sid. 4. 
62  Premfors 1999, sid. 10. 
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när det gäller utvärderingens roll i den statliga beslutsprocessen. Som ti-
digare nämnts kan utvärdering ligga till grund för att fatta nya beslut om 
utfallet visar att det tidigare beslutet behöver justeras. Det är kopplingen 
till idéer och beteenden inom ramen för den offentliga förvaltningen som 
gör institutionen politisk.  

1.6 Syfte 
Det finns redan en omfattande kunskap om utvärdering som idé och me-
tod generellt men även specifikt inom några tillämpningsområden. Där-
emot är det mindre känt hur utvärderingsverksamheten vuxit fram och 
utvecklats som ett empiriskt fenomen. 

Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och förklara utvärde-
ringens framväxt och utveckling med fokus på verksamheten vid de cen-
trala myndigheterna på den högre utbildningens område. Genom detta 
kan förståelsen för utvärderingsfenomenet öka. 

Jag betraktar och analyserar utvärderingsverksamheten som en institu-
tion. Uppmärksamhet ägnas åt hur den institutionaliserades och vilka 
händelser som ligger bakom utvecklingen över tid. Detta ger en komplet-
terande forskningsfråga som innebär att analysera om institutionen består 
på grund av förändringar eller om förändringarna skett just för institutio-
nen ska bevaras. Institutionen beskrivs över tid vilket gör sådana eventu-
ella variationer synliga. 

Jag har valt att använda den historiska institutionalismen som per-
spektiv och som övergripande analysverktyg. Då denna tillämpning inte 
är prövad fullt ut är det också ett syfte att testa den praktiska användbar-
heten och pröva vilken kunskap detta analysverktyg skapar.  

1.7 Studieobjektets omfattning och avgränsningar 
Avhandlingens fokus ligger på den utvärderingsverksamhet som bedrivits 
vid de centrala myndigheterna inom den högre utbildningens område. Det 
innebär att det är just den utvärderingsverksamheten som är det centrala 
studieobjektet. Den verksamhet som dessa myndigheter utvärderar är 
framför allt den som bedrivs vid universitet och högskolor. Fokuseringen 
innebär att flera avgränsningar har gjorts. 

Utvärderingsverksamheten studeras här som ett slags exempel eller 
fall men det är inte en fallstudie i traditionell kvalitativ mening. Mitt ex-
empel är mycket intressant att studera i sig, som det är, utan tankar om att 
kunna dra allmänna slutsatser om ett större problemområde. Kathleen 
Thelen och Sven Steinmo (1992) menar att det kan vara ett mål i sig att 
studera ett specifikt exempel eller fall utan krav på generaliserbarhet eller 
krav på att bidra till teoriutveckling. Avhandlingen tar därför i första hand 
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sikte på, att undersöka utvärderingsverksamhetens utveckling inom den 
högre utbildningens område. Det hade dock varit intressant att kunna 
göra uttalanden om utvärderingens framväxt i statsförvaltningen i stort. 
Men den svenska utvärderingens historia i statsförvaltningen i stort får 
fortsätta att vänta på sin skildrare även om en viss koppling till det gene-
rella kan göras.  

Utvärderingsverksamheten på de centrala myndigheterna är också en 
del av en annan större verklighet i den meningen att utvärdering av högre 
utbildning även försiggått på andra ställen än inom de centrala myndighe-
terna. Av de mer framträdande finns universiteten och högskolorna själva 
som utvärderar sin egen verksamhet. Även inom ramen för det svenska 
utredningsväsendet har utredningar med utvärderingsliknande förfarings-
sätt genomförts. Jag väljer dock att avgränsa mig till den utvärderings-
verksamhet som bedrivits av de centrala myndigheterna på den högre ut-
bildningens område. Skälet är att det är där som utvärderingsverksamhet 
av det slag som jag är intresserad av har bedrivits. Det är väl känt att ut-
värderingsverksamheten inom dessa myndigheter (åtminstone periodvis) 
har varit betydande och pågått under lång tid vilket också borgar för ett 
rikligt undersökningsmaterial. Avgränsningen motiveras också av nöd-
vändigheten att begränsa avhandlingens omfattning.  

År 1964 inrättades den första centrala förvaltningsmyndigheten inom 
verksamhetsområdet för högre utbildning och forskning. Det var Univer-
sitetskanslersämbetet (UKÄ). Tidigare fanns en universitetskansler sedan 
flera hundra år men det tidigare ämbetet kan inte betraktas som en i sam-
manhanget central myndighet. UKÄ:s föregångare hade sex fasta tjänster 
utöver kansler själv samt medel för extra arbetskraft och sakkunniga. Ut-
byggnaden av universitet och högskolor under 1950-talet gjorde att anta-
let ärenden till dåvarande universitetskanslerns personellt lilla kansli 
ökade och en utvidgning blev nödvändig. År 1963 presenterades en of-
fentlig utredning med förslag och rekommendationer som låg till grund 
för den nya centrala myndigheten, UKÄ.63  Redan på 1950-talet tillkom 
andra myndigheter som arbetade inom det högre utbildningsområdet så-
som Överstyrelsen för de tekniska högskolorna och Utrustningsnämnden 
för universitet och högskolor. Varken dessa eller det tidigare Universi-
tetskanslersämbetet ägnade sig åt utvärdering på ett sätt som kan anses 
vara institutionaliserat. UKÄ är den myndighet som kom att handha ut-
värderingsfunktionen, därför ingår dess utvärderingsverksamhet i under-
sökningsmaterialet. 

                                           
63  SOU 1963:10. 
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UKÄ omvandlades 1976 till Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). Denna myndighet var verksam fram till 1992 då den lades ner.64  
Utvärderingsverksamheten övertogs då av Sekretariatet för utvärdering 
av universitet och högskolor. Denna myndighet ändrade namn efter ett års 
verksamhet till Kanslersämbetet (KÄ). År 1995 inrättades en ny större 
förvaltningsmyndighet, Högskoleverket, och KÄ:s uppgifter inklusive 
utvärderingsfrågorna blev en del av den nya myndigheten. UHÄ övertog 
utvärderingsverksamheten från UKÄ varför UHÄ också är en del i un-
dersökningsmaterialet. Kanslersämbetet som fick utvärderingsfrågorna på 
sin agenda ingår även den i undersökningen.  

Eftersom Högskoleverket är min ordinarie arbetsplats har jag valt att 
inte inkludera och analysera utvärderingsverksamheten vid den myndig-
heten i avhandlingen. Risken för bristande distans är alltför stor. Sam-
mantaget ingår UKÄ, UHÄ och Kanslersämbetet i det empiriska materia-
let. Det innebär att den tid som studerats och analyserats löper från år 
1964 fram till 1995 då Högskoleverket inrättades. För att anknyta till da-
gens situation beskrivs ändå Högskoleverkets utvärderingsuppdrag över-
siktligt. Beskrivningen utgår från hur uppdraget formulerats av regering 
och riksdag (kapitel 7 ”Ny myndighet – ny institution”). Utvärderings-
verksamheten där ingår dock inte i avhandlingens empiriska analysunder-
lag. 

Den tidsmässiga avgränsningen kan i sig innebära problem. Ett hänger 
samman med att utvärderingsverksamhet kanske inte funnits på agendan 
från början då UKÄ startade sin verksamhet. Motsatsen är också möjlig, 
dvs. utvärderingsverksamhet kan ha funnits på agendan redan innan UKÄ 
inrättades. Som visats tidigare så förekom utvärderingar både inom skol-
området och inom den högre utbildningen. Utvärdering var alltså känt 
åtminstone i vissa kretsar och några föregångare har nämnts. Emellertid 
finns inget som tyder på att UKÄ:s föregångare, det tidigare Universi-
tetskanslersämbetet, ägnade sig åt sådan verksamhet.  
                                           

64  UHÄ: s uppgifter delades upp och lades ut på flera nya myndigheter: Sekreta-
riatet för utvärdering av universitet och högskolor, Verket för högskoleservi-
ce, Överklagandenämnden för högskolan, Rådet för grundläggande högskole-
utbildning och Rådet för forskning om universitet och högskolor. Av dessa 
myndigheter var det bara Sekretariatet för utvärdering av universitet och hög-
skolor som hade utvärdering som uppgift.  
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Ett annat problem hänger samman med att utvärderingsverksamhet 
kanske inte förekommit under hela den studerade perioden. Det är en de-
finitionsfråga hur den studerade institutionen ska vara beskaffad för att 
kunna anses vara sammanhängande.  
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2 METOD OCH MATERIAL 
 
Avhandlingens studieobjekt är den utvärderingsverksamhet som bedrivits 
vid de centrala myndigheterna (UKÄ, UHÄ, KÄ) på den högre utbild-
ningens område. Utvärderingsverksamheten studeras som om den vore en 
institution. Att undersöka denna institutionaliseringsprocess och den fort-
satta utvecklingen är en studie av en process som i det här fallet stäcker 
sig över tidsperioden 1964 - 1995. Händelseförloppet har med hjälp av 
olika analysverktyg och specifika teorier (se vidare nedan) undersökts 
och kartlagts så detaljerat som möjligt. Detta innebär att både den utvär-
deringsverksamhet som bedrivits vid myndigheterna och den kontext som 
den utvecklats i har undersökts. Det medför i sin tur att det empiriska ma-
terialet består av två huvudsakliga delar och analysen av institutionen kan 
på sätt och vis ses som tudelad. Den ena delen fokuserar sammanhanget 
som institutionen utvecklats inom. Här behandlas bl.a. regeringens och 
myndighetens eventuella intentioner med institutionen, myndighetens 
rolltolkning och uppträdande i samband med utvärderingsfrågor. Översik-
ter ges över utvecklingen på den högre utbildningens område via refor-
mer.  

Den andra delen omfattar en analys av de utvärderingar som myndig-
heterna genomfört. Denna analys genomförs för att först kunna se och 
följa institutionaliseringsprocessen och därefter stabiliseringsprocessen. 
Analysen ger en fylligare bild av utvecklingen över tid. Analysen motive-
ras också av behovet att undersöka förhållandet mellan å ena sidan inten-
tionerna med institutionen och å andra sidan myndigheternas faktiska 
agerande på utvärderingsområdet.  

Jag har valt att använda historisk institutionalism som analysverktyg 
och som perspektiv. Som tidigare nämnts har jag också valt att söka efter 
aktörer eller grupper av aktörer på olika nivåer och deras agerande som 
stöd för analysen. Analysverktygen presenteras och preciseras i det föl-
jande. 

2.1 De historisk-institutionalistiska analysverktygen 
Analysverktygen i den historiska institutionalismen kallas historiska hän-
delser, stigberoende, formativa moment och sekvenser/timing.  

De historiska händelserna är centrala. Det handlar om att söka, förstå 
och tolka historiska händelser som kan sprida ljus över utvecklingen. 
Thelen och Steinmo skriver att det inte handlar om en enstaka variabel 
som förklaring utan mer om att visa hur olika historiska händelser är för-
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knippade med varandra.65  Analysen kan beskrivas som att söka och i 
rimlig utsträckning förstå de kedjor av händelser som lett fram till ett 
visst resultat. Denna händelsekedja kallas här stigberoende (path-
dependence). Stigberoende kan uppstå vid ett tillfälle som karaktäriseras 
av osäkerhet och där olika handlingsalternativ står till buds.66  En sådan 
tidsperiod som ger upphov till stigberoende kallas ett formativt moment 
(critical juncture), dvs. den tidsperiod när institutionaliseringsprocessen 
sätts igång och en institution börjar etableras. Det formativa momentet 
och varför det kommer till stånd är avhandlingens första empiriska un-
dersökning. I de två följande avsnitten redogör jag för begreppen: det 
formativa momentet och stigberoendeprocessen, mera ingående. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till när en händelse inträffar. Händel-
ser som inträffar i början av stigberoendet har ofta större inflytande och 
betyder mycket mer än sådana som inträffar senare. Det betyder att stig-
beroendet och institutionens fortlevnad inte bara beror på vad en händelse 
innehåller utan även på när den händer. En händelse som skulle kunna få 
stor betydelse kanske inte får det eftersom den händer vid fel tidpunkt, 
m.a.o. timingen är fel. Det är också av betydelse i vilken sekvens händel-
serna inträffar. Både en annan timing och ordningsföljd på händelserna 
kan ge en annan utveckling än eljest.67   

2.1.1 Formativa moment 
Det formativa momentet är som nyss nämnts den tidsperiod när institu-
tionaliseringsprocessen sätts igång och en institution börjar etableras. Det 
kan dock inte antas att en institution etableras ”över en natt”. Som jag 
tolkar det formativa momentet är det en process, en institutionaliserings-
process som kan vara utdragen i tid men också bestå av flera händelser. 
Det formativa momentet är också avhandlingens egentliga startpunkt. 
Frågan är då hur man ska finna och förstå denna tidsperiod, vad ska man 
leta efter?  

För att kunna bestämma att en tidsperiod är just ett formativt moment 
diskuteras olika kriterier i den historisk-institutionalistiska litteraturen. 
Sundström har sammanfattat kriterierna i tre punkter som han benämner: 
väsentlighet, oförutsebarhet och osäkerhet.68   

Det formativa momentet kännetecknas av väsentlighet på så sätt att 
det utgör en brytpunkt mellan två incitamentsstrukturer, skriver Sund-
ström.69  Det formativa momentet innebär att händelser inträffar som 
                                           

65  Thelen och Steinmo 1992, sid. 13. 
66  Premfors 2002, sid. 10ff. 
67  Paul Pierson, sid. 253. 
68  Sundström 2003, sid. 21. 
69  Sundström 2003, sid. 21. 
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medför att den gamla incitamentsstrukturen överges och olika handlings-
alternativ är möjliga. Mats Benner menar att formativa moment kan upp-
komma när vedertagna institutionella aktiviteter inte längre är effektiva 
eller har förlorat i legitimitet. Det blir då rimligt att ett sökande efter nya 
mål och medel äger rum under sådana skeenden.70  Sundström skriver 
vidare att den nya strukturen som följer på det formativa momentet, ska-
par självförstärkande krafter.71  Dessa kan beskrivas som processer av 
positiv feedback som upprätthåller och förstärker stigberoendet.72  I det 
formativa momentet kan en oförutsedd händelse också ha en obestämd 
karaktär som i sin tur kan ge utrymme för mänsklig eller personlig med-
verkan.73  Sådant mänskligt handlande kan vara en självförstärkande 
kraft. Dessa kan också vara av annat slag. I nästa avsnitt tas dessa upp 
mer ingående.  

Det andra kännetecknet är oförutsebarhet. Med detta menas att de nya 
incitamentsstrukturer som det formativa momentet ger upphov till var 
oavsedda. Dessa oavsedda följder är resultatet av de förhållanden som 
rådde under det formativa momentet.74  Det är dock inte nödvändigtvis de 
stora händelserna som ger ett stort genomslag, skriver Premfors. Även de 
mindre och eventuellt oförutsedda händelser kan få stor betydelse både 
för att en institution bildas samt för den fortsatta påverkan av utveckling-
en och för att bibehålla stabiliteten. Det kan t.ex. handla om en fackter-
minologi eller någon praktisk tillämpning som snappats upp någonstans 
börjar användas.75  Peters menar helt enkelt att när en idé blivit accepte-
rad och har omsatts i handling då är institutionen skapad.76   

Det tredje typiska draget är att det formativa momentet kännetecknas 
av osäkerhet. Det innebär att flera olika handlingsalternativ är möjliga 
och att ett annat alternativ skulle ha medfört en annan händelseutveck-
ling. Vilket alternativ som helst kan dock inte väljas utan valet är betingat 
av kvarlevor från den gamla stigen, skriver Sundström. Aktörer med in-
tresse i både gamla och nya idéer anstränger sig för att få inflytande över 
de nya institutionella arrangemangen.77   

Det verkar som att dessa tre punkter är användbara för att analysera 
det formativa momentet när väl den ungefärliga tidsperioden är funnen. 
De verkar dock inte riktigt optimala när det gäller att finna den ungefärli-

                                           
70  Benner 2001, sid. 24, se även Thelen & Steinmo sid. 9. 
71  Sundström, sid. 21. 
72  Pierson, sid. 252. 
73  Premfors 2002, sid. 11f. 
74  Sundström sid. 20f. 
75  Premfors 2002, sid. 11f. 
76  Peters 1999, sid. 347. 
77  Sundström, sid.18f. 



 

 25 

ga tidsperioden för det formativa momentet, annan kunskap behövs för 
detta. Inledningsvis i detta avhandlingsarbete frågade jag personer som 
på professionell basis arbetat med utvärdering om när utvärderingsverk-
samheten på den högre utbildningens område ungefärligen började. Ett 
annat sätt att hitta startpunkten är att använda tidigare forskning på områ-
det eller andra beskrivningar. Mina förfrågningar ledde till att en tidspe-
riod för institutionaliseringsprocessens början kunde uppskattas vilket 
praktiskt innebar att jag kunde avgränsa mig till att börja söka under 
UKÄ:s verksamhetstid. Jag kontrollerade när UKÄ började genomföra 
utvärderingar men även utvärderingsfenomenets allmänna utbredning 
över tid undersöktes genom en sökning i LIBRIS.78  I avsnittet 3.1 redo-
visas dels den undersökningen, dels undersökningen av hur många utvär-
deringar UKÄ genomförde och när de publicerades.  

Som stöd för att fastställa ett formativt moment kan också kontrafak-
tiska resonemang användas. Sådana resonemang kan belysa sannolikhe-
ten av att det handlar om ett formativt moment genom att visa att ett an-
nat val hade gett ett helt annat resultat. Kontrafaktiska resonemang kan 
också vara en del av de tankeexperiment som utgör och stärker den sys-
tematiska analysen av historiska händelser och processer. Sådana reso-
nemang är särskilt intressanta när det gäller att undersöka ett beslutsval 
som genom teoretisk argumentation förutspåtts bli valt.79   

James Mahoney menar att det dock är skillnad på orsakerna till varför 
en institution uppstår över huvud taget och varför den fortlever.80  I nästa 
avsnitt tas det senare upp.  

2.1.2 Stigberoendeprocesser och självförstärkande krafter 
Det historisk-institutionella perspektivet fokuserar två processer, skriver 
Sundström. Den första är konstituerande och består av det formativa 
momentet, den andra processen är reproducerade och avser självförstärk-
ningen. Att beskriva stigberoendeprocessen innebär att både identifiera 
och analysera det formativa momentet och de självförstärkande krafter-
na.81  När institutionaliseringsprocessen kommit igång och ett handlings-
alternativ är valt kommer de självförstärkande krafterna, som kan vara av 
olika slag, att förstärka och påverka den fortsatta utvecklingen. Paul Pier-
son menar att detta beror på att i denna process innebär varje ytterligare 
steg på den inslagna vägen att sannolikheten för ytterligare ett steg ökar 
och det blir i ökande grad svårare och svårare att återgå till utgångspunk-

                                           
78  LIBRIS är en sökmotor över samlingarna vid landets alla forskningsbibliotek. 
79  Mahoney 2000, sid. 513, Premfors 2002, sid. 15f. 
80  Mahoney 2000, sid. 515. 
81  Sundström, sid. 21. 
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ten där det fanns flera alternativa handlingsvägar att välja på. Pierson pe-
kar på ett par självförstärkande krafter som ofta anförs av ekonomer. Den 
första anledningen innebär att det kan vara alltför kostsamt att återgå till 
utgångspunkten och välja ett annat alternativ. Ju längre tid som stigbero-
endet består desto kostsammare blir det. 82   

Den andra anledningen till att det kan bli svårare att vända om är att 
under perioder av stabilitet kan uppmärksamheten dras bort från den tidi-
gare handlingsvägen som av olika skäl övergetts. Aktörerna är ovilliga att 
hamna i en eventuellt ofördelaktig situation igen och månar om att den 
nyanträdda handlingsvägen ska fungera mer fördelaktigt. 83  Aktörer som 
snabbt och med emfas sätter igång sådana fortlevnadsmekanismer medför 
att institutionen blir särskilt kapabel att överleva. De självförstärkande 
krafterna både upprätthåller och förstärker utvecklingen på den inslagna 
vägen. Genom de självförstärkande krafterna etableras stabila mönster. 
Utvecklingen kan därigenom komma att präglas av långa perioder av sta-
bilitet. Under den stabila perioden finns emellertid visst utrymme för för-
ändringar. Det handlar dock inte om sådana förändringar som ger upphov 
till att utvecklingen bryts och något genuint nytt kommer i stället. 84   

Det finns olika grupperingar av de självförstärkande krafterna. Maho-
ney skiljer på fyra olika typologier för förklaring av den institutionella 
reproduktionen och fortlevnaden: utilitära, funktionella, maktbaserade 
och legitimerande krafter.85   

Alla de institutionella inriktningarna betonar samspelet mellan institu-
tionen och aktörer/organisation. Jag har dock valt att använda den makt-
baserade självförstärkande kraften som analysverktyg här. Min känne-
dom om sektorn gör att det finns skäl att anta att utvecklingen av den ut-
värderingsverksamhet som bedrivits av myndigheterna har styrts av några 
centrala aktörer på tjänstemannanivå. Jag utgår också från att den politis-
ka elit som haft möjlighet att utöva inflytande på verksamheten i förvalt-
ningen också är en maktbaserad kraft. Den maktbaserade självförstärkan-
de kraften bygger på att en institution reproduceras på grund av att den 
understöds av aktörer som tillhör en elit. Elitgruppen använder sin makt 
för att etablera och utvidga institutionen ytterligare. Gruppen som tidiga-
re kan ha varit mindre viktig ökar nu sin makt på bekostnad av andra 

                                           
82  Pierson, sid. 251.  
83  Pierson, sid. 251.  
84  Pierson, sid. 260. 
85  Mahoney 2000, sid. 517. Mahoney visar också på ett annat slags analys än 

den som innehåller självförstärkande krafter. Det är också möjligt att studera 
"reactive sequences". Här skapas inte mönster och stabilitet utan en kedja av 
reaktioner styr den fortsatta utvecklingen. Utvecklingen är reaktiv på så sätt 
att varje händelse i förloppet delvis är en reaktion på den tidigare.  
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gruppers. Den mekanism som kan leda till förändring utgörs av raka mot-
satsen, dvs. en försvagning av elitgruppen och en förstärkning av en un-
derordnad grupp. Maktbaserade redogörelser utgår från att reproduktio-
nen kan vara en konfliktfylld process där betydelsefulla grupper kan 
missgynnas.86   Men som tidigare nämnts har jag också valt att hålla öppet 
för att det kan finnas aktörer på andra analysnivåer. 

Tjänstemannarollen är en del av den traditionella forskningen om den 
offentliga förvaltningen. Det finns ett flertal teorier om detta fält.87  I 
klassisk mening är tjänstemannen i den offentliga förvaltningen genera-
list, ett slags allmänadministratör. Men samhällets alltmer tilltagande spe-
cialisering finns också i den offentliga sektorn med experter och profes-
sionella på olika områden.88  Denna syn på tjänstemannarollen och den 
alltmer tilltagande professionaliseringen kan kallas byråkratiska profes-
sioner. Professionaliseringen innebär att för att bli anställd inom ett visst 
verksamhetsområde måste den sökande ha en viss utbildning och/eller 
erfarenhet.89  Den ökande professionaliseringen kan medföra problem 
därför att det kan antas att experterna saknar den klassiske tjänsteman-
nens lojalitet mot arbetsgivaren. Experterna antas inte i första hand bry 
sig om statens eller det allmännas bästa utan är lojal mot sin yrkesgrupps 
normer. Den professionelle delar istället sin professions metod- och teo-
riutveckling på området.90  Själva problemet handlar om att dessa profes-
sionella tjänstemän kan tendera att tro att politikerna har fel och att de 
själva företräder en objektiv sanning. De professionella försöker normalt 
inte manipulera information eller de resultat som redovisas till politiker-
na. Snarare försöker de utifrån sina egna ”sanna” bilder komma med 
motbilder till dem som politikerna presenterat. Till stöd för de egna bil-
derna presenteras en omfattande och korrekt information. De professio-
nella har möjlighet att hämta stöd i de egna professionsorganisationerna 
och/eller från prestigefyllda tidskrifter inom sitt verksamhetsområde. Po-
litiker som ändå driver igenom sina förslag möts av ännu mera informa-
tion och argument från de professionella.91   

Denna maktbaserade mekanism har varit utgångspunkt för att kunna 
identifiera aktörerna och analysera deras agerande både under det forma-
tiva momentet och under den påföljande stigberoendeprocessen. Den mil-

                                           
86  Mahoney 2000, sid. 521ff. 
87  För en översikt se t.ex. Sundström sid. 29ff eller Anders Mellbourn 1979, 

sid.43ff. Se också Gunnar Wallin m.fl. 1999, sid. 160ff. 
88  Mellbourn, sid. 53f. 
89  Sundström, sid. 44. 
90  Mellbourn, sid. 53f. 
91  Sundström, sid. 45f. 
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jö som dessa aktörer agerar inom kan också ses som en del av institutio-
nens kontext. 

Tillvägagångssättet med den historiska institutionalismen som analys-
verktyg innebär att det är en utvecklingsprocess som följs. Ovan har by-
råkratiska professioner tagits upp som ett särskilt spår som ska följas. 
Alexander George och Tim McKeown har utvecklat en teknik som kallas 
processpårning. Processpårning kan göras som en kartläggning av både 
de överväganden som gjorts och beslut som fattats av ansvariga besluts-
fattare. Det innebär att det inte är själva utfallet eller resultatet som foku-
seras utan vägen dit. Det inkluderar sökande efter argument och skäl för 
de beslut som tillsammans lett fram till dagens situation eller till den 
tidsperiod som utgör analysens slutdatum. Först identifieras relevanta 
aktörer, sedan identifieras de beslut som de fattat. George och McKeown 
menar att tillvägagångssättet kan användas för att finna förklaringar till 
institutionella arrangemang.92  Peter Esaiasson m.fl. framhåller också att 
processpårning kan vara användbar när historisk institutionalism används 
som hjälpmedel för att analysera och tolka verkligheten.93   

Processpårning är en övergripande undersökningsdesign som kan ba-
seras på intervjuer och skrivna dokument.94  Beslut och tankegångar har 
eftersökts i både skriftliga dokument av olika slag och genom intervjuer. 
Källorna presenteras och diskuteras senare i avsnittet 2.3 ”Källor, tillför-
litlighet och fallgropar”.  

För att kunna identifiera och analysera det formativa momentet och 
den påföljande stabiliseringsprocessen behöver de analysverktyg som 
diskuterats ovan, historiska händelser, formativa moment, stigberoende, 
timing/sekvenser, maktbaserade självförstärkande krafter i form av byrå-
kratiska professioner, kompletteras med mer precisa analytiska strukturer.  

2.2 Analysens struktur 
För att få ytterligare ordning på analysen har en kompletterande struktur 
hämtats från Anders Johanssons avhandling. Han visar på en användbar 
uppsättning studieområden och exempel på frågor som jag väljer att an-
vända.95  Johanssons åtta studieområden upptar hela tidsperioden från en 
institutions uppkomst till dess avveckling. Studieområdena kallas upp-
komst, innehåll, spridning, adoptering, anpassning, lagring, reaktivering, 
avveckling. Den institution som studeras här har inte avvecklats varför 
jag har valt bort studieområdena lagring, reaktivering och avveckling.  

                                           
92  George & McKeown, sid. 36. 
93  Esaiasson m.fl. sid. 142ff. 
94  Esaiasson m.fl. sid. 142ff. 
95  Johansson 2003 sid. 36ff. 
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Avhandlingens empiriska del börjar med det formativa momentet. För 
att beskriva institutionens uppkomst och etablering har följande frågor 
som hämtats från Johansson varit vägledande: Var hade institutionen sitt 
ursprung/källa? Varför uppstod den just där, på det sättet och vid den 
tidsperioden?  

Det andra studieområdet som hämtats från Johansson handlar bl.a. om 
hur institutionen accepterades i organisationen. Det handlar också om 
dem som berördes av verksamheten. Frågorna är: Hur sker adopteringen? 
Vilka arbetade med/var intresserade av sådana frågor? Hur såg ledningen 
och övriga i myndigheten på institutionen? Hur uppfattade omgivning 
(här lärosäten, departement, m.fl.) institutionen? Var i organisationen 
fanns verksamheten? Eventuellt hur och varför spreds den i organisatio-
nen? Dessa frågor inkluderar också aktörerna och de självförstärkande 
krafterna, dvs. den elit som stödde institutionen.  

Efter redogörelsen för det formativa momentet och institutionens ac-
cepterande övergår analysen till institutionens mer fasta etablering. Jo-
hansson visar på ett antal frågor för att belägga spridningen av institutio-
nen: Hur har institutionen spridits? Vem/vilka har svarat för spridningen? 
Vem/vilka drev dessa frågor? Vart har den spridits? Varför har spridning-
en fått detta förlopp? Dessa frågor överlappar i viss mån frågorna om in-
stitutionens accepterande. 

Analysen ska också ge information om institutionen som sådan. För 
att kunna beskriva innehållet i institutionen har följande frågor hämtats 
från Johansson: Beskriv det tankemässiga innehållet i institutionen. Vilka 
kännetecken hade den? 

Johansson föreslår också frågor som kan användas för att beskriva an-
passningen eller m.a.o. samspelet mellan institutionen å den ena sidan 
och organisationen och omgivningen som berörs av institutionen å den 
andra. Frågorna rör den etablerade institutionen och överlappar även de 
några av de tidigare ställda frågorna: Vem/vilka drev institutionen när 
verksamheten etablerats? Vilka arbetade med/var intresserade av sådana 
frågor? Hur förhöll sig ledningen och övriga i myndigheten till institutio-
nen sedan den accepterats och tagits in i organisationen? Var i organisa-
tionen fanns verksamheten (om detta ändrades över tid)? Var omgivning-
ens reaktioner annorlunda när verksamheten etablerats? 

Bortsett från frågorna om det formativa momentet har studieområdena 
och frågorna varit vägledande i analysen av institutionen under alla tre 
myndigheternas (UKÄ, UHÄ, KÄ) verksamhetstid.  

2.3 Källor, tillförlitlighet och fallgropar 
När det gäller den del av analysen som fokuserar sammanhanget som in-
stitutionen utvecklats inom, har data hämtats från olika skriftliga källor 
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som offentligt tryck, policydokument m.m. Det offentliga trycket består 
bland annat av offentliga utredningar, propositioner, departementspro-
memorior, direktiv till utredningar men också av myndighetsinstruktioner 
och särskilda uppdrag till myndigheterna. Andra skriftliga källor består 
av sådana dokument som myndigheterna själva producerat som anslags-
framställningar, verksamhetsplaner, rapporter, promemorior och policy-
dokument. Den senare gruppen dokument finns på Riksarkivet.  

De tidskrifter som myndigheterna gett ut, har också studerats. Ett ma-
terial som gett färg och must åt den empiriska undersökningen är de per-
sonaltidningar som UKÄ och UHÄ gav ut: ”BUKÄtten” respektive ”I 
Själva Verket”. Dessa tidningar har bidragit med upplysning om skriben-
ternas uppfattning och sinnesstämning i en del frågor. En hel del artiklar 
var av studentikost slag. Två offentliga tidskrifter, ”UKÄ-aktuellt” och 
”UHÄ-aktuellt”, har genomsökts i jakten på relevant information. Dessa 
innehåller myndigheternas kommentarer över nya författningar. UHÄ-
aktuellt gavs ut i bara fyra nummer under 1976-77 och ersattes av UHÄ:s 
författningssamling. Dessutom har ”Universitetsnytt”, som är en tidskrift 
som UKÄ gav ut, också granskats.  

UHÄ gav också ut informationsblad och informationsskrifter; ”FoU 
för högskolan” och ”Uppföljning och policystudier Informationsblad”. 
Även dessa har genomsökts för att hitta information om institutionen.  

När det gäller den andra analysdelen har data hämtats från de utvärde-
ringar som myndigheterna genomfört och publicerat i rapporter. De finns 
dels i Högskoleverkets arkiv, dels på Kungliga biblioteket. Det offentliga 
trycket ger i huvudsak information om planer och förväntningar både för 
utvecklingen i stort på den högre utbildningens område men också för 
institutionens vidkommande. De utvärderingar som genomförts visar bl.a. 
på hur myndigheten uppfattat och utfört uppdraget. Utvärderingarna har 
analyserats utifrån ett särskilt analysschema som bygger på vedertagna 
idéer och föreställningar om utvärdering. Urvalet och en närmare presen-
tation av strukturen för analysen av utvärderingarna beskrivs i de följande 
avsnitten. 

Att spåra relevanta dokument var en besvärlig uppgift. Med tanke på 
det sammanhang som institutionen utvecklades i har offentligt tryck med 
anknytning till reformer på både det förvaltningspolitiska och utbild-
ningspolitiska områdena granskats. En utmärkt utgångspunkt i detta sö-
kande var det kalendarium över viktigare utredningar och beslut som pre-
senterades i ett betänkande som heter ”Byråkratin i backspegeln”. Betän-
kandet togs fram inom ramen för den förvaltningspolitiska kommissio-
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nens arbete.96  Detta material har i sin tur lett vidare till annat användbart 
material.  

Ett fåtal intervjuer har genomförts med personer som varit anställda 
på de centrala myndigheterna. Dessa personer är alla professionella och 
har lång erfarenhet på området. Lillemor Kim och Urban Dahllöf har in-
tervjuats om UKÄ.97  Marianne Bauer har intervjuats om UHÄ. 98  Lars 
Brandell och Ola Román har intervjuats om KÄ.99   

Intervjuerna med Lars Brandell och Ola Román företogs delvis 
ostrukturerat vilket innebar att den intervjuade och intervjusituationen 
delvis styrde samtalet. Jag ville gärna ”lyssna in” vad de intervjuade själ-
va ville berätta om myndigheten och utvärderingsverksamheten. Skälet 
var att jag på förhand kände till att denna myndighet skilde sig väsentligt 
från UKÄ och UHÄ. Några frågor hade dock förberetts. De handlade om 
hur myndigheten var organiserad, den inställning som de intervjuade 
uppfattade att både andra på myndigheten och den närmast berörda om-
givning hade till utvärderingsverksamheten samt hur utvärderingsverk-
samheten definierades och bedrevs.  

Intervjuerna med Lillemor Kim, Urban Dahllöf och Marianne Bauer 
företogs när den övriga materialinsamlingen och analysen av det empiris-
ka materialet genomförts. Därför handlade dessa intervjuer i viss grad om 
att pröva beskrivningar och analyser men också om kompletterande upp-
lysningar och förtydliganden.  

Det var från början tänkt att fler intervjuer skulle göras men eftersom 
de tilltänkta respondenterna deltog i två anordnade seminarier fick jag del 
av deras erfarenheter då. 100  På seminarierna diskuterades det första ut-
                                           

96  SOU 1997:7. 
97  Lillemor Kim var 1:e byråsekreterare, byrådirektör, avdelningsdirektör, byrå-

chef 1964-1976 vid UKÄ samt avdelningsdirektör, chef för utredningssektio-
nen, byråchef 1976-1989 vid UHÄ. Urban Dahllöf var byråchef på utbild-
ningsbyrån 1973-1975 vid UKÄ. 

98  Marianne Bauer var avdelningsdirektör vid UKÄ 1975-1976, huvudansvarig 
reformuppföljningsprogrammet, sektionschef 1976-1992 vid UHÄ, rådgivare 
vid Kanslersämbetet 1992-1994. 

99  Lars Brandell var rådgivare vid Kanslersämbetet 1 januari - 30 juni, 1994. Ola 
Román var rådgivare vid Kanslersämbetet 1993-1995, ansvarig för metodut-
vecklingsprogrammet och programmet för nationell utvärdering. 

100  Vid det första seminariet (juni 2001) diskuterades bl.a. ett utkast om utvärde-
ringsverksamheten vid UKÄ. Förutom min handledare professor Rune Prem-
fors och jag själv deltog ytterligare sex personer som då endera varit fast an-
ställda eller projektanställda vid UKÄ. Det var: Kenneth Abrahamsson (byrå-
direktör vid FoU-byrån, UKÄ och UHÄ uppgifter om tidsperiod saknas), Ma-
rianne Bauer (avdelningsdirektör 1975-1976, se även nedan), Urban Dahllöf 
(byråchef på utbildningsbyrån 1973-1975), Hans Löwbeer (universitetskansler 
och myndighetens chef på UKÄ och UHÄ 1969-1980), Lillemor Kim (1:e by-
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kast som var resultatet av den analys och tolkning som jag gjort av utvär-
deringsverksamheten vid UKÄ och UHÄ. Vid det första seminariet disku-
terades även ett utkast till hur myndigheternas utvärderingar skulle skiljas 
ut från andra utredningar. Dessutom diskuterades ett utkast till schema för 
analys av de utvärderingar som urskiljts. Personer som direkt arbetat med 
verksamheten vid myndigheterna samt personer som är väl insatta i pro-
blematiken inbjöds. Sammanlagt har ett tiotal personer deltagit i semina-
rierna. Syftet var att diskutera och kontrollera om seminariedeltagarna 
tyckte att en rimlig tolkning gjorts av materialet och verksamheten samt 
om någon väsentligt uppgift saknades.  

En stor del av det material och de källor som använts kan ses som sub-
jektiva i den bemärkelsen att de speglar uppgiftslämnarens/aktörens in-
ställning. Ett exempel är substansen i förvaltnings- och utbildningspoliti-
ken. Motiven för innehållet i de olika politikområdena utgår från de poli-
tiska aktörernas uppfattning av hur samhället bör vara. De politiska aktö-
rernas motiveringar ger en bild av resonemanget runt det studerade pro-
blemet såsom de väljer att beskriva det. Här görs inga försök att visa på 
en mer objektiv bild av verkligheten än den som aktörerna presenterar. 
Visserligen kan en analys av motiven utvidgas men i denna avhandling 
där forskningsproblemet trots sina avgränsningar ändå är komplext, 
kommer några sådana försök inte att göras.101  Detta innebär att något ob-
jektivt eller ”rätt svar” inte kan förväntas men traditionell källkritik har 

                                                                                                                        
råsekreterare, byrådirektör, avdelningsdirektör, byråchef 1964-1976, se även 
nedan) och Yvonne Wessman (1:e byråsekreterare, byrådirektör, avdelnings-
direktör samt ansvarig för uppföljning och utvärdering av 1969 års studieord-
ning 1970-1977). Dessutom deltog docent Bo Lindensjö i seminariet, som ex-
pert på utbildningspolitik.  
Vid det andra seminariet, som hölls i augusti 2002, diskuterades också ett ut-
kast om utvärderingsverksamheten men denna gång gällde det utvärderings-
verksamheten vid UHÄ. Vid seminariet deltog som tidigare min handledare 
professor Rune Premfors och jag själv samt Dan Andersson (avdelningsdirek-
tör 1986-1992), Marianne Bauer (huvudansvarig reformuppföljningspro-
grammet, sektionschef 1976-1992, rådgivare vid Kanslersämbetet 1992-
1994). Urban Dahllöf (se ovan), Ann-Marie Furumark (expert 1973-1975, by-
råchef på utbildningsbyrån 1975-1976, byråchef vid UHÄ 1976-1991, projekt-
ledare för verksamhetsvärderingsprojektet 1979-1983), Lillemor Kim (avdel-
ningsdirektör, chef för utredningssektionen, byråchef 1976-1989, se även 
ovan), Hans Löwbeer (se ovan), Olof Ruin (ställföreträdande universitetskans-
ler och planeringschef, åren 1978-1979) och Göran Zetterblom (avdelningsdi-
rektör, åren 1978-1992). Yvonne Wessman (se även ovan, avdelningsdirektör, 
sektionschef 1983-1992) skickade skriftliga synpunkter. Att delvis samma 
personer deltagit beror på att de var fortsatt anställda eller på annat sätt har 
mycket god kännedom om verksamheten. 

101  Se Lennart Lundquist 1993, sid. 108. 
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tillämpats på det empiriska materialet.102  Däremot kan en noggrann åter-
givning och godtagbar beskrivning ges utifrån de förutsättningar som står 
till buds. 

Det finns olika sätt att förstärka validiteten i kvalitativa studier. Sha-
ran Merriam beskriver sex sådana strategier.103  Här har främst deltagar-
kontroll använts. Det innebär att personer som arbetat med eller på annat 
sätt har kännedom om utvärderingsverksamheten och som tillhandahållit 
information genom intervjuer får ta ställning till om de beskrivningar och 
tolkningar som gjorts är trovärdiga. Deltagarkontroll har tillämpats på 
flera sätt, bl.a. genom seminarierna och de intervjuer som delvis gjorts i 
prövande syfte. Dessutom har de personer som intervjuats fått kontrollera 
att de uppgifter som tillskrivs dem stämmer. En person med lång erfaren-
het av verksamheten i myndigheterna har dessutom granskat hela avhand-
lingen.104  Strategin har medfört att sakförhållanden kunnat rättas till.  

Ytterligare en av Merriams strategier för att förstärka validiteten hand-
lar om att observera det man studerar under en längre tid eller att göra 
upprepade observationer av samma företeelse. Då processpårning i kom-
bination med historisk institutionalism innebär just detta kan det medföra 
att validiteten i beskrivningen blir bättre. 

Reliabilitet är ett lika besvärligt begrepp som validitet och de två är 
oskiljaktigt sammanhängande. Reliabilitet handlar både om i vilken ut-
sträckning resultaten ska kunna upprepas och vilken tillförlitlighet som 
kan tillmätas dem. Ett problem handlar om att tolkning och uppfattningar 
kan ändras över tid och det är inte alls säkert att en person har samma 
uppfattning nu som då. En person kan ändra uppfattning till följd av ökad 
förståelse och kunskap eller erfarenhet. Detta problem är inte speciellt för 

                                           
102  Se t.ex. Lars Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul, sid. 150 ff. De tar 

upp validitet; om källan mäter vad den utger sig för att mäta, relevans; om käl-
lan är relevant för frågeställningen, reliabilitet; om källan är fri från systema-
tiska felvariationer. För att bedöma källorna tar författarna upp tre källkritiska 
kriterier: samtidskrav, tendens, kritik och beroendekritik. Se också Torsten-
dahl, sid. 89ff.  

103  (1) triangulering, (2) deltagarkontroll, dvs. de personer som tillhandahållit in-
formation får ta ställning till om de beskrivningar och tolkningar som gjorts är 
trovärdiga, (3) Observation under en längre tid eller upprepade observationer 
av samma företeelse, (4) horisontell granskning och kritik, dvs. man ber kol-
legor ge sina synpunkter på resultaten efterhand som de kommer fram, (5) del-
tagande tillvägagångssätt i forskningen, dvs. de personer som studeras invol-
veras i alla skeden av forskningen samt (6) klargörande av de skevheter som 
forskaren har med sig in i undersökningen, dvs. att alla underliggande anta-
ganden ska beskrivas, de teoretiska perspektiven och alla andra utgångspunk-
ter klargöras. Merriam 1994, sid. 179f. 

104  Yvonne Wessman, se också fotnot 100.  
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denna avhandling utan torde vara gemensamt i vetenskapliga samman-
hang.  

Eftersom avhandlingen bygger på data som inte till fullo kan betraktas 
som objektiva kan förmodligen inte undersökningen upprepas i traditio-
nell mening. De strategier som Merriam föreslog för att stärka validiteten 
har därför stor betydelse även för reliabiliteten i avhandlingen. Att nog-
grant redovisa varje steg i undersökningen, antaganden och utgångspunk-
ter, perspektiv och förförståelse, använd metod samt hur resultaten tolkats 
förstärker reliabiliteten i avhandlingen. Möjlighet ges därigenom att be-
döma resultatet och avgöra dess trovärdighet.  

2.4 Urval av myndigheternas utvärderingar 
Den andra delen av det empiriska materialet består av de utvärderingar 
som genomförts av de centrala myndigheterna på den högre utbildning-
ens område. Skälet till att inkludera en sådan undersökning är att ge en 
djupare bild av institutionaliserings- och stabiliseringsprocessen inklusi-
ve institutionens karaktär.  

För att kunna analysera utvärderingarna i det syftet måste de först 
identifieras och skiljas ut från t.ex. utredningar. För att kunna visa på in-
stitutionaliserings- och stabiliseringsprocesserna så tydligt som möjligt 
väljer jag att göra en totalundersökning av de utvärderingar som myndig-
heterna genomfört. Under perioden 1964-1995 har myndigheterna gett ut 
olika rapportserier som skriftserier, arbetsrapportserier, FoU-serier och 
vanliga rapportserier. Det totala antalet publicerade rapporter av alla slag 
är sammanlagt ca 650 stycken. Bland dessa ska utvärderingarna urskiljas. 

I utsorteringen måste som tidigare nämnts hänsyn tas till att utvärde-
ringar som är gjorda under tidigare decennier kan uppträda i annan 
språkdräkt. Andra namn, på fenomenet, har använts synonymt varför rå-
materialet måste granskas noga. För att kunna urskilja utvärderingarna 
från övriga utredningar måste därför en definition till som kan användas 
som stöd. Definitionen måste ha en användbar konstruktion. Å ena sidan 
leder en alltför strikt och snäv definition till att intressant underlag kan 
falla bort. Inte heller bör någon nutida definition användas då dagens 
uppfattning av utvärdering förmodligen rimmar illa med den uppfattning 
som rådde under tidigare decennier. Å andra sidan kan en alltför vid defi-
nition leda till att man drunknar i material.  

Hänsyn måste tas till vad myndigheten själv uppfattar vara utvärde-
ringar. Oavsett andra bedömningar är sådana dokument ett viktigt under-
lag för att kunna beskriva verksamheten. De utredningar som myndighe-
terna uppger vara utvärderingar tas därför med. Detta kan dock medföra 
att olika slags kategorier ingår i underlaget om denna första grupp starkt 
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skiljer sig från de andra bedömningsgrunderna. Problemet bör därför sär-
skilt uppmärksammas i analysen av underlagsmaterialet. 

Som grund för urvalet har jag tagit fasta på kriterier från de definitio-
ner och resonemang om utvärdering som redovisades i avsnittet 1.3 ”Ut-
värdering - vad är det”? Detta har lett fram till följande urvalsgrunder: 

 
• att utvärderingen ska ske ex post, dvs. att det som utvärderas satts 

igång och fått verka en tid eller avslutats,  
• att utvärderingen ska innehålla något slags värdering eller be-

dömning av verksamheten, 
• att utvärderingen ska avse genomförandet och/eller resultatet av 

någon verksamhet,  
• att utvärderingen ska innehålla en jämförelse/mätning av resulta-

tet gentemot något slags kriterium (uppställt mål e.d.), 
• att utvärderingen ska ha ett systematiskt tillvägagångssätt. 

 
Det första kriteriet bereder förmodligen inga problem medan de fyra 

sistnämnda är mer besvärliga.  
Det blir förmodligen alltför snävt att ställa krav på att alla fem punk-

terna ska vara uppfyllda. Jag väljer därför att som minimum ställa krav på 
de tre första då dessa återkommer i många definitioner.  

Möjligen kan man hävda att det är olämpligt att värdera något utan att 
visa på eller redogöra för den jämförelsepunkt/kriterium som använts. 
Några sådana kriterielistor som är färdiga att använda finns sällan till-
gängliga (se vidare avsnittet 2.5.4). 

Även det sista kravet kan ses som högt ställt och möjligen kan man 
diskutera i vilken mån det är rimligt att ställa krav på att tjänstemännen 
på myndigheterna eller de som på annat sätt engagerats för verksamheten 
ska ha ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta förutsatt att man liksom 
Weiss menar ett genomförande under forskningsliknande former.105  Att 
ställa krav på att utvärderingar genomförda av statliga myndigheter ska 
vara vetenskapligt korrekt utförda är kanske inte rimligt. Däremot kan 
krav ställas på att utvärderingarna ska vara rationellt genomförda ur ut-
redningssynpunkt. Med detta menas här att utvärderingarna ska vara me-
todiska, konsekventa samt välorganiserade. Utvärderingarna bör också 
avrapporteras på ett öppet sätt så att bl.a. data, överväganden och bedöm-
ningar redovisas. 

                                           
105  Se även Peter Rossi och Howard Freeman. 
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2.5 Analysschema för utvärderingarna 
När väl utvärderingarna är urskilda ska de analyseras för att ge närmare 
information om först institutionaliserings- och sedan om stabiliserings-
processen. För att underlätta det arbetet har jag sammanställt ett analys-
schema. Detta bygger vidare på definitionerna och de idéer och föreställ-
ningar som finns om utvärdering och blir ett slags operationalisering av 
vad utvärdering är. Det ger också en fylligare bild av utvärdering.  

Premfors använder sju frågeområden med vilkas hjälp han studerat 
graden av institutionalisering i nio myndigheters utvärderingsverksam-
het.106  Frågorna är:  

 
Syfte: Varför utvärdera?  
Objekt: Vad utvärderas?  
Organisering: Var och av vem utvärderas?  
Kriterier: Vilka kriterier används?  
Metoder: Vilka metoder används?  
Spridning: Hur och till vem sprids resultaten?  
Användning: Vilka effekter får utvärderingen?  

 
Även Franke-Wikberg framhåller flertalet av dessa frågor när man vill 

studera utvärdering.107  Eftersom frågorna är beprövade för studier av det-
ta slag väljer jag att använda dem för att analysera myndigheternas utvär-
deringar. Fortsättningsvis väljer jag dock att kalla frågan om organisering 
för utvärderingens subjekt. 

Nedan diskuteras de sju frågorna närmare för att få struktur på sådana 
uppgifter som ger stöd för att framför allt påvisa stabiliseringsprocessen. 
Det bör understrykas att det är själva frågan och de svar som empirin 
kommer att ge som är centrala. Frågorna exemplifieras nedan var för sig 
även om de hänger samman och går in i varandra. 

Tillsammans med de andra dokumentstudierna bidrar dessa data till 
vår kunskap om hur institutionen utvecklats, stabiliserats och förändrats. 

2.5.1 Utvärderingars syfte 
En central frågeställning när det gäller att beskriva och analysera utvärde-
ringsverksamhet är syftet med att utföra sådana. En utvärdering har inget 
egenvärde och syftena kan variera. Det finns många framställningar som 

                                           
106  Premfors 1987, sid. 258. 
107  Franke-Wikberg 1992, sid. 4. 
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tar upp syftet med utvärdering. Jag har valt att skilja mellan kontrolleran-
de, inlärande/främjande, legitimerande och fördröjande syfte. 108   

Vedung skiljer på fyra olika perspektiv när det gäller det kontrolleran-
de syftet. Han skiljer på politikerperspektiv, myndighetsperspektiv, med-
borgarperspektiv och brukarperspektiv. Jag har inte för avsikt att i sär-
skild ordning urskilja dessa perspektiv bland de utvärderingar som till-
skrivs ett kontrollerande syfte. Att omnämna dem ökar dock förståelsen 
för utvärderingsverksamhet och jag för vissa resonemang i analysen ut-
ifrån perspektiven.  

Vedung menar att politiker vill ha utvärdering på agendan för att kon-
trollera att förvaltningen sköter sina uppgifter. Detta politikerperspektiv 
hänger samman med att riksdag och regering har delegerat beslutanderät-
ten i många frågor till förvaltningen. Detta innebär, skriver Vedung, att 
förvaltningens uppgifter numer i ökande omfattning handlar om politiskt 
beslutsfattande och inte bara neutralt verkställande av beslut.109  Intresset 
från politiker handlar inte bara om att kontrollera myndigheterna utan 
också om att få veta hur den förda politiken utfaller.  

Delegering av beslutsrätten inom myndigheter ligger också till grund 
för myndighetsledningen som vill kontrollera att lägre nivåer inom för-
valtningen sköter sina uppdrag. Detta perspektiv kallar Vedung för myn-
dighetsperspektivet. 

Vedung understryker att medborgarperspektivet varit förbisett i den 
tidigare utvärderingsdiskursen. Han framhåller att perspektivet är nog så 
viktigt för att medborgarna ska kunna ta ställning till hur politiker på oli-
ka nivåer sköter sig. I förlängningen kan medborgarna bl.a. utifrån oöns-
kade resultat som utvärderingarna visar på, låta politikerna ta sitt ansvar 
och helt enkelt rösta bort dem i de allmänna valen.110   

Brukarperspektivet är snävare än medborgarperspektivet skriver Ved-
ung. Här handlar det om dem som direkt berörs och som kan kallas för 
brukare.111  Detta kan ställas i relation till intressenter som är en vidare 
grupp i vilken inte bara de som är direkt berörda ingår, t.ex. anhöriga och 
tidigare brukare. Både brukare och intressenter har naturligtvis också ett 
intresse av att utvärderingar företas så att kontroll kan ske av att det som 
ska tillkomma dem också gör det i den utsträckning som var tänkt. Dessa 
olika perspektiv har i viss mån vara gångbara även för de övriga syftena 
som tas upp här.  

                                           
108  Se t.ex. bland svenska forskare Premfors 1989, Vedung 1991, Lundquist 

1992, Franke-Wikberg 1992. 
109  Vedung 1992, sid. 76. 
110  Vedung 1992, sid. 76f. 
111  Vedung 1992, sid. 77.  
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Det inlärande syftet i utvärderingssammanhang har både sitt ursprung 
i och riktar sig till den eller de som direkt har hand om ett program eller 
verksamhet. Det kan t.ex. vara ett utbildningsprogram som ska utvecklas 
och förbättras. Men det kan också handla om inlärningsprocessen på mik-
ronivå där en individ som är knuten till inlärningsprocessen omedelbart 
ska få reda på sitt resultat vid en prestation. Det inlärande syftet förknip-
par jag främst med utbildningssituationer även om det inte uteslutande 
kan hänföras dit.112  På senare år har uttrycket ”främjande syfte” börjat 
användas i utvärderingssammanhang.113  Här handlar det om utvärdering 
eller utvärderingsliknande metoder för att främja en verksamhet genom 
att upptäcka brister i åtgärder, program eller system. Utvärderingsresulta-
tet används sedan i förbättrande och främjande syfte.114  Utvärderingar 
som eventuellt företagits i främjande syfte inkluderas i redovisningen av 
inlärande syfte.  

Det legitimerande syftet handlar om att inför andra kunna visa på vär-
det av en verksamhet. En utvärdering, förutsatt ett positivt utfall, kan vara 
värdefull för den som vill bemöta kritik av en verksamhet eller ge förde-
lar i en konkurrenssituation. Den kan också visa på ett existensberätti-
gande. Liksom med utredningar i allmänhet kan en utvärdering ha som 
syfte att fördröja, försena eller helt förhindra att en förändring kommer 
till stånd.115  Skälet till sådana förfaringssätt är svårt att uttala sig om i 
generella termer. Det är heller inte troligt att sådana skäl redovisas öppet 
även om det ibland i den offentliga sektorn, år efter år, hänvisas till att 
frågan är under utredning. I värsta fall kan ett syfte anges medan det 
egentliga syftet är dolt. 

De olika syftena visar att det finns en tanke om att utvärderingsresultat 
ska kunna användas som ett rationellt beslutsunderlag. Underlaget kan 
användas på olika hierarkiska nivåer, från högsta politiska nivå, via myn-
dighetsledningar och exekutiver till brukare och allmänheten. De kan 
också ha en legitimerande eller cementerande roll. Syftet kan variera be-
roende på vem som vill få en utvärdering genomförd och vad man tänkt 
sig att den ska användas till. En organiserad utvärderingsverksamhet kan 
etableras och drivas av särskilda skäl medan genomförandet av enskilda 
utvärderingar kan ha andra syften. Här kan det exempelvis tänkas att ut-
värderingsverksamheten sammantaget ska spegla och informera om den 
förda politiken på området medan en enskild utvärdering också kan ha 
andra syften. En enskild utvärdering av ett utbildningsprogram eller ämne 
kan användas även för att förbättra just det ämnet. Jag menar därför att 
                                           

112  Franke-Wikberg & Lundgren 1980, sid. 16. 
113  Berit Askling i Bauer (red.) 1998, sid. 75ff. 
114  Lundquist 1992, sid. 245f. 
115  Premfors 1987, sid. 258f. 
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både utvärderingsverksamhet och enskilda utvärderingar kan ha flera syf-
ten medan andra tycker att en kombination är otänkbar. 

Utvärderingarna har analyserats utifrån dessa fyra slags syften; kon-
trollerande, inlärande/främjande, legitimerande och fördröjande. Utvärde-
ringarna har dock inte analyserats utifrån de olika perspektiv som kan 
läggas på utvärderingar med kontrollerande syfte. Däremot förs ett all-
mänt resonemang utifrån dessa. Utöver att ge en fylligare bild av stabili-
seringsprocessen bidrar analysen av utvärderingssyftena till att förtydliga 
innehållet i institutionen och dess kännetecken. 

2.5.2. Utvärderingsobjekt  
Det finns kanske teoretiskt sett inte någon ände på vad som kan utvärde-
ras men avhandlingens inriktning medför två slags avgränsningar i fråga 
om utvärderingsobjekt.  

Inriktningen på utvärderingsverksamhet som bedrivits av myndigheter 
på den högre utbildningens område innebär att det är offentlig verksam-
het som utgör utvärderingsobjekt. Vedung menar att hela gråzonen mel-
lan offentligt och privat innefattas i begreppet offentlig verksamhet. Det 
kan handla om hela politikområden, både förvaltningspolitiska och sak-
politiska eller om delar därav. Det kan också handla om program som 
spänner över några sektorer.116  Som tidigare nämnts så handlar förvalt-
ningspolitiken om idéer och åtgärder som är riktade mot den offentliga 
förvaltningens organisation och arbetssätt som budgetprocessen, medan 
sakpolitiken kan handla om exempelvis miljö, skola eller trafik. Med 
hänsyn till avhandlingens inriktning innebär det att utvärderingsobjekten 
kommer att röra aktiviteter som faller inom myndigheternas verksam-
hetsområde som ämnen, utbildningsprogram och reformer inom det ut-
bildningspolitiska området.  

Som togs upp tidigare i definitionen av utvärdering (avsnittet 1.3) vi-
sar Weiss på att utvärderingar kan ta sikte på genomförandet och/eller 
resultatet. Jag väljer också att analysera myndigheternas utvärderingar 
m.h.t. om de avser genomförande, resultat eller en kombination av dessa. 
För att en utvärdering ska klassas som uteslutande inriktad på resultat 
ställer jag krav på att utvärderingen ska behandla något som är avslutat. 
Analysen har medfört att en klassificering av mer specifika objektsklasser 
inom myndighetens verksamhetsområde har kunnat göras. Dessa redovi-
sas i respektive empiriskt avsnitt.  

Utöver att ge en fylligare bild av stabiliseringsprocessen bidrar analy-
sen av utvärderingsobjekt till förståelsen av innehållet i institutionen. 

                                           
116  Vedung 1998, sid. 86. 
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2.5.3. Utvärderingssubjekt 
Utvärderingssubjektet handlar om vem som utvärderar. Självklart är det 
myndigheten som på en överordnad nivå ansvarar för utvärderingsverk-
samheten. Men en myndighet kan välja att organisera sin verksamhet på 
olika sätt. Organiseringen hänger samman med hur central verksamheten 
är i myndigheten. En myndighet som har utvärdering som en av sina pri-
mära uppgifter har eventuellt en mer genomtänkt organisering av verk-
samheten än en myndighet som ägnar sig åt utvärdering mer sporadiskt.  

Utvärderingar kan genomföras i en löpande verksamhetsform på initi-
ativ av myndigheten själv eller på initiativ av den överordnade nivån. Ut-
värderingar kan också genomföras ad hoc utifrån de samma initiativta-
garna eller efter påtryckning av medborgare eller grupper av medborga-
re.117   

Utvärderingsverksamheten kan eventuellt vara spridd på olika avdel-
ningar/enheter eller vara fast förankrad på en avdelning. Myndigheten 
kan ha egen personal som utför utvärderingarna. Den egna personalen 
kan också kompletteras med experter/fackmän av olika slag. En tredje 
möjlighet är att engagera externa utvärderare som både organiserar 
och/eller genomför utvärderingen. Organisering och genomförande kan 
ske i en skala från helt i egen regi, via olika grader av involverande av 
externa experter, till utläggning och kontrakt på uppdrags- och konsultba-
sis. Utvärderingarna studeras även från denna horisont.  

Utöver att ge en fylligare bild av stabiliseringsprocessen bidrar analy-
sen av utvärderingssubjektet till förtydliga hur institutionen spridits, ac-
cepterats och anpassats, i och utanför myndigheten.  

2.5.4 Utvärderingskriterier  
Eftersom utvärdering har en så tydlig roll som beslutsunderlag är bedöm-
ning i förlängningen själva essensen i sådan verksamhet. Bedömningen 
kan ske i flera led därför att beslutsfattare finns på olika nivåer. En be-
slutsfattare som är närmare den operativa verksamheten kan ha andra be-
dömningsgrunder än en beslutsfattare på en högre beslutsnivå. Men oav-
sett beslutsnivå sker sådana bedömningar vanligtvis inte förutsättnings-
löst utan inhämtade uppgifter/resultat ställs oftast i relation till en jämfö-
relsepunkt och/eller kriterier av något slag.  

I den offentliga sektorn är politiska mål en mycket vanlig referens-
punkt, särskilt efter målstyrningens lansering.118  Målbaserade utvärde-
                                           

117  Lundquist 1992, sid. 250. 
118  Någon diskussion om mål och problematiken förknippade med detta tas inte 

upp här. Många författare har fördjupat sig i målproblematiken, se t.ex. Jan 
Wallenberg, Effektiv demokrati (1986) eller B. Rombach, Det går inte att sty-
ra med mål! 1991 eller M. Patton, Utilization-Focused Evaluation (1996). Se 
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ringar är ett vedertaget uttryck men Michael Scriven (1972) intar en sär-
ställning i denna fråga. Redan på 1970-talet föreslog han en mål-lös 
(goal-free) modell för utvärdering. Scriven menar att ju mindre en utvär-
derare känner till om målen desto mer uppmärksamhet kan han rikta mot 
att förbehållslöst söka effekter snarare än att kontrollera de effekter som 
är förväntade. Om utvärderaren inledningsvis tar del av målen leder detta 
till förutfattade meningar som kan påverka bedömningen, förmodar Scri-
ven. Ett sådant synsätt är emellertid inte särskilt utbrett. 

Michael Quinn Patton däremot har tagit fram en lista på inte mindre 
än 58 alternativ för målbaserad utvärdering.119  Även om alternativen inte 
innehåller några kriterieuppsättningar så visar de på olika fokus för ut-
värdering och därmed implicit på var kriterier kan sökas. Han skriver att 
kriterier t.ex. kan efterforskas hos målgruppen för ett program, bland and-
ra intressenter eller bland den personal som hanterar ett program eller till-
sammans med experter i frågan. Ytterligare exempel på kriterier är inter-
nationella överenskommelser, yrkespraxis och god sed.  

Det finns också mer specifika praktiska exempel på kriterier. I en 
handbok med amerikansk standard för utvärdering av utbildningsprogram 
finns en explicit kriterieuppsättning.120  Dessa kriterier är uppdelade i fyra 
huvudgrupper (utility, feasibility, propriety, accuracy) med ett flertal kri-
terier under varje huvudgrupp. 

För att kunna urskilja utvärderingarna från andra publikationer utgick 
jag från de tidigare redovisade definitionerna av utvärdering (se avsnitten 
1.3 och 2.4), jag tog bl.a. fasta på Weiss precisering. Hon inkluderar jäm-
förelse mot kriterier i sin definition av utvärdering och skriver att be-
dömningen av ett program eller policy ska jämföras med en uppsättning-
en uttalade eller outtalade måttstockar (”compared to a set of explicit or 
implicit standards”). På denna punkt sammanfaller detta analysschema 
med ett av urskiljningskriterierna. Emellertid valde jag att exkludera att 
ett sådant krav skulle ställas för att en publikation skulle räknas som ut-
värdering. Däremot väljer jag att använda kriterier som instrument för att 
analysera myndigheternas utvärderingar. I analysen i denna mening söker 
jag efter om kriterier använts i själva utvärderingarna och av vilket slag 
de är.  

Därmed innehåller denna analys en avgränsning som innebär att jag 
endast inkluderar de kriterier som eventuellt redovisas i utvärderingarna 
och inte de som en eventuell beslutfattare på en högre nivå grundar sitt 

                                                                                                                        
också Peter Ehn och Göran Sundström i SOU 1997:15. Det svåra samspelet: 
resultatstyrningens framväxt och problematik. 

119  Patton 1997, sid. 192 ff. 
120  Se James Sanders 1994. 
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beslut på. Det kan ju tänkas att bedömningskriterierna sammanfaller men 
den frågan är outredd.  

Jag har inte på förhand hittat någon lämplig kriteriestruktur att använ-
da varför själva analysen fått bidra till en klassificering av de kriterier 
som kunnat upptäckas. I de fall där det inte varit utskrivet att kriterier an-
vänts har jag grundat mitt ställningstagande på de resonemang, diskus-
sioner och hänvisningar som görs i rapporterna. På samma sätt har jag 
försökt göra en klassificering av kriterier. Dessa klasser redovisas i re-
spektive empirikapitel.  

2.5.5 Utvärderingsmetoder 
Vilken eller vilka utvärderingsmetoder en myndighet väljer att använda 
hänger samman med utvärderingssubjektet. Tidigare nämndes att utvär-
deringar kan genomföras löpande och/eller ad hoc. Utvärderingar kan 
också genomföras på ett standardiserat sätt eller mer kontextuellt. Det 
kan antas att inom områden där utvärderingsverksamhet genomförs lö-
pande är det också möjligt att de genomförs på ett mer eller mindre stan-
dardiserat sätt. Det torde innebära att utvärderingsmetoden utvecklats och 
anpassats för att passa utvärderingsobjektet. Med andra ord kan utvärde-
ringsobjektet vara styrande med avseende på genomförandet av utvärde-
ringen. Idag är peer review, ett slags kollegiebedömning, liksom själv-
värdering och platsbesök vanligt förekommande på den högre utbildning-
ens område.121   

I de fall där utvärderingar genomförs mer sällan är det troligt att ut-
värderingsmetod väljs för att passa just det sammanhanget och utvärde-
ringsobjektet.   

För att uppnå syftet med en utvärdering kan en mängd metoder och 
tekniker väljas, både kvantitativa och kvalitativa, enkla och avancera-
de.122  Att använda kvalitativa metoder innebär att data i form av texter 
(kvalitativa data) och talfördelningar (kvantitativa data) samlas in. Det 
kan handla om texter som intervjuutskrifter och fältrapporter men också 
om enkätformulär som ger upphov till texter. Sådana enkla texter kan 
omformuleras till talfördelningar som ger överblick över större grupper. I 
de flesta undersökningar är det vanligt att både kvantitativa och kvalitati-
va data används i olika blandning. Kvantitativa data är information som 
uttrycks i siffror eller andra mängdtermer. Metoder som används för att 
samla in och analysera kvantitativa data kallas kvantitativa metoder och 

                                           
121  Se vidare kapitel 7 om Högskoleverket. 
122  Se t.ex. Premfors 1989 eller Rossi och Freeman. 
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baseras på statistiska analysmetoder som frekvenser och korrelationer.123  
I valet av utvärderingsmetod är tjänstemännens kompetens i metodfrågor 
styrande. Myndigheten kan välja att engagera externa experter på meto-
der likaväl som den kan engagera olika experter på ämneskunskap. Men 
även om en stor arsenal metoder i princip står till buds kan en myndighets 
möjlighet till val av metod begränsas av många skäl. Utöver personalens 
kompetens styrs valet av tid, kostnad och tradition.  

Undersökningen i detta avseende tar sikte på om utvärderingsmetoden 
är standardiserad och/eller genomförs på löpande bas eller om utvärde-
ringar genomförs ad hoc och är mer kontextuell. Utvärderingsmetoden 
analyseras också utifrån om utvärderingarna huvudsakligen är kvantitati-
va eller kvalitativa.  

2.5.6 Utvärderingars spridning och användning 
Hur en myndighet generellt sett väljer att sprida utvärderingsresultaten är 
en policyfråga. I Sverige är det vanligt att myndigheter använder sig av 
en allmän distributionsplan för spridning av publikationer som ingår i 
myndighetens rapportserie. Alla myndigheter måste skicka pliktexemplar 
till exempelvis Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken. Myn-
digheter skickar också exemplar till regeringskansliet och riksdagen samt 
andra myndigheter inom verksamhetsområdet.  

Myndigheten kan också välja att aktivt marknadsföra sina utvärde-
ringar på konferenser, seminarier, genom tidningsartiklar, presskonferen-
ser m.m. I Sverige gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att när ett 
ärende på en myndighet är slutbehandlat, är det offentligt. Offentlighets-
principen innebär också att alla allmänna handlingar som tillför ärendet 
något ska diarieföras och diariet är offentligt under den tid som ärendet 
bereds. Vem som helst har rätt att se dessa handlingar. Detta gäller också 
utvärderingar. En sådan offentlighet är helt otänkbar i de flesta andra län-
der.  

I fokus för spridningen av utvärderingsresultaten står framför allt de 
som kan ha direkt användning av dem. Det gäller i första hand de som har 
ansvar för och kan fatta beslut om det utvärderade.  

Att utvärderingen sprids till rätt personer behöver dock inte innebära 
att den används. Den kan ju tänkas att ansvariga struntar i resultatet. Det 
är möjligt att ett sådant förfarande är en del i en taktik att fördröja, förse-
na eller förhindra något.  

För att utvärderingar ska få en relevant användning krävs förutom att 
den sprids till rätt personer, också att den kommer i rätt tid, är utförd på 

                                           
123  Se t.ex. Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 eller Rossi & Freeman 1985 eller 

Premfors 1989. 
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rätt sätt och ger svar på de frågor man vill ha svar på. Peter Rossi och 
Howard Freeman har en kom-ihåg lista med råd för hur den praktiska 
nyttan med utvärderingar kan maximeras.124   

I förlängningen av användningen ligger den mer komplicerade frågan 
om vilka effekter utvärderingarna får. När det gäller effektmätning brukar 
det anses vara metodologiskt besvärligt att påvisa och mäta effekter.125  
Det mest problematiska anses vara att påvisa kausala samband (orsaks-
samband). Sådana frågor är visserligen intressanta men att här inkludera 
effektmätningar av de utvärderingar som myndigheterna företagit vore att 
gå för långt.  

Det är däremot möjligt att undersöka om utvärderingsverksamheten 
satt några spår i det politiska beslutsfattandet. Sådana spår kan sökas ge-
nom att leta efter referenser till utvärderingsverksamheten i underlagen 
till de beslut som den politiska nivån fattar. Även om det är möjligt att 
göra en sådan sökning är det med de tekniker som står till buds idag, ett 
omfattande arbete som skulle kunna bli i en egen studie. M.h.t. det stora 
empiriska material som redan ingår väljer jag att inte inkludera en sådan 
undersökning. Däremot kommer de hänvisningar som statsmakterna gör i 
det offentliga trycket i samband med beslut om myndigheternas utvärde-
ringsverksamhet i stort att uppmärksammas.  

2.5.7 Sammanfattning av analysschemat 
Tabellen nedan visar en sammanställning av de uppgifter som jag söker 
efter för att kunna se och följa institutionaliseringsprocessen och den på-
följande stabiliseringsprocessen. Det är en sammanfattning av de sex frå-
geområdena: utvärderingars syfte, utvärderingsobjekt, utvärderingssub-
jekt, utvärderingskriterier, utvärderingsmetoder samt utvärderingars 
spridning och användning. 

Uppgifterna hämtas från det empiriska material som jag inledningsvis 
i kapitlet kallat del två, dvs. en analys av de utvärderingar som myndig-
heterna genomfört.  

 

                                           
124  Rossi & Freeman, sid. 392 ff. 
125  Se t.ex. Tore Nilstun & Göran Hermerén och Rossi & Freeman. 
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Frågeområde Innehåll  
Utvärderingars syfte Kontrollerande 

Inlärande/främjande 
Legitimerande 
Fördröjande 
 

Utvärderingsobjekt Genomförande – Resultat - Kombination 
Objektklasser som analysen gett 
 

Utvärderingssubjekt Löpande och/eller ad hoc utvärderingsverksamhet 
Fast eller spridd organisatorisk form 
Egen personal och/eller externa experter/fackmän 
 

Utvärderingskriterier Kriterieklasser som analysen gett. 
 

Utvärderingsmetoder Standardiserad – kontextuell 
Kvalitativ – kvantitativ 
 

Utvärderingars spridning 
och användning 

Hänvisningar i offentligt tryck 
 

Tabell 1: Sammanställning av innehållet i analysen av myndigheternas utvärderingar. 
 
För de flesta frågeområdena har jag konstruerat innehållsliga punkter 

på förhand men i ett fall har själva analysen gett kompletteringar. Det 
gäller redovisningarna av vilka objekt som utvärderats. Denna klassifice-
ring visas i respektive empiriskt kapitel. 

Någon lämplig struktur för att redovisa utvärderingskriterier har inte 
hittats på förhand. Därför har analysen fått bidra med en enkel klassifice-
ring av dessa. Även denna klassificering visas i respektive empiriskt ka-
pitel. 

När det gäller analysen av utvärderingars syfte förs, utöver de fyra in-
nehållsliga punkter som särskiljs, ett mer allmänt resonemang om de fyra 
perspektiv som kan läggas på det kontrollerande syftet. Perspektiven är 
politiker-, myndighets-, medborgar- och brukarperspektiv.  

Analysen av utvärderingarnas spridning och användning innehåller 
endast de hänvisningar till myndigheternas utvärderingsverksamhet som 
återfunnits i den överordnade nivåns beslut om densamma.  
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3 EN INSTITUTIONS BÖRJAN 
 
I detta kapitel redovisas hur institutionaliseringsprocessen sattes igång. 
Den historiska institutionalismen innehåller ett analysverktyg som kallas 
formativt moment (critical juncture). Detta verktyg används för att identi-
fiera den process genom vilken institutionen uppstod.  

Det är viktigt av två skäl att identifiera startpunkten. Det viktigaste är 
att kunna påvisa hur logiken formas och blir till ett konsekvent synsätt 
som får fäste och grundar en institution. Det handlar om de tankar som 
förknippas med utvärdering, dess nytta och användning. De initiala idé-
erna kan också ha innehållit tankar om hur verksamheten skulle bedrivas. 
Det andra skälet hänger samman med att det inte är säkert att institutio-
nens början sammanfaller med den tidpunkt som den centrala myndighe-
ten, UKÄ, inrättades. Det formativa momentet går ut på att identifiera 
startpunkten för den historia om utvärderingsverksamhetens framväxt på 
den högre utbildningens område, som avhandlingen syftar till att berätta.   

I det här kapitlet redovisas det empiriska material som har bäring på 
det formativa momentet, dess källa och ursprung. Kapitlet innehåller ock-
så de argument som samlats för att kunna visa på en godtagbar förklaring 
till varför institutionen uppkommit. Resonemang förs också om varför 
den uppstått just där, på det sättet och just då.  

3.1 Spår av utvärderingar 
Ett sätt att spåra institutionens uppkomst är att söka efter utvärderingar i 
allmänhet och i synnerhet efter utvärderingar som de centrala myndighe-
terna på området genomfört. Som tidigare nämnts frågade jag personer 
som är professionella på utvärderingsområdet ungefär när verksamheten 
på myndigheterna startade.126  Svaret blev runt 1970-talets början. Detta 
kontrollerades med hjälp av det utskiljningsinstrumentet som konstruera-
des i avsnitt 2.4. Resultatet visas senare i avsnittet.  

Eftersom det också är intressant att känna till förekomsten av utvärde-
ringar i allmänhet genomfördes en fritextsökning127 på LIBRIS.128  Webb-
sökningen omfattade tidsperioden 1958-1999. 
                                           

126  Marianne Bauer, Lillemor Kim (se avsnitt 2.3). 
127  I en fritextsökning kan man skriva in vilka sökord eller begrepp som helst. 

Det fungerar särskilt bra om man vill hitta så mycket som möjligt inom ett 
visst ämnesområde eller om man har oprecisa uppgifter. 

128  Webbsök är samlingsnamnet på en rad tjänster som tillhandahålls av LIBRIS-
avdelningen vid Kungl. biblioteket. Den viktigaste resursen är LIBRIS Data-
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Utvärdering har även förekommit under andra namn. Det från engels-
kan försvenskade ordet evaluering förekommer fortfarande. Sökningen 
på LIBRIS gjordes därför både på ordet utvärdering och evaluering i 
kombination med svenska språket. Det visade sig dock att inte särskilt 
många träffar erhölls på ordet evaluering, däremot gav ordet utvärdering 
många träffar.129  Någon sökning efter litteratur skriven på andra språk än 
svenska har inte gjorts. En sökning med engelskans ”evaluation” i kom-
bination med engelska språket hade säkert gett ett helt annat resultat. 
Svenska språket har dock valts medvetet då avhandlingen fokuserar 
svenska förhållanden även om det är vanligt att framför allt forskningsre-
sultat presenteras på engelska. Det är dock inte vetenskapliga texter som 
eftersökts även om utvärderingsforskning och utvärderingsverksamhet 
ibland står varandra närmare än vad som i förstone kan vara skäligt att 
tro. Diagrammet nedan visar resultatet av sökningen.  
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Diagram 1: Antalet träffar 1961-1999 i Libris på sökorden utvärdering och evalue-
ring. 

 

                                                                                                                        
bas, som är en katalog med över tre miljoner böcker och tidskrifter som finns 
på cirka 160 svenska bibliotek, främst forskningsbibliotek, men även en del 
folkbibliotek. 

129  Denna enkla undersökning ger upplysning om förekomsten av ordet utvärde-
ring i allmänhet, men en reservation måste dock göras och det gäller det bibli-
otekstekniska klassificeringssystemet. Någon undersökning över hur utvärde-
ringar klassificerats under den undersökta tidsperioden har inte gjorts så redo-
visade data bör betraktas med en viss skepsis. 
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Diagrammet visar att antalet träffar på ordet utvärdering ökat kraftigt 
från sjuttiotalets början.130  Det högsta antalet träffar var 430 stycken år 
1994. Några enstaka registrerades också under 1960-talet, vilket visar att 
ordbruket förekom redan då.131  De tidigast publicerade skrifterna i un-
dersökningsperioden som innehåller ordet utvärdering gavs ut år 1961. 
Då publicerades fyra rapporter vid Institutionen för kemisk teknologi vid 
Tekniska högskolan i Stockholm.132  Universitet och högskolor är de som 
tidigast publicerade skrifter som innehöll ordet utvärdering. Jämte områ-
dena teknik och naturvetenskap var ordbruket inom undervisning och pe-
dagogik också bland de tidigare. En skiljelinje verkar gå efter åren 1975-
76; då har andra än högskolorna publicerat nästan lika många utvärde-
ringar. Det är i de allra flesta fall personer eller organisationer som har 
koppling till det offentliga samhället som myndigheter, landsting, kom-
muner eller intresseorganisationer av olika slag. 

Fritextsökningen i LIBRIS säger inte särskilt mycket om omfattningen 
av utvärderingsverksamheten på de centrala myndigheterna på den högre 
utbildningens område. Det kan däremot urskiljningen av UKÄ:s utvärde-
ringar visa på. 133  UKÄ genomförde följande antal utvärderingar per år 
under sin verksamhetstid:  

 
1964 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 1976 

1 0 0 1 0 0 2 3 2 7 7 4 3 
Tabell 2: Antal genomförda utvärderingar 1964 - 1976 på UKÄ. 

 
Totalt genomförde UKÄ 30 utvärderingar under perioden 1964-1976. 

Liksom LIBRIS-sökningen visar denna genomgång att några enstaka ut-
värderingar publicerades under 1960-talet (två stycken) och att antalet 
stiger från 1970-talets början.  

Undersökningarna ovan visar att orden utvärdering/evaluering började 
användas i början på 1970-talet och att UKÄ började publicera utvärde-
ringar vid samma tidpunkt. Detta överensstämmer med den tidpunkt som 
uppgavs av de professionella. Det innebär att de första åren under 1970-
talet kan vara trolig startpunkt för institutionaliseringsprocessen men att 
                                           

130  Det trendbrott som visar sig från mitten av 1990-talet håller i sig. En senare 
undersökning visar att antalet utvärderingar sjunker för varje år. År 2000 var 
antalet totalt 291 stycken, 2001 - 244 stycken och år 2002 var antalet 228 
stycken. 

131  Antalet registrerade utvärderingar under 60-talet var fyra stycken år 1961, två 
stycken under vardera 1963 och 1965, en 1968 samt tre under 1969. År 1970 
var det exakta antalet registrerade utvärderingar 12 stycken.  

132  Rapporterna har titeln: Försöksplanering och utvärdering av försöksmaterial 
med en kort genomgång av statistiska metoders användning därvidlag.  

133  Se det tidigare avsnittet 2.4 Urval av myndigheternas utvärderingar. 
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ordet började användas behöver dock inte betyda att institutionen är eta-
blerad. Att en fackterminologi eller någon praktisk tillämpning som fång-
ats upp någonstans och börjat användas kan emellertid innebära att ett 
slags handlingsmönster börjar ta form. Handlingsmönstret har sin ut-
gångspunkt i de idéer och metoder som utvecklades inom utbildnings- 
och utvärderingsforskningen. Tidigare har Dahllöfs utveckling av ram-
faktorteorin nämnts, Gustafsson menar att hans forskning var embryot till 
en utvärderingsmodell som blev mycket användbar på den högre utbild-
ningens område. Hon skriver att även om ramfaktormodellen hade de 
bästa förutsättningar att utvecklas genom forskning kring undervisning på 
mikronivå blev det i anslutning till utvärderingar, på makronivå, inom 
universitets- och högskoleväsendet som modellen blev mest använd.134   

Tidigare i diskussionen om analysverktygen135  påpekades att det inte 
behöver vara stora och revolutionerande omständigheter som ger upphov 
till formativa moment utan även mindre och oförutsedda händelser kan få 
den effekten. Användandet av fackterminologin kan ha bidragit till att 
institutionaliseringsprocessen påbörjades.  

Formativa moment kan också uppkomma i skeenden när redan etable-
rade institutioner är på tillbakagång och det pågår ett sökande efter nya 
mål och medel i politiken. I nästa avsnitt ska problematiken kring den 
högre utbildningen undersökas. Institutionens bildande kan hänga sam-
man med situationen inom den högre utbildningens område.  

3.2 Turbulens på den högre utbildningens område 
På 1960- och 1970-talen genomfördes flera stora reformer på den högre 
utbildningens område. De hade sin utgångspunkt i framför allt U 63 
(1963 års universitets- och högskolekommitté), UKAS (Universitetskans-
lersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar), PUKAS (P som i Pal-
me) samt U 68 (1968 års utbildningsutredning). Därutöver genomfördes 
en forskarutbildningsreform år 1969.  

Reformerna bottnade till viss del i industrisamhällets fortsatta utveck-
ling på 1950- och 1960-talen. Denna innebar att samhällets behov av väl-
utbildad arbetskraft stadigt ökade. Inhemsk sådan var en bristvara så ar-
betskraft rekryterades från andra länder. Tillväxten i den offentliga sek-
torn var ansenlig samtidigt som kvinnornas inträde på arbetsmarknaden 
ökade markant. Efterfrågan på högre utbildning ökade också kraftigt. Att 
tillträdet var fritt till de filosofiska, juridiska och teologiska fakulteterna 
med några få undantag som psykologutbildning bidrog säkert också till 
den stora efterfrågan på platser. Denna ökning medförde bland annat att 

                                           
134  Gustafsson i Gustafsson & Selander (red.), sid. 18. 
135  Se avsnittet 2.1.1. Formativa moment. 
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den s.k. automatiken infördes vid de filosofiska fakulteterna från och med 
1958. Automatiken innebar att tilldelningen av medel136  till lärosätena 
styrdes av det verkliga antalet studenter.137  Mellan 1950 och 1960 ökade 
antalet studenter från 16 400 till 37 000. Under det följande decenniet 
mer än fyrdubblades antalet studenter till ca 130 000 år 1970.138  Utveck-
lingen på den högre utbildningens område hade gått från att vara utbild-
ning för en liten elitgrupp till att bli ett massuniversitet.139  Denna stora 
anstormning av studenter innebar att antalet platser på lärosätena inte 
räckte till. Det medförde också en stor brist på utbildade lärare samt loka-
ler. Föreläsningar hölls i både biografsalonger och i allmänna samlings-
lokaler. Kostnaderna för den högre utbildningen ökade lavinartat. 

U 63 hade bl.a. till uppgift att ge förslag till utbyggnad av antalet stu-
dieplatser. Av regionalpolitiska skäl inrättades nya högskolor utanför 
storstadsområdena. Under 1960-talet tillkom fyra universitetsfilialer; 
Karlstad, Linköping, Växjö, Örebro samt ett universitet, Umeå.140  Ut-
byggnaden till trots ansåg man inte heller nu att någon begränsning i an-
tagningen var nödvändig, däremot fanns förslag till åtgärder för att effek-
tivisera utbildningen samt förslag till hur genomströmningen skulle kun-
na ökas. Däribland diskuterades skärpning av reglerna för deltagande i 
undervisning och examination samt införande av en spärregel vid otill-
räckliga studieresultat.141  Dessa förslag till fastare organisation var up-
penbarligen politiskt tilltalande och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
fick i uppdrag att utreda hur detta skulle kunna genomföras. År 1966 till-
sattes en tjänstemannaberedning, UKAS (Universitetskanslersämbetets 
arbetsgrupp för fasta studiegångar), med uppgift att utreda och föreslå en 
fastare organisation av utbildningen fram till primärexamen vid de filoso-
fiska fakulteterna och skärpta regler för rätten att bedriva studier vid des-
sa samt vid de teologiska och juridiska fakulteterna. Arbetsgruppen be-
stod mest av centrala och lokala tjänstemän. Arbetsgruppen hade viss 
kontakt med andra myndigheter som Skolöverstyrelsen och Arbetsmark-

                                           
136  Lärosätena hade själva mycket lite pengar att förfoga över. De tilldelades 

istället fler tjänster.  
137  SOU 1963:9. 
138  SOU 1997:7, sid. 59. 
139  Se t. ex. Strömholm 2002. 
140  Under 1970-talet blev högskolorna i Linköping och Luleå självständiga enhe-

ter. Tolv nya högskoleenheter startade sin verksamhet under 1977: Borås, Es-
kilstuna/Västerås, Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken, Jönköping, Kalmar, 
Karlstad, Kristianstad, Sundsvall/Härnösand, Växjö, Örebro och Östersund. 
Efter 1977 har ytterligare sex högskolor tillkommit: Halmstad, Skövde, Karls-
krona/Ronneby, Trollhättan/Uddevalla, Södertörn, Malmö. För en fullständig 
genomgång se Högskoleverket 1998. 

141  SOU 1997:7, sid. 63. 
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nadsstyrelsen samt med intressegrupper Sveriges Akademikers Central-
organisation (SACO) och Sveriges förenade studenter (SFS). De sist-
nämnda ansåg dock att kontakterna var alltför begränsade varför SFS till-
satte en skuggutredning till arbetsgruppen.142   

Förslagen från UKAS, som presenterades 1968, innebar bl.a. att ett 
linjesystem skulle införas. Utbildningen vid de filosofiska fakulteterna 
skulle bl.a. organiseras i 35 olika utbildningslinjer. Den första delen av 
utbildningen skulle vara gemensam för alla på linjen medan den andra 
gav möjlighet till valfrihet. Studenterna skulle följa linjens olika delar i 
en fast studiegång. Vidare skulle studenter med otillräckliga studieresultat 
kunna stängas av från studierna. Man föreslog också att UKÄ skulle fast-
ställa utbildningsplanerna för alla linjer samt studieplaner för alla studie-
kurser inom ämnena.  

Förslagen kom att sammanfalla med Sveriges enda studentrevolt år 
1968 och kritiserades våldsamt även av många lärare.143  Olof Ruin skri-
ver i sina memoarer144  att revolten i Sverige inte var så våldsam som i 
flera andra länder där demonstranter och polis handgripligen drabbade 
samman. Studenternas missnöje gällde flera olika förhållanden, dels 
världspolitiken som exempelvis Vietnamkriget, dels förhållandena på 
universiteten, t.ex. det sätt beslut fattades på samt undervisningens kvali-
tet.. Man såg universitetet som en del i ett orättvist samhälle. Den svenska 
revolten blossade upp på den statsvetenskapliga institutionen i Stockholm 
i maj 1968 till följd av missnöje med den undervisning som en extralärare 
bedrev. Revolten slogs upp stort i Stockholmstidningarna. Den lokala re-
volten på institutionen avklingade dock snabbt och den förflyttades till 
det gemensamma kårhuset på Holländargatan som blev ockuperat. Oro-
ligheterna hade spritt sig till hela studentkollektivet. Det massmediala 
intresset blev riksnyheter särskilt som dåvarande utbildningsminister 
Olof Palme besökte ockupanterna och studenternas protesttåg drog ge-
nom Stockholm.145  Det är oklart om student- och lärarprotesterna är det 
enda skälet men genomförandet av UKAS sköts upp ett år och förslagen 
sågs över ännu en gång.  

Den studieorganisation som ändå genomfördes från hösten 1969 kom 
att kallas PUKAS (P som i Palme). Översynen medförde att regleringen 
blev mindre genomgripande och ett modifierat linjesystem infördes. Ex-
empelvis inrättades endast 18 utbildningslinjer och sammansättningen av 
dem blev mindre fast. Ett kontrollsystem inrättades för att hindra att stu-
denter med rester från tidigare kurser påbörjade nya (tröskelregler). Ut-
                                           

142  Lindensjö, sid. 50. 
143  Lindensjö, sid. 50 ff.  
144  Ruin 2000. 
145  Ruin 2000, sid. 118 ff. 
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bildningsnämnden fick skyldighet att pröva rätten till fortsatt utbildning 
för studenter med otillräckliga studieresultat. Ett större lokalt inflytande 
på utbildningens innehåll möjliggjordes via regionstyrelser medan UKÄ 
på nationell nivå fastställde s.k. normalstudieplaner. Ett poängsystem in-
fördes som innebar att heltidsstudier under ett läsår motsvarade 40 po-
äng.146  Detta poängsystem finns än i dag. Det svenska utbildningssyste-
met skulle inte bara bli effektivare utan önskemål fanns om att det även 
skulle bli mer yrkesinriktat. Yrkeserfarenhet blev en merit vid antagning-
en. 

Under slutet på 1960-talet verkar allt ha skett på samma gång. Samti-
digt som UKAS lade fram sina förslag, som blev häftigt kritiserade, och 
studentrevolten pågick tillsatte utbildningsminister Olof Palme 1968 års 
utbildningsutredning (U 68). U 68 fick i uppgift att utreda dimensione-
ring, organisation och lokalisering av all eftergymnasial utbildning. 
Forskning och forskarutbildning undantogs.147  U 68 blev på sätt och vis 
en långbänk även om huvudbetänkandet avgavs i januari 1973 (SOU 
1973:2 Högskolan). Under arbetets gång med hade ett antal delutredning-
ar publicerats. Men efter remissbehandlingen bearbetades ärendet av en 
ny utredning den s.k. U 68-beredningen. Den socialdemokratiska reger-
ingen lade fram en principproposition under våren 1975. Därefter tillsat-
tes en organisationskommitté vars uppdrag var att konkretisera vissa 
punkter och ta fram förslag till författningstexter. Den slutliga propositio-
nen lades fram i februari 1977.148  Då hade UKÄ ombildats till UHÄ. Ett 
regeringsskifte hade också ägt rum och en borgerlig majoritet styrde lan-
det. Långbänken avslutades alltså med att den folkpartistiske utbild-
ningsministern Jan-Erik Wikström fick signera det socialdemokratiska 
förslaget.  

För forskarutbildningens del hade en forskarutredning tillsatts 1963. 
Efter förslag från denna genomfördes en forskarutbildningsreform149  år 
1969 som bl.a. ledde till att den gamla fil.lic.-examen avskaffades. Den 
tidigare uppdelningen i två steg efter grundexamen, licentiatexamen och 
doktorsgrad slopades och ersattes med en fyraårig forskarutbildning. 
Därefter fanns möjlighet till forskarkarriär via speciella forskarassistent-
tjänster. År 1974 tillsattes Forskningsrådsutredningen (FUN) och ett be-
tänkande lades fram 1977. Även denna reform kommer att tas upp i ka-
pitlet om UHÄ.  

Alla dessa reformer visar på en turbulent och expansiv period på den 
högre utbildningens område. Övergången från 1960-talet till 1970-talet 
                                           

146  SOU 1997:7, sid. 64f. 
147  Mac Murray, sid. 83. 
148  SOU 1997:7, sid. 66f. 
149  SOU 1966:67-68. 
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förefaller ha varit en brytpunkt på den högre utbildningens område och 
nya mål för den högre utbildningen var aktuella. Det stärker känslan av 
att det är i det här skedet som det formativa momentet finns trots att ingen 
av dessa utredningar explicit tar upp utvärdering. En utredning som där-
emot gör det är den universitetspedagogiska utredningen, UPU. Innan 
den utredningen tas upp ska en kort återknytning göras till förvaltnings-
politiken vid denna tidsperiod eftersom det inte bara var på den högre 
utbildningens område som utvecklingen var omvälvande. Hela det svens-
ka samhället var i stark expansion och det borde ha inneburit förnyelse 
och utveckling även inom förvaltningspolitiken. Kanske institutionalise-
ringsprocessen även hade med förvaltningspolitiken att göra?  

3.3 Planeringens och centraliseringens era 
Den svenska offentliga sektorn hade en långsam tillväxt fram till 1950-
talet men mellan 1950 och 1980 kom denna att svälla ut alltmer och ex-
panderade från 30 % till 60 % av BNP. Allra mest ökade konsumtion och 
transfereringar till hushåll och näringsliv. Den offentliga sektorn som var 
mycket stor kom att kallas för den ofantliga sektorn.150  Denna snabba 
tillväxt gör att det kan antas att det fanns en viss mottaglighet för förmo-
dat bättre styrningsmetoder i statsförvaltningen. Att låta den offentliga 
sektorn expandera helt utan styrning var knappast aktuellt. Nya mål och 
medel borde ha varit ständigt aktuella även när det gäller förvaltningspo-
litiken. Tidigare i avhandlingen har utvärderingens koppling till det nya 
rationella och effektiva tänkandet samt den offentliga beslutsprocessen 
tagits upp. Rent logiskt passar utvärdering in i den rationella modellen i 
statsförvaltningen.  

Programbudgeteringen introducerades i Sverige i början på 1960-
talet151  men de rationalistiska idéerna var inte helt nya. Redan på 1940-
talet hade operationsanalysen introducerats på Försvarets forskningsan-
stalt (FOA).152  Men genom programbudgeteringen fick rationalismen ett 
mer allmänt genombrott i svensk politik. Nytänkandet härstammade från 
det amerikanska företaget Rand Corporation och spreds via försvarsde-

                                           
150  Statskontoret (1998) visar att efter denna uppbyggnadsperiod har t.ex. antalet 

statsanställda successivt minskat. En vändpunkt inföll 1980 och trenden har 
därefter varit entydig. Under perioden 1980-1997 har antalet anställda i staten 
(utom affärsverken) minskat med en femtedel. Huvudorsaken har varit ratio-
naliseringar och besparingar inom myndigheterna. En liten del av minskning-
en förklaras av bolagiseringar och byten av huvudmannaskap. 

151  Programbudgeteringen utreddes två gånger. Den första, programbudgetutred-
ningen, tillsattes år 1963 och den andra, budgetutredningen, tillsattes 1969. Se 
SOU 1967:11, SOU 1973:43. 

152  Se vidare Sundström 2003, sid. 96. 
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partementet under Robert McNamaras ledning till den federala förvalt-
ningen. Där inrättades enheter för analys, planering och utvärdering.153  I 
Sverige var tron stark på att man genom långsiktig central planering skul-
le kunna skapa det samhälle man trodde på. Rationalism, effektivitet och 
centralplanering var honnörsord på den tiden både bland politiker och 
bland tjänstemän. Detta tänkesätt stod sig under 1960- och 1970-talen 
och även en tid in på 1980-talet.  

Den fjärde långtidsutredningen som presenterades 1962 bär spår av 
det rationalistiska nytänkandet genom resonemang om vikten av att ”ge 
en helhetsbild”.154  Man påpekar också att en utgångspunkt för arbetet 
skulle vara ”ett effektivt utnyttjande av produktionsresurserna”.155  Ett 
annat exempel på det rationalistiska nytänkandet, fast på tjänstemannani-
vå, finns i UKÄ:s personaltidning från 1971. 156  En anställd beskriver i 
mycket positiva ordalag sitt deltagande i en kurs i administrativ rationali-
sering (AR) som Statskontoret anordnade. Han menade att kursen var 
”nyttig, intressant samt rolig” och hoppades verkligen att fler skulle få 
möjlighet att delta. Det verkade dock inte helt lätt då 86 personer ansökt 
om kursplats men endast 24 gavs möjlighet denna gång. Väntelistorna till 
kurserna var långa. Idéerna spreds främst genom Försvarets forsknings-
anstalt (FOA), Statskontoret och Riksrevisionsverket (RRV) men även 
via universitetens policyorienterade forskning.157   

År 1965 genomfördes en reform på departementen, bl.a. skapades nya 
enheter för planering och budgetering. Detta hade sin motsvarighet på 
verksnivå samt på kommunal och regional nivå. Dåtidens centrala myn-
digheter hade i uppdrag att planera för den verksamhet som bedrevs inom 
verksamhetsområdet. Planeringssystem byggdes upp för alltfler samhälls-
sektorer som exempelvis utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken 
men också för energiplanering och trafik- och miljövårdsplanering samt 
regional- och kommunalekonomisk planering, kommunala bostadsbygg-
nadsprogram och barnomsorgsplanering.158  UKÄ skulle för lärosätenas 
räkning centralt planera för exempelvis sådana viktiga uppgifter som re-
                                           

153  Wittrock och Lindström, sid. 13. Premfors (1984), sid. 7. 
154  SOU 1962:10. Svensk ekonomi 1960-1965. Betänkande av 1959 års långtids-

utredning, sid. 14. 
155  SOU 1962:10, sid. 11. 
156  BUKÄTTEN nr 9/71. 
157  Det finns många exempel på hur ett både rationalistiskt synsätt och effektivi-

teten kunde ökas i statsförvaltningen. Ett exempel på hur en effektiv planering 
kan genomföras ges i en delrapport från Sekretariatet för framtidsstudier: Pla-
neringens grundproblem. Ett annat exempel är en rapport som Statskontoret 
gav ut: Ny organisation? Metoder och arbetsformer vid organisationsutred-
ningar. Se också Sundström 2003. 

158  Wittrock och Lindström, sid. 13 samt Premfors 1984, sid. 12. 
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sursfördelning, antagning, dimensionering av antalet studieplatser samt 
utformning av studievägar/utbildning.159   

Ett annat exempel på departementsnivå är det fasta sekretariat, Sekre-
tariatet för ekonomisk planering, som inrättades inom Finansdepartemen-
tet. Detta tillkom för att bl.a. tillgodose kraven på en rullande planering. 
Därigenom följde Sverige den amerikanska federala förvaltningen i hä-
larna. De fyra första långtidsutredningarna hade utarbetats av särskilt till-
satta kommittéer men den femte långtidsutredningen160  utarbetades av 
det nyinrättade sekretariatet. Hädanefter skulle långtidsutredningar 
genomföras vart femte år.  

Finns det då något i förvaltningspolitiken som kan ha med institutio-
naliseringsprocessens början att göra? Det finns inget direkt uttalat om 
utvärdering i förvaltningspolitiken, men utvärdering kan beroende på 
dess syfte och genomförande bl.a. bidra till ett effektivare utnyttjande av 
de resurser som universitet och högskolor tar i anspråk. Genom att reger-
ingen år 1969 tillsatte en ny utredning om programbudgeteringen kan 
syftet med denna styrmodell inte ha varit främmande för de styrande på 
UKÄ. 

Med hänsyn till att man, när det gäller den förvaltningspolitiska styr-
modellen, sneglat på den amerikanska förebilden så torde även medve-
tenhet om utvärderingens användning där och annorstädes inte vara 
okänt.  

I en artikel i Universitetsnytt161  från 1967 refererades intrycken av en 
studieresa till Storbritannien som huvudsekreteraren i universitetspeda-
gogiska utredningen (se avsnittet 3.5), Lars-Gunnar Holmström företog. 
Han skriver att några universitet i Storbritannien i mitten på sextiotalet 
fått medel för att etablera forskningsenheter med inriktning på högre ut-
bildning, det finns också särskilda enheter för pedagogisk utveckling.162  
Det rapporteras också att vid universitetet i Leeds finns ett centrum där 
man utvecklar och undersöker hur TV kan användas i universitetsutbild-
ningen. Under en egen rubrik "Utvärdering av program" i artikeln får lä-
saren veta att i denna forskningsenhets TV-program ingår även en utvär-
dering av universitetets eget TV-centrum. Syftet med enhetens arbete är 
att klarlägga effektiviteten och betydelsen av TV i utbildningssamman-
hang. Föreläsningar i bl.a. matematik, teckning, statistik och databehand-
ling hade redan presenterats helt eller delvis via TV.  

                                           
159  SOU 1997:7, sid. 94. SOU 1965: 11-12. (U 63:s huvudbetänkande). 
160  SOU 1966:1. Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980. 1965 års 

långtidsutredning. 
161  Nr 5-6. sid. 24. Universitetsnytt var en tidskrift som UKÄ gav ut 1965-1969.  
162  London University, University of Sussex, University of Bradford. 
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Den universitetspedagogiska utredningen kände till att pedagogisk ut-
veckling och utvärdering av densamma ägde rum i Storbritannien. Det 
kanske fanns något liknande i Sverige? Innan den universitetspedagogis-
ka utredningen presenteras ska UKÄ:s organisation och verksamhet tas 
upp. 

3.4 UKÄ:s organisation och verksamhet  
De närmast ovanstående två avsnitten visar på det sammanhang som möj-
liggjorde att institutionaliseringsprocessen startade. Det handlar om den 
expansiva utvecklingen i den offentliga sektorn i allmänhet och på den 
högre utbildningens område i synnerhet samt nytänkandet i statsförvalt-
ningen.  

Ytterligare ledtrådar i sökandet efter det formativa momentet, dvs. den 
process genom vilken institutionen börjar, har efterforskats bl.a. i UKÄ:s 
organisation och verksamhet.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), inrättades den 1 juli 1964 under 
ecklesiastikdepartementet. Myndigheten ersatte kanslern för rikets uni-
versitet. Enligt universitetsstadgan från 1964 inrättades UKÄ som central 
myndighet för universiteten.163  Förväntningarna och kraven på den nya 
myndigheten var höga. Dåvarande ecklesiastikministern Ragnar Eden-
man sa i en riksdagsdebatt 1964: ”I det nya universitetskanslersämbetet 
har vi fått ett organ, som verkar både som central förvaltningsmyndighet 
och som en permanent universitetsutredning.”164  UKÄ skulle svara för en 
rullande framtidsplanering i stället för de tillfälliga kommittéer som tidi-
gare använts.  

Enligt UKÄ:s instruktion165  organiserades ämbetet i tidstrogen anda 
med en planeringsbyrå, en utbildningsbyrå, en administrativ byrå samt en 
rationaliseringsgrupp. Under planeringsbyrån upprättades fem fakultets-
beredningar för olika ämnen.166  Enligt instruktionens åttonde paragraf 
var fakultetsberedningarna: ”… beredande organ som har till uppgift att, 
…, hos styrelsen föreslå de åtgärder som äro påkallade … i fråga om fa-

                                           
163  SFS 1964:471, 3§. 
164  UKÄ 1967:7, sid. 29. 
165  SFS 1964:473.  
166  En fakultetsberedning för humaniora och teologi, en för rätts- och samhällsve-

tenskaperna, en för medicin, odontologi och farmaci, en för matematik och na-
turvetenskap samt en för de tekniska vetenskaperna. Varje fakultetsberedning 
leddes av en ordförande, som även satt i styrelsen. Utöver ordförande ingick 
åtta ledamöter som alla utsågs av Kungl. Maj:t och som var fackmän, dvs. 
hämtades från högskolorna. (Universitetsnytt nr 5, 1965) När UHÄ inrättades 
1976 övertogs fakultetsberedningarnas arbete av de så kallade planeringsbe-
redningarna. 
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kulteterna och sektionerna vid universiteten bereda ärenden om förslag 
till anslagsframställningar …”.167  Detta petitaarbete blev en huvuduppgift 
för UKÄ och planeringsbyrån utgjorde kansli till fakultetsberedningarna. 
Det innebar att läroanstalternas årliga förslag till anslagsäskanden över-
prövades av beredningarna innan de skickades till departementet. Arbets-
uppgiften kom att kvarstå i ytterligare drygt ett decennium på UHÄ:s tid. 
Själva tillvägagångssättet med en central myndighet som överprövar och 
bearbetar anslagsäskandena, fördelar tjänster m.m. borde vara sinnebil-
den för centralplanering jämte tron på att detta skulle ge fördelar ur både 
rationell och effektiv ståndpunkt. UKÄ skriver år 1965: ”Dessa bered-
ningar bör på säkrare sätt än som hittills varit möjligt kunna skapa ett un-
derlag för en långsiktig utveckling inom olika ämnesområden och torde 
därmed kunna spela en viktig roll för utbildnings- och forskningspoliti-
ken”.168  Så långt finns inga spår av institutionen, däremot finns tydliga 
spår av rationalismen. 

3.5 UKÄ och universitetspedagogiska utredningen 
Den stora tillströmningen av studenter till högskolan gjorde att helt andra 
krav än tidigare ställdes, bl.a. på lärarna och undervisningen. UKÄ tog i 
januari 1965 initiativ till en utredning som kom att kallas den universi-
tetspedagogiska utredningen (UPU).169  Den leddes av Torgny Segerstedt. 
Utredningens förste huvudsekreterare var Urban Dahllöf som på 1970-
talet blev byråchef på utbildningsbyrån.170  Dahllöf avgick dock ganska 
snart som huvudsekreterare och Lars-Gunnar Holmström blev Dahllöfs 
ersättare.171  UPU hade ett sekretariat i Uppsala och dessutom ett centralt 
kansli vid UKÄ. Utredningen var mycket omfattande och pågick under 
flera år (1965-1971). UPU är en utredning som till skillnad från de andra 
som togs upp i avsnitt 3.2, är initierad av myndigheten själv. 

                                           
167  SFS 1965:740. 
168  Universitetsnytt, nr 1, 1965, sid. 8. 
169  UPU ska inte förväxlas med den pedagogikutredning som tillsattes 1967 av 

dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman. Uppgif-
ten var bl.a. att utreda frågan om samordning och arbetsfördelning mellan pe-
dagogiska institutioner vid lärarhögskolor och universitet m.m. Se SOU 
1970:22 Pedagogisk utbildning och forskning. 

170  De sakkunniga i UPU var rektorn vid Uppsala universitet professor Torgny 
Segerstedt, professor Carl Gustaf Andrén, dåvarande docenten Urban Dahllöf, 
huvudsekreterare som ersattes av docenten Lars-Gunnar Holmström, direktör 
Folke Haldén SAF, professor Bertil Hallnert, professor Torsten Husén, profes-
sor Kjell Härnqvist, universitetslektor Arne Nordlander, dåvarande fil.kand. 
Carl Tham som ersattes av dåvarande fil.kand. Daniel Kallós. 

171  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
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UPU skulle göra ”en allmän omprövning av den akademiska under-
visningens och examinationens organisation och metodik vid samtliga 
fakulteter inom UKÄ:s förvaltningsområde.” Syftet var att föreslå åtgär-
der som skulle förbättra undervisningen. 172  UPU menade att pedagogiskt 
forsknings- och utvecklingsarbete i förlängningen skulle ge ”betydande 
ekonomiska och allmänt pedagogiska rationaliseringsvinster”.173  Fokus 
riktades mot det universitetspedagogiska fältet och direktiven lade ton-
vikt vid några speciella områden. De handlade om frågor som handled-
ning, rådgivning, examination, undervisningens hjälpmedel, pedagogisk 
utbildning av lärare m.m.174  I direktiven till UPU skriver UKÄ att utred-
ningen också skulle belysa behovet av en särskild fast utrednings- och 
försöksorganisation för hela universitets- och högskoleväsendet när det 
gällde pedagogiskt utvecklingsarbete. UPU skulle även överväga en or-
ganisatorisk lösning på lokal nivå. I direktivet föreslås att utredningen 
skulle överväga något slags lokal examinationsservice knuten till de pe-
dagogiska institutionerna vid universiteten och högskolorna.175  Genom 
utredningen uppmärksammades både generella och specifika pedagogis-
ka problem såsom ökad undervisningsvolym och brist på utbildade lärare 
samt behovet av bättre samband mellan prov och mål. UPU uppmanades 
särskilt att utreda "den del av utvärderingen av de studerandes resultat 
som utgörs av examination."176   

I en skrivelse till UKÄ år 1966 framförde UPU att det fanns problem 
när det gällde utvärdering av den försöksverksamhet med tillämpad 
forskning och utvecklingsarbete inom det universitetspedagogiska områ-
det som bedrevs på några enstaka institutioner på universiteten. UPU me-
nade att försöksverksamheten ofta var svår att utvärdera därför att: ”un-
dersökningarna planlagts och genomförts utan medverkan av fackpeda-
gogisk expertis.”177  Någon riktig fart på pedagogisk utvecklingsverk-
samhet fanns inte vid denna tid, men UPU trodde att aktiviteten skulle 
kunna öka till följd av de initiativ som utredningen tog. UPU skrev också 
att om några organiserade försöksenheter skulle upprättas så var ett abso-
lut krav att: "En systematisk kontroll krävs av de effekter olika åtgärder 
                                           

172  Universitetskanslersämbetet. UPU:s principbetänkande. Den akademiska un-
dervisningen, sid. 11. 

173  Universitetskanslersämbetet. UPU:s principbetänkande. Den akademiska un-
dervisningen, sid. 15. 

174  Universitetskanslersämbetet. UPU:s principbetänkande. Den akademiska un-
dervisningen, sid. 11. 

175  Universitetskanslersämbetet. UPU V 1967. Pedagogiskt utvecklingsarbete 
m.m. sid. 2f. 

176  Universitetskanslersämbetet. UPU:s principbetänkande. Den akademiska un-
dervisningen, sid. 99.  

177  Universitetsnytt, nr 5 1966, sid. 8. 
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inom försöksverksamheten har".178  Vidare föreslog UPU också att: ”Det 
mest realistiska f.n. är att knyta an till den expertis, som redan finns vid 
de pedagogiska institutionerna …”.179   

Tanken på en central samordning av det universitetspedagogiska 
forsknings- och metodutvecklingsarbetet fanns tidigt hos UPU. Man ville 
att UKÄ skulle ställa medel till förfogande för den lokala verksamheten 
och att UPU skulle vara den instans som skulle granska och godkänna 
förslag från den lokala nivån, åtminstone så länge som utredningen arbe-
tade. UPU:s inflytande över den pedagogiska utvecklingen skulle bli oin-
skränkt då man även ville initiera, planlägga och leda tillämpad forskning 
och metodutveckling på området. UPU ville också assistera dels utbild-
ningsbyrån på UKÄ, dels enskilda institutioner med planläggning och 
utvärdering av pedagogiska försök.180  Hur långtgående konsekvenser 
denna maktkoncentration fick är ovisst, men ganska många projekt på det 
universitetspedagogiska området genomfördes inom ramen för UPU:s 
uppdrag.181   

Ett år senare, dvs. år 1967, föreslår UPU att både en central instans för 
samordning av den universitetspedagogiska verksamheten inrättas inom 
UKÄ samt att sådana enheter också skulle inrättas vid alla universitet och 
högskolor. UPU framhåller att arbetet vid de pedagogiska enheterna mås-
te läggas upp så ”att en korrekt utvärdering av resultaten kan ske.”182  Pe-
dagogerna på universiteten förefaller redan då ha haft professionell kun-
skap om utvärdering.183   

Det kom dock att dröja fram till åren 1969/70 innan pedagogiska ut-
vecklingsenheter började inrättas. I sin anslagsframställning hösten 1968 
äskade UKÄ om medel dels för en central arbetsenhet för pedagogiskt 
forsknings- och utvecklingsarbete som skulle inrymmas på UKÄ, dels för 
lokala pedagogiska serviceenheter på lärosätena. Detta förslag hade gått 
på remiss till den av departementet tillsatta pedagogikutredningen som 

                                           
178  Universitetsnytt, nr 5 1966, sid. 9. 
179  Universitetsnytt, nr 5 1966, sid. 9. 
180  Universitetsnytt, nr 5 1966, sid. 10. 
181  Se t.ex. den samlingsvolym som utarbetades inom ramen för UPU:s verksam-

het: Universitetspedagogik. Ahlström, K-G. (red.) 1970. 
182  Universitetskanslersämbetet. UPU V 1967. Pedagogiskt utvecklingsarbete 

m.m. sid. 143 ff. samt Universitetsnytt nr 5-6, 1967, sid. 2. 
183 UPU genomförde flera enkäter om förekomsten och behovet av projektarbete 

kring universitetspedagogisk verksamhet vid universitet och högskolor. Resul-
tatet från enkäten från Vt. 1967 visar bl.a. att 17 projekt om examination och 
evaluering av undervisningsprocessens resultat pågick, nyss avslutats, plane-
rats eller föreslagits. Kanslersämbetet 1967. UPU V. Pedagogsikt utvecklings-
arbete m.m. Bilaga sid. 3. 
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tillstyrkt förslaget.184  Förslaget tillstyrktes också av dåvarande departe-
mentschefen, men han ansåg att någon definitiv utformning av organisa-
tionen inte skulle ges.185  Detta ledde till att särskilda försöksenheter för 
pedagogiskt utvecklingsarbete skapades vid några universitet och hög-
skolor. Vid UKÄ inrättades en arbetsgrupp för pedagogiskt utvecklings-
arbete år 1971.186   

I sin anslagsframställning hösten 1971 anhåller UKÄ om särskilda re-
sursförstärkningar till försöksinstitutionerna för bl.a. utveckling av meto-
der för mål- och medieanalys samt för utvärdering av utbildningars resul-
tat.187   

3.5.1 Tidiga tecken på en institutionaliseringsprocess  
Både den pedagogiska forskningen och det pedagogiska utvecklingsarbe-
tet tycks ha varit en fantastisk framgångssaga som banade väg för etable-
ringen av institutionen. Utbyggnaden skedde på alla fronter; på UKÄ 
med en central enhet och lokalt på lärosätena. Dessutom fick de pedago-
giska och psykologiska institutionerna också särskilda medel för pedago-
giskt utvecklingsarbete.188  Regeringen, departementet, UKÄ och lärosä-
tena tycktes ha varit överens om att utvecklingen var positiv och att ut-
byggnaden skulle fortsätta på alla plan. År 1972 inrättades en ordinarie 
enhet för pedagogiskt utvecklingsarbete (PU-enheten) vid UKÄ.189  När 
denna inrättades var arbetet indelat i tre program: forskning om högsko-
lan, lokalt utvecklingsarbete och personalutbildning. Det fanns också sär-
skilda medel för läromedelsutveckling och audiovisuella hjälpmedel (AV-
teknik). Detta FoU-arbete inriktades mest på undervisningsmetodik och 
didaktiska frågor.190  Inom myndigheten fanns en särskild arbetsgrupp för 
forskningsprojekten. Denna hade till uppgift att utföra behovsinventering, 
prioritering, planering, initiering och samordning samt utvärdering av 
forskningsprojekten.191   

Någon annan större organisatorisk ändring än införandet av PU-
enheten skedde inte på UKÄ. Den pedagogiska utvecklingsverksamheten 
                                           

184  Statsverkspropositionen år 1969, sid. 367. 
185  Statsverkspropositionen år 1969, sid. 369. 
186  SFS 1971:197. 
187  Proposition 1972:1, Bilaga 10, sid. 368. 
188  Statsverkspropositionen år 1970, sid. 338f. 
189  Genom en ändring i instruktionen SFS 1972:265 skulle ämbetet i fortsättning-

en bestå av tre byråer: planeringsbyrån, utbildningsbyrån och administrativa 
byrån samt två arbetsgrupper en för rationaliseringsverksamhet och en för pe-
dagogiskt utvecklingsarbete. UKÄ:s PU-enhet fick senare sin motsvarighet på 
UHÄ i vad som där kallades FoU-enheten. 

190  UHÄ FoU 1978:10. Informationsskrift. 
191  UKÄ:s anslagsframställning för bu 1972/73, sid. 20. 
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ansågs vara synnerligen viktig och skulle byggas ut snabbt. UKÄ beräk-
nade att för detta ändamål skulle 1 % av anslaget för de totala kostnader-
na för högskolorna gå till pedagogisk utvecklingsverksamhet.192   

Den utvärderingsverksamhet som hittills diskuterats inom det pedago-
giska utvecklingsarbetet har det gemensamt att det har pedagogiska för-
tecken och fokuserar undervisning. I UPU:s projekt förekom också ut-
veckling av utvärderingsmetoden. Det gäller t.ex. de projekt som rörde 
mål, prov och evaluering. Ett av dessa projekt tog upp problemet med att 
mer noggranna målbeskrivningar måste till innan man kunde pröva om 
eleven presterat det som tänkt var.193  Ett annat exempel på metodutveck-
ling är ett projekt som bedrevs vid psykologiska institutionen vid Uppsala 
universitet. I detta projekt testades en modell för värdering av utbild-
ningsprocessens kvalitet. Ett tredje exempel är utvecklingen av systema-
tiserad kursvärdering. Kursvärdering hade funnits tidigare men i detta 
projekt sökte man efter den mest ändamålsenliga metoden.194   

Vid 1970-talets början framhåller UPU att utvärdering enbart av exa-
mination och betygsättning på lokal nivå inte var tillräckligt. Utredningen 
menade att systemevaluering måste till, inklusive kontroll av om upp-
ställda mål uppnåtts. Med systemevaluering menades undersökningar av 
det totala utbildningssystemets funktion.195  UPU menade att det var nöd-
vändigt att inte bara utvärdera om de pedagogiska målen hade uppnåtts 
för att få utbildningssystemet att fungera optimalt. Utvärdering av eko-
nomiska mål måste till, inklusive genomströmning, examinationsfrekven-
ser och studieavbrott som särskilt pekades ut. Nu skulle inte enbart exa-
mensstatistiken användas utan även annan information och mer beteen-
devetenskapligt upplagda undersökningar om undervisningsformer, un-
dervisningsmetoder, studenternas förkunskaper, studiemiljö, studievanor, 
lärarnas arbetssituation samt jämförelser mot de uppställda målen måste 
till.196   

UPU framhöll också att systemevaluering måste genomföras kontinu-
erligt för att vara meningsfull. Data skulle samlas in av institutionerna 
och hållas tillgänglig på institutions- och lärosätesnivå så att studierekto-
rer och utbildningsledare tillsammans med de pedagogiska serviceenhe-
terna skulle kunna använda dem till uppföljning för att göra undervis-

                                           
192  UKÄ-aktuellt, nr 8, 1970/71, sid. 12f. 
193  Ference Marton, UPU VI 1967. 
194  UKÄ:s anslagsframställning för bu 1969/70. Sid. 91ff. 
195  Universitetskanslersämbetet 1970. UPU:s principbetänkande. Den akademiska 

undervisningen, sid. 99f. 
196  Universitetskanslersämbetet 1970. UPU:s principbetänkande. Den akademiska 

undervisningen, sid. 114ff. 
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ningen mer effektiv.197  För att även kunna uppnå de eftersträvade rationa-
liseringsvinsterna av ekonomsikt slag blev det nödvändigt att uppmärk-
samma de ekonomiska målen. Rambudgetering som hade införts på insti-
tutionsnivå skulle ge ett bra underlag för systemevaluering på högre 
nivå.198  I detta arbete skulle UKÄ ha en samordnande funktion och med-
verka vid en övergripande sammanställning och tolkning av data, skriver 
UPU.199   

UKÄ skrev i sin anslagsframställning för budgetåren 1972/73 att till-
lämpad forskning och utvecklingsarbete började bli självklarheter inom 
de flesta samhällsektorer. På utbildningsområdet handlade sådan verk-
samhet om att man bl.a. försökte utveckla bättre underlag för utvärdering 
av den pågående verksamheten. Myndigheten framhöll att det var en hu-
vuduppgift för det pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet att 
utveckla riktiga mätinstrument. Skälet uppgavs vara att metoderna för att 
mäta kvaliteten inom verksamhetsområdena var outvecklade. UKÄ satsa-
de därför på utvärdering som ett särskilt problemområde. Utvärderingen 
skulle vara ett led i undervisningen men det handlade också om system-
evaluering.200  Utvecklingen av mätmetoderna var också inskrivna i de 
allmänna petitaanvisningarna då.201 

Kim skriver att systemutvärdering var helt integrerad i den nationella 
planeringen under 1960-talet. Det torde innebära att det arbetet skedde i 
huvudsak på berörda byråer inom UKÄ och i olika utredningar knutna till 
myndigheten.202   

3.6 Det formativa momentet - slutsatser och summering 
Det formativa momentet är, som togs upp tidigare, den tidsperiod eller 
det skeende som leder fram till att en institution får sin början. Det for-
mativa momentet har jag daterat till slutet av 1960-talet och början på 
1970-talet.  

Tidigare togs tre punkter upp som kan användas för att avgöra om en 
viss tidsperiod är ett formativt moment. Punkterna är väsentlighet, oförut-
sebarhet och osäkerhet Även kontrafaktiska resonemang kan användas i 

                                           
197  Universitetskanslersämbetet 1970. UPU:s principbetänkande. Den akademiska 

undervisningen, sid. 119. 
198  Institutionerna fick en finansiell ram som bestämdes på förhand. Inom denna 

ram kunde institutionerna själva prioritera inom verksamheterna. Se t.ex. Pe-
tersson & Söderlind, 1992. 

199  Universitetskanslersämbetet. UPU:s principbetänkande. Den akademiska un-
dervisningen, sid. 114 ff. 

200  UKÄ:s anslagsframställning för bu 1972/73, sid. 18f.  
201  Sundström, sid. 131. 
202  Kim, sid. 17.  
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detta syfte (se avsnittet 2.1.1.) Dessa används här för att visa på de typis-
ka drag som ger upphov till en institutionaliseringsprocess och för att ar-
gumentera kring säkerheten i bestämningen av det formativa momentet. 

I avsnittet om analysens struktur (2.2) visades på en uppsättning frå-
gor som också kan användas för att strukturera analysen av det formativa 
momentet. Frågorna är: Var hade institutionen sin källa? Varför uppstod 
den just där, på det sättet och vid den tidpunkten? I de följande avsnitten 
görs en återkoppling till frågorna.  

3.6.1. Institutionens upphov  
De tecken som tyder på att det formativa momentet kan dateras till slutet 
av 1960-talet och början av 1970-talet är flera. Både de personer som jag 
frågade när utvärderingsverksamheten började, undersökningen i Libris 
och urskiljandet av när UKÄ började publicera utvärderingsrapporter pe-
kar på den tidpunkten. Mycket tyder också på att det var händelseutveck-
lingen på flera politikområden som gav upphov till det formativa momen-
tet och att institutionaliseringsprocessen påbörjades, vilket innebär att 
orsakerna är flera.  

Utvecklingen på förvaltningspolitikens område under 1960- och 70-
talen medförde ett visst sätt att se på den offentliga verksamheten. Det 
gäller särskilt den ekonomiska styrningen genom programbudgeteringen. 
Programbudgeteringen var inte ny i samband med det formativa momen-
tet men ytterligare en utredning i frågan tillsattes år 1969. Rationalitet, 
produktivitet, effektivitet och en helhetssyn på verksamheter stod i fokus. 
Den ekonomiska styrmodellen medförde behov av metodutveckling. Ut-
värdering och utvärderingsliknande metoder passade väl in i denna syn 
och utvecklades brett i den offentliga sektorn. Särskilt stora krav ställdes 
på de centrala förvaltningsmyndigheterna, t.ex. UKÄ som hade ett över-
gripande planeringsansvar, att kunna svara mot denna styrmodell.   

1960- och 1970-talen var en händelserik och turbulent era på den hög-
re utbildningens område. Slutet av 1960-talet var särskilt oroligt med ut-
bildningsreformer, en studentrevolt, stor tillströmning av studenter, brist 
på lärare och lokaler m.m. PUKAS var den reform som genomfördes från 
hösten 1969. PUKAS var en omarbetad mildare variant av de förslag som 
UKAS framförde ett år tidigare. Förslagen som framfördes i UKAS blev 
häftigt kritiserade och beslut fattades att inte införa dessa utan den omar-
betade mildare varianten infördes istället. Situationen både på utbild-
ningspolitikens område och inom den ekonomiska styrningen, pekar på 
två typiska kännetecken, osäkerhet och oförutsebarhet, på det sättet att 
flera handlingsalternativ var möjliga att välja. De val som görs i samband 
med formativa moment är resultatet av komplexa politiska processer. 
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Processerna kan präglas av samförstånd eller av stridigheter, skriver Pe-
ters.203   

Denna tid var en typisk brytpunkt mellan två incitamentsstrukturer 
vilket bekräftar ett annat kännetecken för formativa moment: väsentlig-
het. Som påpekats tidigare är det vid just sådana tillfällen när verksamhe-
ter förlorat i effektivitet eller legitimitet som formativa moment kan upp-
stå. Tillståndet på den högre utbildningens område vid denna tidpunkt 
utgjorde grogrund för institutionaliseringsprocessens början.  

Det finns ytterligare ett upphov till det formativa momentet som är 
speciellt för institutionaliseringsprocessens början på den högre utbild-
ningens område. Den universitetspedagogiska utredningens (UPU) arbete 
innebar att processen också fick en speciell vridning. UPU arbetade på 
UKÄ:s uppdrag från 1965 till 1971. Utredningen tog först och främst sik-
te på pedagogisk utveckling och föreslog bl.a. att en enhet för pedagogisk 
utveckling skulle inrättas inte bara vid UKÄ utan också lokalt på lärosä-
tena. Dåvarande departementschefen fattade beslut om en sådan försöks-
verksamhet och under 1969/70 började sådana enheter inrättas. Inom ra-
men för PU-enheternas arbete skulle både forsknings- och metodutveck-
lingsarbete inklusive utvärdering bedrivas, både på makro-, mellan- och 
mikronivå. Fanns det då något handlingsalternativ till denna utveckling? 
Det finns inget som tyder på det men ett tänkbart alternativ är en annan 
form att bedriva politik på som kallas maktens andra ansikte. Detta inne-
bär att frågan inte förs upp på den politiska dagordningen. Genom ett så-
dant icke-beslut hade utvecklingen eventuellt kunnat bli en annan.204   

UPU pekade också på behovet av systemutvärderingar. UPU framhöll 
att hela utbildningssystemet måste utvärderas för att få det att fungera 
optimalt. Det var nödvändigt att inte bara utvärdera om de pedagogiska 
målen hade uppnåtts utan jämförelser mot de ekonomiska målen var ock-
så nödvändigt. Kravet är typiskt i kölvattnet på rationalismen och pro-
grambudgeteringen som bl.a. innebar helhetssyn och effektivitet. Tanken 
var att en effektiv utveckling bara kunde uppnås om hela utbildningssy-
stemet genomlystes och utvärderas, s.k. systemevaluering. 

Idéerna och tankarna om vad utvärdering kunde bidra med på den 
högre utbildningens område inrymmer det tankemässiga stoffet som led-
de till institutionaliseringsprocessens början. Sammantaget med händel-
seutvecklingen på det förvaltningspolitiska och det utbildningspolitiska 
området innebär det att det formativa momentet inte skedde i ett tidsmäs-
sigt kort ögonblick utan utgörs av ett händelseförlopp som varade under 
flera år. 

                                           
203  Peters 1999, sid. 72. 
204  Petersson, sid. 8. 
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Tidigare påpekades att det inte nödvändigtvis är de stora händelserna 
som får stort genomslag. I det här fallet stämmer det delvis, det var dels 
utvecklingen på flera områden som bidrog till att institutionaliseringspro-
cessen kom igång, dels var en del händelser mindre omvälvande som för-
söksverksamheten med PU-enheter. Inget av dessa beslut var direkt ut-
formade för att en institution skulle få sin början, det var m.a.o. ingen 
medveten handling. Utvärderingsinstitutionen växte fram som ett slags 
biprodukt som man "fick på köpet". 

I nästa kapitel görs en analys av den fortsatta utvecklingen i institutio-
naliseringsprocessen dels genom några aktioner som myndigheten satte i 
verket, dels genom de utvärderingar som myndigheten genomförde. En 
diskussion om aktörerna förs också där.   
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4 STABILISERINGSPROCESSEN PÅ UKÄ 
 
I det föregående kapitlet argumenterades för vilka orsaker som satte 
igång institutionaliseringsprocessen. Det formativa momentet daterades 
till slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.  

I detta kapitel tas den tidiga utvecklingen av institutionaliseringspro-
cessen upp och det inledande stigberoendet (path dependence). Det hand-
lar om att söka och förstå de kedjor av händelser, inklusive de självför-
stärkande krafterna som stabiliserar och leder utvecklingen av institutio-
nen vidare. Jag har tidigare valt att fokusera de maktbaserade självför-
stärkande krafterna. Dessa krafter utgörs av aktörer som består av en elit 
som kan finnas på olika nivåer. På tjänstemannanivå har jag valt att stu-
dera tjänstemännens alltmer tilltagande professionalisering (se avsnitt 
2.1.2). Det handlar om att identifiera de aktörer som då bar upp institu-
tionen. 

I avsnittet 2.2 om analysens struktur visades på både studieområden 
och frågor som kan användas som stöd för analysen. I det här kapitlet, 
liksom i den fortsatta analysen, handlar det om innehållet i institutionen, 
hur den accepterades i organisationen samt hur den spreds och anpassa-
des till dem som berördes av den verksamhet som institutionen utgjordes 
av. 

Ett annat av verktygen i den historiska institutionalismen är sekven-
ser/timing. Det innebär att ju tidigare en händelse inträffar i stigberoendet 
desto större betydelse får den. Sådana händelser kan också vara självför-
stärkande, vilket innebär en positiv feedback som bevarar och gör stigbe-
roendet starkare. Särskild uppmärksamhet har därför ägnats åt att finna 
sådana. Resultatet visas i de två närmaste avsnitten.  

Universitetskanslersämbetets arkiv som finns vid Riksarkivet i Ar-
ninge har genomsökts i jakten på texter och data som kan förknippas med 
institutionen. Även annat skriftligt material som offentligt tryck och 
UKÄ:s anslagsframställningar har undersökts. För att tydliggöra stabili-
seringsprocessen har också de utvärderingar som UKÄ genomförde ana-
lyserats. Analysen har skett i enlighet med det analysschema som presen-
terades i avsnittet 3.4. Detta kapitel fokuserar perioden 1971 fram till 
1976 när UKÄ ombildades till UHÄ. 

4.1 Tidiga händelser i stabiliseringsprocessen 
I det här avsnittet tas sådana händelser upp som hänger samman med de 
verksamhetsuppgifter som ålades UKÄ. Som tidigare nämnts så innebär 
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varje ytterligare steg på den inslagna vägen att det blir svårare att vända 
om vilket gör institutionen stabilare.  

År 1972 ändrades UKÄ: s instruktion.205  Genom ändringen blev ar-
betsgruppen för pedagogisk utveckling permanentad och benämndes en-
heten för pedagogiskt utvecklingsarbete.206  Ändringar gjordes också i 
myndighetens verksamhetsuppgifter. UKÄ skulle fortsättningsvis, i fråga 
om utbildningen, inte bara verka för att denna till innehåll och organisa-
tion kontinuerligt skulle utvecklas utan även verka för att metoder suc-
cessivt skulle förbättras i takt med forskningens framsteg och samhällets 
krav. Ett exempel på det senare är att myndigheten satsade på utvärdering 
som ett särskilt problemområde inom ramen för den FoU-verksamhet 
som myndigheten bedrev. Genom denna ville man bl.a. utveckla ett mät-
instrument för att kunna mäta kvaliteten inom verksamheter på den högre 
utbildningens område.207   

Handlingsprogrammet för FoU-verksamheten utvecklades ytterligare 
över de kommande åren, vilket bl.a. innebar att metodutveckling fokuse-
rades mer och utvärdering blev en huvudfråga inom forskningsprogram-
met. Forskningsprogrammet fick som uppgift att "utveckla och tillämpa 
metoder för analys av universitetens mål, organisation och resultat" samt 
"framställa prototyper för t ex måldokument, utvärderingsinstrument och 
andra undervisningshjälpmedel".208  Det gällde att utveckla metoder för 
att dels mäta undervisningens effekter på enskilda studenter, dels utbild-
ningssystemets funktion i dess helhet.209  Projekten inom programmet 
drevs externt av forskare.  

Forskningsprogrammet disponerade under sin verksamhetstid på UKÄ 
något mindre än en fjärdedel av de medel som tilldelades det pedagogiska 
utvecklingsarbetet totalt.210  Under budgetåret 1971/72 fördelades 
1 310 000 kronor till programmets projekt. Ett år senare var summan 
uppe i 1 450 000 kronor samt ytterligare ett år senare, dvs. budgetåret 
1973/74 hade summan stigit till 1 825 000 kronor.211   

                                           
205  SFS 1972:265, 6§, 3§.  
206  Instruktionen ändrades flera gånger under de sexton år som myndigheten be-

stod. Den första instruktionen för UKÄ 1964:473 ersattes av instruktionen 
1965:740. Sedan följde ändringar i SFS 1966:636, 1968:299, 1970:778, 
1971:197, 1972:265 och 1975:1216.  

207  UKÄ:s anslagsframställning för bu 1972/73, sid. 19. 
208  UKÄ:s anslagsframställning för bu 1973/74, sid. 19.  
209  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1973/74, sid. 21. 
210  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1975/75, sid. 55. 
211  UKÄ:s arkiv vid Riksarkivet. Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete, F 

IIa, vol 2. Information 1972-09-13, Eskil Björklund. Ett av dessa forsknings-
områden gällde ”Utvärdering som led i undervisningen: systemutvärdering”. 
Medlen fördelades på fyra projekt. Tre av dessa bedrevs vid pedagogiska in-
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Även inom PU-enhetens andra program förekom metodutveckling när 
det gäller utvärdering (se också avsnittet 4.4.1.). Inom ramen för det loka-
la utvecklingsarbetet bedrevs institutionsanknutna projekt men också ge-
mensamma utvecklingsprojekt. Här drevs bl.a. projekt med inriktning på 
mål- och innehållsanalyser, analyser av studie- och undervisningsförlopp, 
utvärdering av utbildning, undervisning och examinationsformer. Utveck-
ling och försöksverksamhet i fråga om metoder för utvärdering m.m. av 
undervisningen förekom också. Dessa hade en strikt inriktning på peda-
gogik.212  Utvecklingsprojekten tog i anspråk något mer än hälften av de 
medel som det pedagogiska utvecklingsprogrammet disponerade. År 
1973 presenterades en redovisning av pågående och planerade projekt 
som uppgick till drygt 200 stycken. 213  Utvärdering föreföll få en ställ-
ning som något av en universalmetod, användbar i många olika samman-
hang. Dessa förstärkningar av metodutvecklingen bedömer jag vara såda-
na steg som bidrog till stigberoende och att en stabiliseringsprocess på-
börjades. 

Det fanns ytterligare ett tillägg i instruktionsändringen från 1972 som 
innebar att UKÄ skulle sörja för att kunskap om det pedagogiska forsk-
nings- och utvecklingsarbetet snabbt skulle spridas bland berörda. Även 
detta arbete kom att inrymmas i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det 
uppmärksammades särskilt i myndighetens sista anslagsframställning. 
Där framhåller man att det är viktigt att resultaten av FoU-arbetet sprids 
för att de ska få några effekter. Myndigheten planerade bl.a. att i ökad 
utsträckning sammanställa resultaten av de institutionsanknutna utveck-
lingsprojekten så att fler kunde ta del av dem. Information spreds också 
via myndighetens informationsblad "Pedagogisk utveckling". Detta in-
formationsblad gavs också ut i en engelskspråkig version "Educational 
Development" och distribuerades till ett femtiotal länder. UKÄ gav ut 
ytterligare ett informationsblad "FoU-bladet" samt en tidskrift "Forskning 
om utbildning". Den förra var huvudsakligen inriktad på utländsk forsk-

                                                                                                                        
stitutioner, det minsta projektet som fick 10 000 kr bedrevs vid en företags-
ekonomisk institution. Projekt ”Resultatvärdering på institutionsnivå” (Mag-
nus Stiernborg, pedagogik Stockholm) startade redan 1968. Andra projekt un-
der perioden 1968-1975 som fick finansiering är ”Utvärdering av decentralise-
rad utbildning” och ”Utvärdering av universitetsundervisning” (båda Sten 
Henryson, pedagogiska institutionen Umeå), ”Prognos av forskarkarriär och 
vetenskaplig produktion” (Boalt), ”Modeller för individevaluering” (psykolo-
giska institutionen Uppsala) (Fhanér). Dessa projekt rör både utveckling av 
utvärdering som metod samt som hjälpmedel för att bedöma andra insatser på 
den högre utbildningens område. 

212  UKÄ:s arkiv vid Riksarkivet. Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete, F 
IIc, vol. 1. 

213  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1975/76, sid. 57f. 
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ning om högskolor medan den senare debatterade forskning inom hela 
utbildningsområdet. Informationsmöten anordnades också när större 
forskningsprojekt slutligen skulle rapporteras.214   

En sådan medveten spridning i högskolesektorn är viktiga steg för att 
institutionen ska ha möjlighet att accepteras av dem som institutionen 
berör. Det faktum att projekten inom forskningsprogrammet drevs av ex-
terna forskare bör också ha bidragit till att institutionen spreds och accep-
terades i forskarvärlden.  

4.1.1 En konferens om utvärdering 
En annan händelse som bidrog till stigberoende och att en stabiliserings-
process inleddes är den konferens om utvärdering som UKÄ arrangerade 
i juni 1973. Händelsen hittades bland UKÄ:s rapporter. Den har titeln: 
Utvärdering av en högskolereform.215  Rapporten är dock inte någon ut-
värdering utan en dokumentation av just den konferensen. I förordet sägs 
att konferensen anordnats utifrån behoven av att precisera och diskutera 
utvärderingsfrågor till följd av förslagen från U 68. Huvudbetänkandet 
hade presenterats i januari och UKÄ hade fått i uppgift att utvärdera re-
formen.216  Syftet med konferensen var flerfaldigt men det viktigaste 
uppgavs vara att diskutera vad som krävdes för att kunna göra en utvär-
dering av själva genomförandet av utredningens förslag. I sitt öppnings-
anförande säger universitetskansler Hans Löwbeer att han hoppas att 
möjligheter ska kunna skapas för att fortlöpande kunna avläsa och kon-
trollera fullföljandet samt resultatet av förändringar till följd av U 68:s 
förslag. Han ville skapa ett system som möjliggjorde en systematisk an-
vändning av observationer, återföra dem till verksamheten genom att vid-
ta förändringar som ytterligare främjade utvecklingen mot uppställda mål 
eller ändra inriktningen av mål.217  Löwbeer säger också i sammanhanget 
att någon förebild för ett sådant systematiskt system eller tidigare erfa-
renheter inte kunnat återfinnas. Detta hänger bl.a. samman med att i de 
tidigare undersökningarna har intresset fokuserats på att mäta slutresulta-
tet och inte själva processen. Rapporten som helhet redovisar en problem-
inventering och en översiktlig diskussion av utvärderingsproblem i sam-
band med utbildningsreformer.  

Professor Urban Dahllöf, som stod bakom utvecklingen av ramfaktor-
teorin och som redan tidigare engagerats för att delta i arbetet med att ut-
värdera 1969 års studieordning var bland dem som inbjudits till konfe-

                                           
214  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1975/76, sid. 58. 
215  UKÄ rapport 1973:2. 
216  UKÄ rapport 1973:2, sid. 2. 
217  UKÄ rapport 1973:2, sid. 1f. 
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rensen.218  Han skriver att en förutsättning för att kunna utvärdera U68-
reformen är att en betydande utveckling av planerings- och evaluerings-
teknik kommer till stånd. Han menar att den då rådande situationen med 
studier av genomströmning och examination inte var särskilt tillfredsstäl-
lande utan efterlyser utvärderingar som baseras på en helhetssyn med en 
mer allsidig belysning av samspelet mellan studerandegrupp, ramfaktorer, 
undervisningsprocess, självstudier samt resultat.219  Dahllöf skriver vidare 
att det är många som på senare tid krävt uppföljning och utvärdering av 
de samhällsreformer som genomförts. En av dessa var professor Torgny 
Segerstedt, som ledde arbetet i UPU. Han menade att redan när en reform 
utarbetas bör man tänka på vilka mål och vilka kriterier som kan använ-
das för att visa om man närmar sig målet eller ej.220   

UKÄ hade bl.a. bjudit in ca 50 forskare och planerare inom högskole-
området till konferensen. Från utbildningsdepartementet deltog både de-
partementsråd och två departementssekreterare, dessutom deltog en riks-
dagsman och en sekreterare från utbildningsutskottet. Företrädare från 
Riksrevisionsverket, Statskontoret, Arbetsmarknadsstyrelsen, Statistiska 
Centralbyrån samt Skolöverstyrelsen deltog också samt en företrädare för 
vardera TCO, LO och Industriförbundet. Från UKÄ var kansler och två 
styrelseledamöter närvarande samt fyra byråchefer. Denna blandade del-
tagarlista tyder på att stor vikt lades vid konferensen.  

Professor Ingemar Ståhl (nationalekonomi) hade skrivit en uppsats: 
”Evaluering av U 68 reformen; ett diskussionsunderlag”, som skulle fun-
gera som bakgrund för övriga medverkande med skrivna bidrag. De 
skrivna bidragen kom från flera olika samhällsvetenskapliga ämnen. På 
konferensen grupparbetades kring sådana frågor som hur organisations-
lösningar, budgetering och arbetsmarknadsanknytning skulle kunna ut-
värderas samt hur pedagogiska och sociala mätningar skulle genomföras. 
Konferensen och dokumentationen skulle bidra till utvecklingen av kom-
mande utvärderingar.  

Även företrädare från intresseorganisationerna LO och TCO deltog i 
konferensen. Det var dock inget anmärkningsvärt med detta utan detta 
slags korporativism var ett tidstypiskt inslag.221  LO, TCO och Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF) hade företrädare i var och en av UKÄ:s 
fakultetsberedningar. SACO hade en representant i styrelsen men ingen i 
beredningarna. Det inflytande och den roll som intresseorganisationerna 
hade i både den offentliga politiken och som här direkt i verksamheten i 
en förvaltningsmyndighet kom i denna form att bestå i ett par decennier. 
                                           

218  Se fotnot 100. 
219  UKÄ-rapport 1973:2 sid. 178. Se också Dahllöf 1973, sid. 2 och 6f. 
220  Segerstedt i Dahllöf 1973, sid. 3. 
221  Se t.ex. SOU 1999:121 eller Premfors 1981a.  
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Konferensen och dess efterverkningar var en händelse som bidrog till 
att etablera institutionen. Universitetskanslerns tydliga budskap om ut-
värderingsverksamhetens betydelse för verksamheten på den högre ut-
bildningens område har rimligtvis varit en självförstärkande kraft av 
rang. I sina avslutande ord på konferensen säger Löwbeer: ”Jag har 
många gånger sagt att utvärdering ska göras till en administrativ rutin i 
planeringen.”222  Han sa också att i samband med framtida reformer skul-
le myndigheten ”glida in i ett skede där vi mer systematiskt och enligt 
min mening mer näranknutet till institution och utbildningsnivå ska få 
igång ett utvärderingsarbete som syftar till observation och direkt återfö-
ring i det dagliga arbetet och därmed korrigering av planering och 
drift”.223  Han säger att ”Nu brukar man - i det typiska fikonspråket – tala 
om formativ evaluering”. Om man ska utvärdera genomförandet av socia-
la reformer måste man arbeta mycket med det som kallas formativ evalu-
ering.224  Löwbeer visar genom sitt agerande och sina uttalanden att ut-
värdering var viktigt på olika nivåer, dels på en övergripande systemnivå 
men också på mellannivå dvs. institutionerna på universiteten och hög-
skolorna. Hans uttalande på denna konferens tolkar jag som en policyde-
klaration som fick stor betydelse i den fortsatta institutionaliserings- och 
stabiliseringsprocessen.  

Dokumentationen visar också att utvärderingsfrågor hamnat på agen-
dan i offentlig verksamhet, inte bara hos forskare på lärosätena utan även 
vid andra myndigheter samt i riksdagen och på regeringskansliet. Att 
bjuda in forskare som bidrog med på förhand skrivet material borde ha 
bidragit till att institutionen lättare kunde accepteras och spridas på läro-
sätena. Att inbjuda också företrädare för andra myndigheter och organisa-
tioner borde ha haft samma effekt på dessa organisationer. Många av des-
sa företrädare var också professionella på utvärderingsområdet i stort.  

Ett annat exempel på den vikt som UKÄ lade vid utvärdering återfinns 
i den försöksverksamhet på pedagogiska institutioner som inleddes under 
höstterminen 1973 med stöd av extra anslag. UKÄ krävde att projektpla-
nerna som togs fram på institutionerna också skulle innehålla planer för 
hur utvärdering av försöksverksamheten skulle ske. Krav ställdes också 
på att utvärderingen skulle skötas av institutionerna själva. För att jämfö-
relser skulle kunna ske mellan institutionerna krävdes vidare gemensam-

                                           
222  UKÄ-rapport 1973:2, sid. 271. 
223  UKÄ-rapport 1973:2, sid.271. 
224  UKÄ-rapport 1973:2, sid. 3. 
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ma kriterier såsom ramar, process och utfall och relationen dem emel-
lan.225   

De dokument som refereras här visar att UKÄ anordnade åtminstone 
en konferens kring utvärderingsfrågor och spred forsknings- och utveck-
lingspengar som även kom utvärderingens utveckling till fromma. 
Genomgången är inte heltäckande men den visar på att utvärderingsverk-
samheten verkar ha varit dynamisk under första hälften av 1970-talet i 
UKÄ:s verksamhet. Den visar också att UKÄ tog andra initiativ än att 
själv genomföra utvärderingar. Sammantaget bidrog dessa omständighe-
ter och evenemang till att ytterligare steg togs på den inslagna vägen och 
stabiliseringsprocessen fortsatte.  

4.2 En maktbaserad elit 
Tidigare påpekades att en institutions etablering och överlevnad är bero-
ende av självförstärkande krafter. För den här analysen valdes maktbase-
rade självförstärkande krafter. Det handlar om att institutionen stöds av 
aktörer som tillhör en elit som använder sitt inflytande att etablera och 
stabilisera institutionen. Frågan är om det fanns sådana aktörer i det här 
fallet och vilka de var?  

Kim skriver att den snabba utvecklingen på området bl.a. berodde på 
personfaktorer.226  Dåvarande universitetskanslern Hans Löwbeer hade en 
mycket positiv inställning till utvecklingsarbete och utvärderingsverk-
samhet och drev dessa frågor med kraft på myndigheten. Han rekryterade 
Nils-Eric Svensson från dåvarande Skolöverstyrelsen för att bygga upp 
den nyinrättade PU-enheten. Efter ett par år ersattes Svensson, som gick 
till Riksbankens jubileumsfond, av Lennart Lewin. Lewin rekryterades 
från lärarhögskolan i Göteborg men intog inte någon stark ställning i ut-
värderingsfrågorna.227  Löwbeer rekryterade även Urban Dahllöf, som 
byråchef på utbildningsbyrån.228  Dahllöf som under en kort tid var hu-
vudsekreterare i UPU, hade utvecklat ramfaktorteorin och deltagit i ut-
värderingarna av 1969-års studieordning var mycket drivande och kunnig 
i utvärderingsfrågor.229  Löwbeer, Dahllöf och Svensson hade alla tre er-
farenheter, kunskap om och intresse att driva institutionaliserings- och 
stabiliseringsprocessen framåt. De hade också sådana tjänster som möj-
liggjorde ett sådant engagemang, Löwbeer var universitetskansler och 
                                           

225  UKÄ-rapport 1972:20, Förhandsmaterial till diskussioner inför den särskilda 
pedagogiska försöksverksamheten, sid. 33. Modellen för utvärderingen togs 
fram av två pedagoger, Daniel Kallós och Ulf Lundgren. 

226  Kim, sid. 17.  
227  Intervju med Urban Dahllöf 19 december, 2003. 
228  Åren 1972-1974. 
229  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
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myndighetens högste chef, Dahllöf och Svensson hade båda chefsposter 
på enheter som var direkt involverade i utvärderingsverksamheten. Löw-
beer var vad man idag skulle kalla ”politiskt korrekt” och inriktade arbe-
tet på de politiska målen. Han var också intresserad av att ta reda på hur 
de fungerade och blev irriterad när resultaten inte var bra.230   

UKÄ hade genom sin instruktion uppgiften att bedriva fortlöpande 
översyn och en rullande framtidsplanering inom sitt verksamhetsområde. 
Ett exempel på Löwbeers och UKÄ:s drivande roll i sammanhanget är 
föredragande statsrådet Sven Mobergs anförande i proposition 1969:4: 
”Jag vill – liksom universitetskanslersämbetet – starkt betona vikten av 
att utbildningen vad beträffar såväl innehåll som organisation kontinuer-
ligt ses över”.231  Ett praktiskt exempel på UKÄ:s fortlöpande översyn 
gäller 1969 års studieordning som infördes vid filosofisk fakultet från 
läsåret 1969/70. UKÄ utvärderade reformen fyra gånger med början 1970 
(se vidare avsnittet 4.3.1). 

Dahllöf hade forskat på området och hade ett uppenbart intresse av att 
verksamheten utvecklades positivt. Genom hans engagemang i utvärde-
ringsverksamheten vid UKÄ kom ramfaktorteorin att utvecklas och bli 
mycket användbar på makronivå på detta område.232   

Svensson kom från den då nya lärarhögskolan i Stockholm där han 
hade arbetat som forskningssekreterare hos professor Torsten Husén. 
Svensson hade avlagt licentiatexamen med inriktning på jämförande kun-
skapsundersökningar.  

Hur drivande de politiska aktörerna var under den här perioden är inte 
helt klart. Den osäkerhet och oförutsebarhet som rådde under tiden för 
det formativa momentet var giltig även för den politiska nivån. När UKÄ 
1973 fick uppgiften att utvärdera högskolereformen till följd av 1968 års 
utbildningsutredning var Ingvar Carlsson utbildningsminister, Lennart 
Sandgren statssekreterare och Håkan Berg var departementsråd. Den uni-
versitetspedagogiska utredningen tillsattes på initiativ av Håkan Berg 
som då arbetade som byråchef vid utbildningsbyrån på UKÄ. 

På slutet av UKÄ:s verksamhetstid fick myndigheten i uppdrag av re-
geringen att utarbeta ett förslag till uppföljningsprogram inklusive utvär-
dering av den kommande högskolereformen (1977 års reform, se vidare 
avsnitt 5.2.). Då hade Bertil Zachrisson ersatt Carlsson som utbildnings-
minister men Sandgren och Berg var kvar på sin poster. Utvärdering har 
inget egenvärde så det var inte utvärdering i sig som var central utan an-
svariga politiker och höga tjänstemän torde ha varit ute efter kunskap om 
hur reformerna utvecklade sig och om de gav de resultat som var tänkt. 
                                           

230  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
231  UKÄ-aktuellt 1979/71:8, sid. 18. 
232  Gustafsson i Gustafsson & Selander 1994, sid. 19. 
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På grund av dessa uppdrag bedömer jag att de politiska aktörerna var ini-
tiativtagare i både institutionaliserings- och stabiliseringsprocessen även 
om det troligen inte var en avsiktlig handling att skapa en institution. 
Makteliten på UKÄ hade i de politiska aktörerna mäktiga tillskyndare.  

För att kunna följa stabiliseringsprocessen ytterligare analyseras i de 
följande avsnitten de utvärderingar som UKÄ genomförde. Analysen av 
dessa följer det tidigare presenterade analysschemat (se avsnittet 2.5).  

4.3 UKÄ:s utvärderingar  
Under UKÄ:s verksamhetstid, åren 1964-1976, producerades 177 rappor-
ter. Av dessa har tjugonio klassificerats som utvärdering. Urvalet233  ver-
kade tydligt på planeringsstadiet men blev i praktiken problematiskt. I 
några fall var de uppgifter som behövdes för att kunna ta ställning till om 
rapporten skulle räknas som utvärdering inte redovisade alls eller oklart 
uttryckta. Av det skälet har överväganden och välvilliga antaganden fått 
göras som troligen lett till att antalet utvärderingar kan vara något högre 
än annars. Osäkerheten medförde att urvalet gjordes i flera steg. Först 
gjordes en grov gallring, där sådana rapporter som obestridligen inte var 
utvärderingar sorterades bort. De kvarvarande rapporterna gicks därefter 
igenom mer noggrant varvid ytterligare en gallring gjordes. De återståen-
de rapporterna bearbetades därefter en tredje gång och ytterligare ett antal 
föll bort. Ytterligare några gallrades ut när utvärderingarna detaljgrans-
kades i enlighet med analysschemat.   

UKÄ:s samtliga rapporter kartlades genom LIBRIS. Där finns två 
rapporter upptagna med rapportnummer 1972:2 och 1972:3. Dessa är 
utan titel. Det har inte varit möjligt att få fram vare sig titel eller själva 
rapporterna via arkiv eller bibliotek. De ingår därför inte i underlagsmate-
rialet. 

En presentation av en utvärdering upptäcktes av en slump i nyhets-
skriften UKÄ-aktuellt (70/71:8). Presentationen avser ”Det första årets 
erfarenheter av den nya studieordningen (1969 års) vid filosofisk fakul-
tet”.234  Någon motsvarande redovisning i rapportserien har inte återfun-
nits men den har räknats in i underlagsmaterialet och redovisningen i tid-
skriften har analyserats som de övriga. Upptäckten medförde att myndig-
hetens samtliga nyhetsskrifter granskades i jakten på utvärderingar. Nå-
gon mer som stod utanför rapportserien upptäcktes inte. Det totala antalet 
utvärderingar under perioden uppgår därmed till trettio (se bilaga 1). De 

                                           
233  Se avsnittet 3.3 Urskiljningsförfarande. 
234  Avdelningsdirektör Ulla Åhgren-Lange vid utbildningsbyrån var huvudansva-

rig för detta projekt. Dahllöf var engagerad som konsult redan i den första ut-
värderingen som presenterades i UKÄ-aktuellt 1970/71:8.  
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allra flesta utvärderingarna genomfördes mellan 1970-76. Särskilt många 
genomfördes under 1973 och –74 då sju utvärderingar publicerades vart-
dera året. UKÄ ombildades sista juni 1976 och få rapporter över huvud 
taget publicerades under det sista året.  

Tidigare i avsnittet om urvalet slogs fast att både sådana utredningar 
som myndigheten själv kallade utvärdering skulle räknas in i underlags-
materialet samt sådana som matchade de urvalskriterier som ställts upp. I 
sämsta fall kan dessa olika grunder för urval leda till två olika kategorier. 
UKÄ har i sju fall235  angivit att det är en utvärdering det handlar om. Ett 
av dessa fall är dokumentation från den utvärderingskonferens som UKÄ 
anordnade.236  Denna konferensdokumentation räknas inte som en utvär-
dering. De övriga sex räknas dock in i underlagsmaterialet.  

För att få ytterligare information om institutionens stigberoende och 
stabilisering redovisas nedan analysen av UKÄ:s utvärderingar när det 
gäller utvärderingsobjekt, syfte, organisering, kriterier, metod och tillvä-
gagångssätt samt spridning och användning.  

4.3.1 UKÄ: s utvärderingsobjekt  
Som tidigare nämnts kan det som utvärderas variera. För att analysera 
utvärderingsobjektet söker jag efter om det är genomförandet, resultatet 
eller en kombination som utvärderats.  

Vid genomgången av de rapporter som klassificerats som utvärdering-
ar visade det sig dessutom att fyra olika klasser av objekt kunde urskiljas. 
Jag kallade dem: system, reformer, ämne och utbildningslinje samt en 
liten grupp som fått gå under namnet övrigt. Med system menas sådant 
som har med högskolesystemets totala funktion att göra, med reformer 
menas sådant som kan knytas till de reformer som genomfördes under 
perioden. Flera av utvärderingarna har dessutom klassificerats med mer 
än ett utvärderingsobjekt, t.ex. om ett ämne utvärderats till följd av en 
reform har denna klassats både som utvärdering av ämne och utbildnings-
linje och som reformutvärdering.  

De flesta utvärderingarna av ämnes/utbildningslinjer har kommit till 
stånd till följd av reformer (se avsnittet 3.2). I några fall finns inte någon 
direkt hänvisning till någon reform men den slutsatsen har ändå kunnat 
dras m.h.t. tidpunkten för utvärderingen samt vad den fokuserat. Ett annat 
exempel på dubbel klassificering är t.ex. ett system som utvärderats till 
följd av en reform. Sådana har klassats som både systemutvärdering och 
reformutvärdering. Det totala antalet utvärderingsobjekt är därför flera än 

                                           
235  Rapport nr 73:2, 73:17, 74:5, 74:28, 74:33, 75:23 samt 76:1. 
236  UKÄ-rapport 1973:2. Se även avsnittet 4.1.1. 
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antalet utvärderingar. I tabellen nedan visas fördelningen på olika objekt-
klasser.  

 
 Utvärderingsobjekt Antal 
System 11 
Reform 14 
Ämne/Utbildningslinje 16 
Övrigt 4 
Tabell 3: Fördelning på objektklasser. UKÄ:s utvärderingar. 
 

Nästan hälften av de trettio utvärderingarna kan kopplas direkt till de 
reformer som genomfördes under perioden eller tidigare införda reformer. 
Detta gäller oavsett om utvärderingen också klassificerats som utvärde-
ring av system eller ämnen/utbildningslinje. U 68 och PUKAS var de re-
former som utvärderades mest under första delen av 1970-talet.  

En tidigare reform, den s.k. Universitetsautomatiken, infördes inte 
som en reform under UKÄ:s verksamhetstid men den tillämpades fortfa-
rande. År 1967 redovisade UKÄ en utvärdering av densamma.237   

Genomförandet av PUKAS medförde stora administrativa insatser på 
både universiteten och UKÄ. På universiteten inrättades särskilda utskott 
som kontrollerade att de nya tröskel- och avstängningsreglerna följdes. 
Dessutom infördes nya tjänster som utbildningsledare och studievägleda-
re.238  UKÄ genomförde sammanlagt fyra utvärderingar av reformen.239   

En annan utvärdering där utvärderingsobjektet klassats både som sy-
stemutvärdering och som reformutvärdering, handlar om studieeffektivi-
teten vid teknisk fakultet.240  Visserligen hade tillströmningen till högsko-
lan mattats av under början av 1970-talet men effektivitet och högre 
genomströmning stod högt på agendan. I utvärderingen uppmärksammas 
detta särskilt. Utvärderingen innehåller många förslag till förbättringar 
inbegripet ett handlingsprogram för att höja studieeffektiviteten vid de 
tekniska fakulteterna. 

                                           
237  Universitetsautomatik II, Undersökningar och principförslag 1967:6. 
238  SOU 1997:7, sid. 65. 
239  De första tre genomfördes med ett års mellanrum. Den första som kallades 

”Det första årets erfarenheter av den nya studieordningen vid filosofisk fakul-
tet” redovisades inte i en rapport utan i nyhetsskriften UKÄ-aktuellt 
(1970/71:8). De båda senare utvärderingarna ”Erfarenheter av 1969 års stu-
dieordning efter två år” (1971:2) och ”Tre år med den nya studieordningen vid 
filosofisk fakultet” (1972:9) redovisades i rapportform. Den fjärde utvärde-
ringen ”Uppföljning och utvärdering Filosofisk fakultet 1969-1973” presente-
rades 1974 (1974:5). 

240  UKÄ-rapport 1974:24a. Studieeffektivitet vid teknisk fakultet. 



 

 77 

Före införandet av PUKAS hade bara en utvärdering av ämne/-
utbildningslinje genomförts, det rörde psykologutbildningen. Psykolog-
utbildningen som hade spärrad intagning under perioden var också den 
enskilda utbildning som utvärderades mest, fyra gånger under UKÄ:s 
livstid.241  Övriga utvärderingar av ämnen/utbildningslinjer genomfördes 
under perioden 1970 - 76.242  Sammantaget utvärderades något mindre än 
hälften av de arton utbildningslinjerna. Dessa utvärderingar tog framför 
allt sikte på om just det enskilda ämnet låg i linje med PUKAS intentio-
ner. Kopplingen mellan ämnes/utbildningslinjer och reformer liksom 
mellan system och reformer var påtaglig. Frågor om inlärning och andra 
pedagogiska frågor togs också upp i några av utvärderingarna av äm-
nen/utbildningslinjer.  

De allra flesta utvärderingar som UKÄ genomförde var inriktade på 
genomförandet. Utvärderingarna behandlade objekt som var pågående. 
Det var ämnen och utbildningslinjer vid universiteten och högskolorna 
och som i många fall var berörda av reformerna. Reformerna var så ge-
nomgripande att utbildningssystemet påverkades i allra högsta grad. Ä-
ven systemet utvärderades i denna mening. 1969 års studieordning ledde 
till att systemet vid den filosofiska fakulteten utvärderades fyra gånger. 
Den första genomfördes efter ett år, den andra efter två år, osv.243   

UKÄ gjorde inte någon explicit utvärdering av forskarutbildningen 
utan det var i huvudsak grundutbildningen som utvärderades. I två utvär-
deringar förs dock resonemang om forskarutbildningen.244   

U 68 liksom PUKAS hade frågan om utbildning med yrkesinriktning 
på agendan och försöksverksamhet med kombinationsutbildningar starta-
de. Bland annat skulle studier vid gymnasieskola kunna kombineras med 
studier vid universitet. En utvärdering av den verksamheten företogs in-
klusive förändringsförslag.245  U 68 låg även bakom försöksverksamhet 
med olika distributionsformer för högre utbildning, även denna försöks-
verksamhet utvärderades.246  UKÄ utvärderade även flera andra försöks-

                                           
241  Psykologutbildningen utvärderades första gången 1964 därefter 1974, 1975, 

1976. 
242  Matematik utvärderades två gånger. Övriga ämnen och program var biologi, 

svenska, svensklärarutbildning, juristutbildning, läkarutbildning, samhällspla-
nerarutbildning samt blandad medicin och farmaceutisk-kemisk utbildning. 

243  Se fotnot 239. 
244  I UKÄ-rapport 1973:5, Utbildningen inom kärnkraftområdet, förs ett kortare 

resonemang om samordningen mellan forskarutbildningen och grundutbild-
ningen. I utvärderingen av: Grundutbildning i biologi vid filosofisk fakultet 
(1974:8) resoneras kring forskarrekrytering och forskarutbildning. 

245  UKÄ-rapport 1974:19. Kombinationsutbildning fem års erfarenhet – förslag 
till förändring. 

246  UKÄ-rapport 1975:2. Cirkelkurser och intensivkurser. 
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verksamheter även om upphovet inte var U 68, bl.a. programbudgetering 
och nya former för samarbete mellan studerande, lärare och annan perso-
nal. Dessa kommenteras ytterligare i avsnittet om syftet med utvärdering-
arna. 

Tidigare nämndes att för en utvärdering skulle räknas som uteslutande 
inriktad på resultatet ställdes krav på att det utvärderade skulle vara helt 
avslutat. Det finns några få sådana utvärderingar som är helt inriktade på 
resultatet. Av de fyra utvärderingar som har utmärkt sig genom sitt sär-
skilda utvärderingsobjekt (i tabellen klassificerade som övrigt) kan tre 
också räknas som resultatinriktade. En av dessa är en utvärdering av en 
annonskampanj som UKÄ hade genomfört för att bl.a. öka intresset för 
naturvetenskaplig och teknisk utbildning särskilt bland kvinnliga studen-
ter. Nu ville man veta om information i form av annonskampanjer var ett 
bra styrmedel. Året efter hade ytterligare en annonskampanj genomförts 
med samma syfte.247  Ytterligare ett informationsförsök utvärderades. Det 
hade visat sig att studie- och arbetsmarknadsinformation inte nådde fram 
till de studerande och nu gjordes försök med information i seminarie-
form.248   

Den fjärde utvärderingen som klassats i gruppen övrigt är den utvär-
dering som UKÄ genomförde år 1975 av universitetens och högskolornas 
uppdragsverksamhet och kom med förslag till förändringar i universitets-
stadgan som reglerade densamma.249  Denna är dock inte inriktad på re-
sultatet utan är en utvärdering av pågående verksamhet. 

Däremot finns ytterligare några utvärderingar som kan räknas som in-
riktade på resultatet. Det gäller några av de utvärderingar som genom-
förts av försöksverksamhet. Under UKÄ:s verksamhetstid utvärderades 
försök med nya former för samarbete mellan studerande, lärare och övrig 
personal, distributionsformer för cirkelstudier och intensivkurser samt 
intensifierad undervisning vid matematiska institutionerna.250   

Institutionens tillväxt på den högre utbildningens område återspeglar 
den turbulens som rådde och de genomgripande reformer som genomför-
des under 1970-talets första hälft. Man kan fundera över om institutionen 
skulle ha etablerats och vuxit till i samma omfattning om inte reformerna 
varit både så genomgripande och dessutom flera under denna tidsperiod.  

Det kunde kanske förväntas att utvärderingar av pedagogiskt utveck-
lingsarbete skulle företas i större omfattning men som tidigare nämnts var 

                                           
247  UKÄ-rapport 1973:17, Anno 73 Utvärdering av UKÄ:s studieinformerande 

annonser våren 1973 samt UKÄ-rapport 1974:28, Anno 1974. 
248  UKÄ-rapport 1973:20, Erfarenheter från försök med arbetsmarknadsseminari-

er vid universitetsinstitutioner våren 73. 
249  UKÄ-rapport 1975:9, Universitetens och högskolornas uppdragsverksamhet. 
250  UKÄ-rapport 1972:18, 1974:30, 1975:12. 
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PU-enheten främst en finansiär i dessa frågor och företog inte sådana ut-
värderingar i egen regi. Frågor av pedagogisk karaktär inrymdes dock i 
flera av ämnesutvärderingarna.  

4.3.2 Syftet med UKÄ:s utvärderingar 
Att analysera syftet med utvärderingarna leder osvikligt också tankarna 
till frågan om vad utvärderingen använts till. Det är inte säkert att syftet 
och användningen är desamma. I det här avsnittet fokuseras enbart själva 
syftet. Användning liksom spridning av utvärderingarna tas upp i ett se-
nare avsnitt.  

Vid sökandet efter utvärderingssyftena kom många intressanta iaktta-
gelser i dagen. Även om inget krav kan ställas på att myndighetens utvär-
deringar ska innehålla vetenskaplig precision och öppenhet i fråga om 
redovisning av syfte, metoder m.m. så är det ändå notabelt att sådana 
uppgifter så sällan redovisats. Syftet borde vara intressant för utvärde-
ringens målgrupp såväl som för andra intressenter. Att ange syftet i en 
offentlig utvärdering skulle också kunna underlätta den fortsatta diskus-
sionen och undanröja missförstånd. Utvärderingarnas syfte har i många 
fall fått tolkats utifrån rapporternas löpande text. Det innebär att det är jag 
som i flera fall tolkat syftena.  

De syften som eftersökts är: (1) kontrollerande, (2) inläran-
de/främjande, (3) legitimerande samt (4) fördröjande. Nedan redovisas i 
tabellform hur syftena i UKÄ:s utvärderingar fördelar sig på de olika hu-
vudtyperna. I ett tidigare avsnitt skrev jag att en och samma utvärdering 
kan ha fler än ett syfte.251  De flesta av UKÄ:s utvärderingar har också 
klassificerats med fler än ett syfte. På grund av detta är summan av anta-
let redovisade syften större än antalet utvärderingar (30). 

 
 

Tabell 4: Fördelning på syften i UKÄ:s utvärderingar. 
 
Bedömningen har gjorts att det (2) inlärande/främjande syftet före-

kommit i alla utvärderingarna. Det är svårt att avgöra om en lär- eller ut-
vecklingsprocess var utvärderingarnas primära syfte men oavsett detta 
förefaller det som om man har fått en sådan process på köpet. 

Problemet med att bedöma om en utvärdering företagits i (4) fördrö-
jande syfte har också diskuterats tidigare. Bland UKÄ:s utvärderingar har 
                                           

251  Se avsnittet 3.4.1 Utvärderingars syfte. 

Syfte Antal 
(1) Kontrollerande 16 
(2) Inlärande/Främjande 30 
(3) Legitimerande 1 
(4) Fördröjande 0 
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ingen påträffats där ens misstankar om att ett sådant syfte förelegat. Detta 
behöver i och för sig inte betyda att så inte varit fallet.  

I ett fall har bedömningen gjorts att utvärderingen företagits i (3) legi-
timerande syfte. Det gäller universitetens uppdragsverksamhet.252  Inled-
ningsvis i rapporten skrivs att det var eftersträvansvärt att få till stånd ett 
för alla parter utvecklande samarbete mellan universitet/högskolor och 
omvärlden. Men uppdragsverksamheten hade inte utvecklats i den om-
fattning som var tänkt. För att underlätta för framsteg i frågan gjordes en 
granskning av reglerna kring uppdragsverksamheten. Det var m.a.o. både 
legitimt och önskvärt att lärosätena dels bedrev uppdragsverksamhet, dels 
att den bedrevs i större omfattning än tidigare.  

Det (1) kontrollerande syftet är det näst mest förekommande efter det 
inlärande/främjande. Av dessa utvärderingar är några speciella. Det gäller 
utvärderingar av försöksverksamheter som exempelvis programbudgete-
ring. Genom olika slags försöksverksamhet skulle inte bara utvecklingen 
drivas framåt utan även inflytandet på och kontrollen över utvärderings-
objektet skulle stärkas. Det särskilda är inte att primärt kontrollera hur det 
fungerar eller har fungerat utan att driva på och skaffa sig bättre kontroll 
över framtida verksamhet. Just när det gäller programbudgetering utvär-
derades försöksverksamheten två gånger.253  UKÄ ägnade mera uppmärk-
samhet åt försöksverksamheten med programbudgetering än vad som 
framkommer här då det bara är de utredningar som bedömts vara utvärde-
ringar som tas upp. Riksrevisionsverket (RRV) och Statskontoret var de 
myndigheter som låg bakom och drev försöksverksamheten med pro-
grambudgetering. 

Mer än hälften av utvärderingarna har bedömts ha ett kontrollerande 
syfte. Som tidigare påpekats görs ingen analys av hur dessa fördelar sig 
på perspektiven; politiker-, myndighets-, medborgar- och brukarperspek-
tiv (se avsnittet 2.5.1). Däremot kan ett allmänt resonemang vara på sin 
plats. När det gäller utvärdering ur (a) politikerperspektiv, skriver Ved-
ung att det handlar om att folkvalda beslutsfattare behöver kontrollerande 
utvärdering för att kunna ställa förvaltningen till svars för dess ageran-
de.254  Frågan är då vad som är förvaltningen i detta fall, är det UKÄ eller 
lärosätena? Om politikerna skulle vilja kontrollera en myndighet skulle 
de vid den tidpunkten troligen ha vänt sig till Riksrevisionsverket eller 

                                           
252  UKÄ-rapport 1975:9. Universitetens och högskolornas uppdragsverksamhet. 
253  UKÄ-rapport 1970:2 Utrednings- och försöksverksamhet med programbudge-

tering inom UKÄ:s verksamhetsområde samt UKÄ-rapport 1973:9, Rapport 5 
om försök med programbudgetering inom UKÄ-området. Den senare var en 
utvärdering av försöksverksamheten med programbudgetering vid Chalmers 
Tekniska Högskola och högskolan i Linköping. 

254  Vedung 1998, sid. 99. 
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Statskontoret. Politikerna kan däremot kontrollera lärosätena via UKÄ. 
UKÄ fick som visats i ett tidigare avsnitt många uppgifter på sitt bord. 
Myndigheten skulle ha ansvaret för planeringen inom den högre utbild-
ningen samt vara den högsta administrativa myndigheten på området. 
UKÄ hade genom sin instruktion och de uppgifter som meddelades där 
alla möjligheter att bedriva kontroll av lärosätena i politikernas ställe. 
Genom sådan decentralisering av makten kan utvärderingsverksamheten i 
det här fallet ses i det politiska sammanhanget och den kontrollerande 
utvärderingsverksamheten som företas har på sätt och vis alltid ett politi-
kerperspektiv, även om det är indirekt.  

Ett annat sätt för politikerna att kontrollera någon för tillfället särskilt 
intressant fråga är att via regeringsuppdrag få till stånd en utvärdering. 
Av de utvärderingar som UKÄ företog är tre genomförda på direkt upp-
drag från Kungl. Maj:t (regeringen).255   

När det gäller (b) myndighetsperspektivet skriver Vedung att myndig-
heternas ledning behöver utvärdering för att hålla medarbetare på lägre 
hierarkiska nivåer under uppsikt.256  Myndighetsperspektivet har här även 
tolkats som att det inte bara avser de interna förhållandena på den egna 
myndigheten utan även förhållandet mellan centrala förvaltningsmyndig-
heter och regionala och lokala utförare. I det här fallet gäller det förhål-
landet mellan UKÄ och universiteten och högskolorna. På vissa områden 
var den hierarkiska ordningen påtaglig. UKÄ planerade inte bara omfatt-
ningen av verksamheten på universiteten utan kontrollerade den också. 
Kontrollmöjligheterna utöver utvärdering var flera, t.ex. UKÄ:s över-
prövning och bearbetning av anslagsäskandena. 

Vedung skriver lite drastiskt att ”herrarna är andras tjänare”.257  Det 
kan här tolkas som att UKÄ borde vara lojalt mot sin egen uppdragsgiva-
re för att själv komma i god dager. Det kan också innefatta det motsägel-
sefulla problemet i det svenska demokratiska samhället, att den svenska 
statsförvaltningen både är självständig och underordnad de politiska be-
slutsfattarna. Myndigheterna och tjänstemännen ska i sitt arbete arbeta 
inom ramen för lagar och förordningar och inte rätta sig efter egna eller 
andras (t.ex. politikers) omdöme. Regeringen styr enbart genom författ-
ningar. Myndigheten kan sedan i ramen för lagarna handla efter sitt eget 
omdöme. I Sverige går skiljelinjen mellan politik och administration mel-
lan regeringens stabsorgan departementen och de fristående myndighe-

                                           
255  UKÄ-rapporter 1967:6 Universitetets automatik: 2 undersökningar och prin-

cipförslag/Automatikutredningen, 1972:18 Försöksverksamheten med former 
för samarbete mellan studerande, lärare och övrig personal, 1976:3 Universi-
tetsutbildning för naturvetare. 

256  Vedung 1998, sid. 100. 
257  Vedung 1998, sid. 100. 



 

 82 

terna.258  Genom de uppgifter som regeringen gav UKÄ i uppdrag hade 
emellertid myndigheten mycket stort inflytande över högskolorna. De 
utvärderingar som UKÄ företog för att kontrollera hur väl högskolorna 
skötte sig riskerade att samtidigt bli ett mått på hur väl UKÄ förvaltade 
sitt pund. Liksom politikerperspektivet är myndighetsperspektivet åtmin-
stone rent tankemässigt applicerbart på alla UKÄ:s utvärderingar.  

(c) Medborgarna behöver utvärdering för att kunna ta ställning till hur 
politikerna sköter sig skriver Vedung vidare.259  Då politikerna är folkval-
da kan även ett sådant medborgarperspektiv rent abstrakt appliceras på 
alla UKÄ:s utvärderingar även om det kan tyckas lite långsökt och vara 
svårt att uppfatta. Medborgarperspektivet kan ses som mer indirekt ge-
nom ett slags cirkelgång i resonemanget: politikerna beslutar i frågor på 
den högre utbildningens område och högskolorna har att genomföra ut-
bildning och forskning utifrån dessa beslut. Om inte utbildning och 
forskning ger ett acceptabelt resultat, som i det här fallet uppmätts av 
UKÄ, bär politikerna ytterst ansvaret och medborgarna kan välja att i val 
rösta bort dem.  

(d) Brukarperspektiv och brukare handlar om dem som direkt berörs. I 
det här fallet kan det handla om studenter och personal vid lärosätena. 
Idag (2004) är det inte ovanligt att bedömningar av olika slag och utvär-
deringar används som ett slags kvalitetsstämpel och som information för 
potentiella studenter. Rankinglistor publiceras i mer eller mindre sensa-
tionslystna tidningar i Sverige och utomlands. Ett brukarperspektiv i det 
avseendet är inte direkt applicerbart på UKÄ:s utvärderingar, även om 
utvärderingarna då liksom nu var offentliga. Däremot genomfördes som 
tidigare nämnts två utvärderingar av annonskampanjer som riktade sig 
direkt till presumtiva studenter. Annonskampanjerna hade som mål att 
väcka intresse för bl.a. naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Utvär-
deringarna var inriktade på kontroll och förbättring av kampanjen. Bru-
karperspektivet kan i förlängningen också handla om arbetsgivare som 
ska anställa de utbildade studenterna. I flera av utvärderingarna av ämnen 
och utbildningslinjer fanns en uttalad ambition att i högre grad yrkesan-
passa utbildningen. Bättre yrkesanpassning var också strävan med flera 
av de reformer som genomfördes.  

Ett annat exempel på brukarperspektiv finns i en utvärdering av för-
söksverksamhet för nya samarbetsformer mellan studerande, lärare och 
annan personal.260  Kungl. Maj:t beslöt redan på sommaren 1968 om för-
söksverksamhet för nya samarbetsformer. Tanken gällde ett slags ”uni-
                                           

258  Simon Andersson, Anders Mellbourn, Ingemar Skogö 1978, sid. 9ff. 
259  Vedung 1998, sid. 100. 
260  UKÄ-rapport 1972:18. Försöksverksamhet med nya former för samarbete 

mellan studerande, lärare och annan personal. 
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versitetsdemokrati”, att alla berörda skulle engageras dels i den dagliga 
verksamheten, dels i det långsiktiga planerings- och utvecklingsarbetet.  

Tidigare nämndes att fyra utvärderingar kommit till stånd på initiativ 
av Kungl. Maj:t (regeringen). Men initiativ har även kommit från andra 
håll. Från början på 1970-talet höll UKÄ bl.a. återkommande studierek-
torskonferenser där problem lyftes fram och diskuterades. Till följd av en 
sådan kom t.ex. en utvärdering av utbildningen i svenska till stånd.261   

Det helt dominerande syftet med UKÄ:s utvärderingar har bedömts 
vara inlärning/främjande även om det inte uttryckts direkt. Det är svårt att 
hävda att en utvärdering där ett utvärderingsobjekt, oavsett vad det är, 
som noga studerats och beskrivits inte skulle kunna användas till utveck-
ling och förbättring. Om så skett är dock en helt annan fråga.  

Utvärderingar i kontrollerande syfte är den näst största gruppen. Även 
här är det troligt att reformerna under perioden varit tongivande. Med så 
genomgripande reformer som det var fråga om är det inte underligt att 
viss kontroll gjordes av om det blev som man tänkt sig. 

4.3.3. Utvärderingssubjekt - UKÄ 
Det har redan slagits fast att UKÄ genomförde trettio utvärderingar. Ana-
lysen av hur denna verksamhet organiserades ger ytterligare ledtrådar till 
kunskap om hur institutionen stabiliserades.  

Undersökningen av vilka som genomfört utvärderingarna visar att de 
flesta utvärderarna inte tillhörde den egna personalen utan bestod av ex-
terna experter/fackmän. En sådan organisering var vanlig i den svenska 
förvaltningen på den tiden.262  Vanligtvis ingick dock någon medarbetare 
från UKÄ i utvärderingsgruppen. 

I fem fall är det helt klart att medarbetarna själva agerat utvärderare, 
utan medverkan av externa fackmän. Fyra av dessa rör utvärderingarna263  
av PUKAS-reformen. Rapporterna utarbetades en av en grupp medarbe-
tare på utbildningsbyrån men även personal från andra byråer medverka-
de. Det femte fallet gäller utvärderingen av uppdragsverksamheten på 
lärosätena. Den utvärderingen utarbetades på planeringsbyrån. Det är in-

                                           
261  UKÄ-rapport 1973:6. Universitetsutbildning i svenska. 
262  Andersson, Mellbourn, Skogö, sid. 133 f. 
263  Det första årets erfarenheter av den nya studieordningen vid filosofisk fakultet 

UKÄ-aktuellt (1970/71:8). Erfarenheter av 1969 års studieordning efter två 
år” (UKÄ-rapport 1971:2), Tre år med den nya studieordningen vid filosofisk 
fakultet (UKÄ-rapport 1972:9) redovisades i rapportform. Uppföljning och 
utvärdering Filosofisk fakultet 1969-1973: studerandeutveckling, studiepro-
gram, studieresultat, arbetsformer. (UKÄ-rapport 1974:5). 
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tressant att notera att universitetskanslern själv samt hela UKÄ:s styrelse 
deltog i handläggningen av detta arbete. 264   

Cirkelstudier och intensivkurser var en försöksverksamhet och redan 
från början knöts en utvärdering med pedagogiska förtecken till denna. 
Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet genomförde den och 
utvärderingen bekostades av UKÄ. En sammanställning av verksamheten 
och utvärderingen utarbetades på enheten för pedagogiskt utvecklingsar-
bete av en enskild medarbetare och publicerades av UKÄ. 265   

I några andra fall (sex utvärderingar) har utvärderingarna genomförts 
av uteslutande externa fackmän på UKÄ:s uppdrag. Det gäller den första 
utvärderingen som UKÄ publicerade 1964 och som rörde utbildningen av 
psykologer. Utvärderingen genomfördes av en professor vid Göteborgs 
universitet som fått uppdraget av dåvarande kanslern att ”som sakkunnig 
inom kanslersämbetet biträda med utredning av vissa frågor rörande psy-
kologiutbildningen.”266  Denne fackman hade under arbetets gång kontakt 
och samråd med företrädare för olika grupper som medverkade i eller på 
annat sätt berördes av psykologiutbildningen. De tre ytterligare utvärde-
ringarna av psykologutbildningen som utfördes på UKÄ:s uppdrag, 
genomfördes också av externa fackmän. Dessa rapporter är utförda inom 
ramen för ett forskningsprojekt med namnet ”Utvärdering av utbildnings-
linje 4a” som bedrevs vid psykologiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet och som i huvudsak bekostades av UKÄ.267  Ytterligare en utvär-
dering utfördes av en fackman vid samma institution och gällde försök 
med arbetsmarknadsseminarier.268   

En utvärdering som behandlade försöksverksamhet med intensifierad 
undervisning i matematik genomfördes av fackmän som var universitets-
lektorer och utbildningsledare från Stockholms och Linköpings universi-
tet.269   

I flera av utvärderingarna anges inte vid vilken enhet som UKÄ-
medarbetaren arbetade. Men i de fall där medarbetarens enhet har angetts 
visade det sig att dessa hämtades från olika enheter på myndigheten. Ta-
bellen nedan visar dels från vilka enheter medarbetarna hämtades dels i 
hur många fall. Observera dock att tabellen är ofullständig och inte vitt-

                                           
264  UKÄ-rapport 1975:9, Universitetens och högskolornas uppdragsverksamhet. 
265  UKÄ-rapport 1975:12, Cirkelstudier och intensivkurser. 
266  UKÄ-rapport 1964:1, Utbildning av psykologer. Sid. III. 
267  UKÄ-rapport 1974:33, 1975:23, 1976:1. 
268  UKÄ-rapport 1973:20 Erfarenheter från försök med arbetsmarknadsseminari-

er vid universitetsinstitutionerna våren -73. 
269  UKÄ-rapport 1974:30, Matematik 72/73. 
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nar om hela sanningen. Vid det seminarium som hölls i juni 2001 påpe-
kades att de flesta utvärderingarna ombestyrdes från utbildningsbyrån.270   

 
Planerings- 
byrån 

Rationaliser-
ingsgruppen 

Utbildnings-
byrån 

Administra-
tiva byrån  

Informations-
sektionen 

Enheten för 
pedagogiskt 
utvecklings-
arbete  

1 3 3 1 2 1 
Tabell 5: Fördelning av utvärderingsmedarbetare per enhet, UKÄ. 

 
Att personal hämtades även från andra enheter kan ha haft betydelse 

för institutionens spridning i myndigheten. Detta tyder på att institutionen 
var spridd i organisationen och inte fast förankrad på någon enskild enhet 
även om utbildningsbyrån var mest involverad. 

Bland annat med tanke på att UKÄ:s forskningsprogram och andra 
program inom PU-enheten, satsade på att utveckla metoder för utvärde-
ring av särskilda utvärderingsobjekt som universitetens mål, organisation 
och resultat m.m. drar jag slutsatsen att UKÄ:s utvärderingsverksamhet 
inte bedrevs löpande. Eventuellt efterstävades detta på några områden, 
men det är inte klart att metodutvecklingen uteslutande gällde UKÄ:s 
egen utvärderingsverksamhet. M.h.t. de explicita utvärderingsuppdrag 
som UKÄ fick av regeringen genomfördes verksamheten mer ad hoc på 
sådana områden som just då ansågs angelägna.271  UKÄ hade också reger-
ingens uppdrag att t.ex. följa 1969 års studieordning. Denna utvärderas 
som tidigare nämnts fyra gånger, i den meningen var utvärderingen av 
just den reformen löpande, men inte hela verksamheten. Tidigare har 
också nämnts att myndigheten själv tog initiativ till utvärderingar men 
initiativ kom även från annat håll. Ett exempel är den studierektorskonfe-
rens som gav upphov till en utvärdering av utbildningen i svenska.272   

Det praktiska utvärderingsarbetet genomfördes huvudsakligen av 
fackmän men den egna personalen hade oftast något slags funktion i 
sammanhanget. Den egna personalen kom från olika avdelningar även 
om utbildningsbyrån var central i sammanhanget särskilt när det gällde 
systemutvärderingar. Det kan tyda på att logiken fått fäste i olika enheter 
på myndigheten vilket torde ha bidragit till institutionens stabilisering. 
De externa fackmännen hämtades vanligen från lärosätena och hade spe-
cialistkompetens i en eller annan form. Att UKÄ använde externa fack-
män borde ha gjort sitt till att logiken och idéerna om utvärdering spreds 

                                           
270  Yvonne Wessman, seminarium juni 2001. 
271  Exempel på utvärderingar till följd av direkta regeringsuppdrag är UKÄ-

rapporter 1967:6, 1972:18 och 1976:3. 
272  UKÄ-rapport 1973:6. 
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och fick fäste även på universiteten och högskolorna. Genom de externa 
fackmännens medverkan är det också tänkbart att acceptansen av verk-
samheten ökade. Metodutvecklingen tog sikte på att anpassa metoden till 
utvärderingsobjektet.  

4.3.4 Vilka kriterier användes?  
Vid genomgången av de trettio utvärderingarna har jag bedömt att man i 
alla, direkt eller indirekt, hänvisat till kriterier av olika slag. Att utvärde-
rarna hänvisar till sådana behöver dock inte betyda att utvärderingen in-
kluderar en uttrycklig bedömning. Det förefaller som att utvärderarna 
eventuellt tänkt att beslutsfattaren (eller läsaren) får göra bedömningen.  

De slutsatser som jag dragit om att kriterier använts och av vilket slag 
de är grundar sig på de resonemang, diskussioner och hänvisningar som 
görs i rapporterna. Analysen visade att några huvudgrupper av kriterier 
kunde urskiljas. Tabellen nedan visar fördelningen på dessa. I flera av 
utvärderingar har fler än en kriterieuppsättning uppfattats. Det innebär 
också att det sammanlagda antalet kriterieuppsättningar blir fler än tret-
tio.  

 
Politiska mål Ämnesprofessionens 

egna kriterier/mål 
Samhällsekonomis-
ka kriterier/mål 

UKÄ:s mål 

15 18 5 2 
Tabell 6: Fördelning på kriterier/mål som användes i UKÄ:s utvärderingar. 

 
Att avgöra om och i vilken omfattning utvärderingarna verkligen an-

vänt politiska mål som bedömningskriterium har varit svår. Skälet är att i 
flera av utvärderingarna hänvisas bara i allmänna termer till de reformer 
som rör utbildningssystemet generellt. Hur mycket hänsyn som sedan de 
facto tagits till de politiska målen är svårt att bedöma särskilt när det gäll-
er sådana mål som, i det offentliga trycket, uttryckts som önskningar, för-
hoppningar eller visioner. Det finns dock politiska mål som är mer exak-
ta. När det gäller utbildningslinjer fanns oftare mer specifika mål som 
vilken inriktning de skulle ha. Några utvärderingar hänvisar till sådana. 
Ett annat exempel är när regeringen angett hur många utbildningslinjer 
som ska finnas samt hur många studenter som ska antas på spärrade lin-
jer. Men, i de fall där exakta mål angetts i utvärderingen har inte heller 
någon bedömning om målet är uppnått inkluderats i utvärderingen. Men 
det är möjligt att myndigheten drog sådana slutsatser i andra samman-
hang eller så lämnades bedömningen till beslutsfattarna.  

De utvärderingar som UKÄ genomförde av utbildningslinjer har alla 
haft fackmän i utvärderingsgruppen, men personer med fackkunskaper 
har också deltagit i utvärderingar av system och reformer. UKÄ måste ha 
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gjort bedömningen att ämnesspecifika kunskaper och beprövad erfarenhet 
var viktiga kriterier särskilt med tanke på att man i flera fall helt överlät 
utvärderingarna till fackmännen. Arton av utvärderingarna har tillskrivits 
ämnesprofessionens egna kriterier/mål. 

De fall där samhällsekonomiska kriterier/mål urskiljts behandlar två 
utvärderingar av försöksverksamhet med programbudgetering, en utvär-
dering handlar om universitetsautomatiken samt två gäller studieeffekti-
vitet på utbildningslinjer.273   

Två andra utvärderingar behandlade UKÄ:s studieinformerande an-
nonser. I dessa båda fall har bedömningen gjorts att det är UKÄ:s egna 
mål med de studieinformerade annonserna som har utgjort kriterier.274   

Med hänsyn till att de flesta utvärderingarna rör ämnen och utbild-
ningslinjer, är det föga förvånande att ämnesprofessionens egna mål och 
kriterier är vanligast förekommande. Det är inte heller förvånande att po-
litiska mål också förekommer i stor utsträckning eftersom både dessa och 
utvärderingarna av systemet kunnat kopplas till de genomgripande re-
former som genomfördes under perioden.  

4.3.5 Metod och tillvägagångssätt 
När det gäller utförandet av utvärderingarna har de förmodligen inte ge-
nomförts på samma sätt på 1970-talet som på 1990-talet. Tidigare nämn-
des att dessa tidiga utvärderingar kan framstå som både annorlunda och 
eventuellt outvecklade från dagens horisont men de var troligen höjden 
av professionalitet då.  

Tidigare nämndes att inget krav kan ställas på att myndighetens utvär-
deringar ska innehålla vetenskaplig noggrannhet och öppenhet i fråga om 
redovisning av syfte, metoder m.m. Det visade sig också att sådana upp-
gifter sällan redovisades. Emellertid förekommer några beskrivningar av 
utredningsuppdraget och i några rapporter beskrivs också metod och till-
vägagångssätt. Även om det är brist på sådan redovisning har det inte va-
rit svårt att konstatera vilken metod som använts.  

Alla utvärderingarna är deskriptiva i den meningen att utvärderingsob-
jektet beskrivs i varierande omfattning i rapporterna. Några av utvärde-
ringarna är rena skrivbordsprodukter som består av sammanställningar av 
befintligt material som promemorior och tidigare genomförda utvärde-
ringar.  

De tre utvärderingar som rationaliseringsgruppen varit delaktiga i har 
i högre grad än de andra både samlat in nya och bearbetat kvantitativa 
uppgifter, genomfört statistiska bearbetningar och gjort sammanställning-

                                           
273  UKÄ-rapporter 1970:2, 1973:9, 1967:6, 1974:24, 1974:30. 
274  UKÄ-rapporter 1973:17, 1974:28. 
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ar utifrån dessa. Övriga utvärderingar innehåller inte särskilt mycket av 
kvantitativa data annat än sammanställningar av exempelvis studieresul-
tat, antal studenter m.m. Två utvärderingar innehåller prognoser, den ena 
gäller antagning av studenter och lärarbemanningen, den andra handlar 
om automatiken.  

Det var vanligast att samla in data genom intervjuer och enkäter. Hälf-
ten av alla utvärderingar använde sådana. Enkäter till och intervjuer med 
studenter var vanligast men även lärare och professorer tillfrågades. Det 
finns även exempel på intervjuer och enkäter till avnämare såsom poten-
tiella arbetsgivare. 

Det var också vanligt med samråd med avnämare. Ordet samråd an-
vänds i rapporterna men om samrådet innebar remissförfarande, referens-
grupper eller någon annan form av samråd är oklart. Exempel på sam-
rådsorganisationer är Psykologförbundet, Läkarförbundet m.fl. liknande 
intresseorganisationer, samråd har också skett med andra myndigheter 
såsom Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen. Dessutom har i några fall 
studieresor företagits i Europa och USA. Utvärderarna har också deltagit 
i konferenser både inrikes och utomlands. Sammanfattningsvis var utvär-
deringarna kvalitativa.  

De fyra utvärderingarna som tog upp PUKAS-reformens inverkan på 
lärosätena genomfördes på ett likartat sätt. UKÄ begärde att rektorsämbe-
tena bl.a. skulle redovisa studieresultaten. Effektivitet och högre genom-
strömning var viktiga ingredienser i reformen och avspeglades också i 
utvärderingarna. I alla fyra utvärderingarna finns mått på genomström-
ningen redovisade. I rektorernas rapporter fanns också både önskemål 
och klagomål framförda. Den första utvärderingen ledde bl.a. till att UKÄ 
anordnade gemensamma ämneskonferenser för att understödja en natio-
nell samordning när normalstudieplanerna skulle fastställas. Den fjärde 
och sista utvärderingen av PUKAS ”Uppföljning och utvärdering Filoso-
fisk fakultet 1969-1973” presenterades år 1974.275  Den skiljer sig i sin tur 
från de tidigare genom att den dels omfattar hela den tid som reformen 
varit tillämplig, dels att den är metodologiskt sett mer ambitiös. Det på-
pekas att de tidigare erfarenhetsredovisningarna har varit ett försök att 
närma sig utvärderingsfrågorna och att UKÄ är väl medvetet om att de 
tidigare tre redovisningarna endast på ett ibland ofullständigt sätt kunnat 
belysa utvecklingen vid de filosofiska fakulteterna. UKÄ menade att 
möjligheterna att förbättra utbildningen var beroende av ”kännedom om 
en serie faktorer som påverkar resultat och resultatmätning”. Därför, skri-
ver myndigheten har UKÄ låtit det bli ett huvudtema i den sista rappor-

                                           
275  UKÄ-rapport 1974:5. 
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ten.276  Detta innebar bl.a. att möda lades ner på att undersöka tillförlitlig-
heten i de data som användes tidigare samt förslag gavs till hur datain-
samling, sammanställning och redovisning av resultat kunde förbättras. 
Därmed visade UKÄ prov på intresse för betydelsen av metod och valet 
av den samma men också på utvärderingens betydelse som sådan.  

Sammantaget styrdes inte utvärderingarna metodologiskt av någon 
fastställd policy utan var kontextuella. UKÄ:s utvärderingar visar prov på 
olika metoder och tekniker.  

4.3.6 Spridning och användning av UKÄ: s utvärderingar 
Den spridning och användning som utvärderingarna fick borde ha haft 
betydelse för stabiliseringsprocessen. Det är dock oklart hur spridnings-
policyn på UKÄ såg ut. Någon distributionsplan har inte återfunnits i 
arkiven men det fanns en sådan. Det var vanligt om utredningarna och 
utvärderingarna innehöll förslag så skickades dessa på remiss till dem det 
gällde, vanligtvis lärosätena. Ett sådant förfarande garanterar spridning 
till dem som direkt berörs. De utredningar och utvärderingar som inne-
höll förslag och som remissbehandlats för att därefter insändas som för-
slag till statsmakterna ledde nästan alltid till resultat. På den tiden var det 
en sensation om regeringen gick emot ett förslag från UKÄ.277   

UKÄ hade också uppgiften att fastställa studie- och utbildningsplaner. 
Lärosäten framförde önskemål om centralt initierade ämneskonferenser 
som en viktig del av en uppföljande verksamhet. UKÄ anordnade också 
sådana. 278  Vid dessa framfördes både önskemål om utvärderingar av det 
egna ämnet samt diskussioner fördes till följd av de ämnes- och linjeut-
värderingar som genomförts.279   

Även berörda departement och utskott m.fl. kan förväntas ha stått på 
sändlistan. Information till regering och riksdag kan ha skett både direkt 
genom att rapporterna skickades dit men också indirekt om resultaten an-
vändes i anslagsäskandena.  

Om utvärderingsuppdraget var ett regeringsuppdrag eller kom från 
Kungl. Maj:t redovisades uppdraget naturligtvis tillbaka dit. Pliktexem-
plar till Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken sändes förmod-
ligen också.  

Det samråd med avnämare och den flitiga användningen av enkäter 
och intervjuer som förekom borde också ha skapat intresse för utvärde-
ringen och i förlängningen medfört att spridningen blivit större än annars.  

                                           
276  UKÄ-rapport 1974:5, sid. IV. 
277  Intervju med Urban Dahllöf den 10 december 2003.  
278  UKÄ-aktuellt 1979/71:8, sid. 12. 
279  Seminarium på SCORE juni 2001, Yvonne Wessman. 
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4.4 Stabiliseringsprocessen - slutsatser och summering 
I de följande avsnitten görs ett sammandrag och slutsatser dras om stabi-
liseringsprocessen under 1970-talets första hälft, dvs. så länge som UKÄ 
består.  

I avsnittet 2.2. togs ett antal studieområden upp för att få struktur på 
analysen. Här görs en anknytning till studieområdena som rör innehållet i 
institutionen, hur den accepterades och spreds i organisationen och av 
dem som berördes av verksamheten.  

I tabellen nedan har resultatet sammanställts av analysen av de utvär-
deringar som UKÄ genomförde. 

 
Frågeområde Innehåll  
Utvärderingars syfte Inlärande/främjande 

Kontrollerande 
 

Utvärderingsobjekt Genomförande  
Ämne/Utbildningslinjer 
Reform/system 
 

Utvärderingssubjekt Ad hoc utvärderingsverksamhet  
Spridd organisatorisk form 
Externa experter/fackmän 
 

Utvärderingskriterier Ämnesprofessionens egna kriterier/mål 
Politiska mål 
 

Utvärderingsmetoder Kontextuell 
Kvalitativ  
 

Utvärderingars spridning 
och användning 

Remiss till berörda 
Distributionsplan 
 

Tabell 7: Sammanfattning av analys av UKÄ:s utvärderingar.  
 
Alla UKÄ:s utvärderingar har bedömts ha ett inlärande//främjande 

syfte. Hälften har också bedömts ha ett kontrollerande syfte. Detta inne-
bär att många av utvärderingarna har mer än ett syfte.  

Hälften av utvärderingarna behandlade ämnen och utbildningslinjer, 
nästan lika många behandlade delar av utbildningssystemet. Skälen till att 
de genomfördes kan i huvudsak härledas till de reformer som företogs på 
den högre utbildningens område. De allra flesta utvärderingarna var in-
riktade på genomförandet. De utfördes inte löpande utan var mer av ad 
hoc karaktär. Det fanns inte heller någon standardiserad utvärderingsme-
tod utan den var av kontextuellt slag, vilket kan ha varit beroende av vad 
som efterfrågades.  
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Utvärderingsmetoden var kvalitativ. Själva arbetet med utvärderingar-
na genomfördes framför allt av externa fackmän/experter som huvudsak-
ligen använde sina egna ämnesprofessionella kriterier/mål som jämförel-
sepunkt. I många fall ingick också någon av personalen från UKÄ i ut-
värderingsgruppen. Politiska mål användes i nästan lika stor utsträckning 
som ämnesprofessionens egna. Utvärderingarna skickades på remiss till 
dem som var direkt berörda. Dessa var oftast lärosätena själva. Dessutom 
spreds rapporterna i enlighet med en distributionsplan som inkluderade 
berörd överordnad nivå och andra intressenter. 

Några händelser och omständigheter har också inträffat tidigt i institu-
tionaliserings- stabiliseringsprocessen. Nedan sammanfattas de händelser 
som jag bedömt vara viktiga för utvecklingen: 

En omständighet hänger samman med ändringen i UKÄ:s instruktion: 
PU-enheten blev permanentad och UKÄ satsade på metodutveckling på 
bl.a. utvärderingsområdet. UKÄ satsade också på att sprida dessa resultat.  

En annan betydelsefull händelse är den utvärderingskonferens som 
UKÄ anordnade år 1973. Utvärderingsverksamhetens betydelse blev här-
igenom befäst. I samband med konferensen uttalade universitetskansler 
Löwbeer en policydeklaration: myndigheten skulle mer systematiskt få 
igång ett utvärderingsarbete. Löwbeer var dessutom utvärderingsverk-
samhetens högste beskyddare på myndigheten. 

Valet av Dahllöf och Svensson på chefsposter var också viktiga om-
ständigheter för institutionens utveckling och stabilisering. Det gäller sär-
skilt Dahllöf som var den ledande forskningsprofilen på utvärderingsom-
rådet i Sverige vid denna tid.  

Andra händelser som var viktiga för utvecklingen är de uppmaningar 
och uppdrag på utvärderingsområdet som UKÄ fick från den överordna-
de politiska nivån. Det gäller både det uttalade behovet att utvärdera de 
förslag som U 68 presenterade 1973 och uppdraget att planera ett utvär-
deringsprogram inför den förestående reformen 1977. 

4.4.1 Institutionens kännetecken 
Det är svårt att beskriva innehållet i institutionen eftersom det åtminstone 
inledningsvis är ganska otydligt. Detta hänger samman med att det verkar 
som om myndigheten bedrev två parallella utvärderingsspår. Det ena 
fanns på utbildningsbyrån och var mer utvärderings- och policyinriktat 
och det andra fanns på PU-enheten med bl.a. forskningsprogrammet och 
utveckling av utvärderingsmetod.  

Innehållet i institutionen kännetecknades av dels metodutveckling, 
dels av att praktisk utvärderingsverksamhet bedrevs.  

När det gäller metodutveckling fick UKÄ år 1972 i uppgift att bedriva 
metodutveckling och satsade också på detta. Utvärdering blev ett särskilt 
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problemområde inom FoU-programmet som var ett av flera program vid 
PU-enheten. Utvecklingen gick snabbt och redan 1973 blev utvärdering 
och metodutveckling en huvuduppgift för FoU-programmet. Genom 
satsningen på det särskilda problemområdet ville man bl.a. utveckla mät-
instrument för att kunna mäta kvaliteten inom verksamheter på den högre 
utbildningens område. Myndigheten skriver att man ville skapa förebilder 
när det gällde ”utvärderingsinstrument och andra undervisningshjälpme-
del” (se avsnitt 4.1). Denna formulering tyder på att kopplingen till den 
pedagogiska utvecklingen var betydande. Metodutveckling av utvärde-
ring förekom också i de andra programmen inom PU-enheten, även här 
var de pedagogiska förtecknen starka. I detta avseende fanns idéer om 
utvärdering som ett medel att utveckla och förbättra undervisningen och 
därigenom utbildningen.  

PU-enhetens arbete tog också sikte på att utveckla metoder för att 
kunna analysera universitetens mål, organisation och resultat. Det fanns 
därmed idéer om och planer på att kunna använda utvärdering till att be-
döma andra delar av utbildningssystemet än undervisningen. Sammanta-
get skulle detta ge en bild av utbildningssystemet som helhet. Institutio-
nen innehöll därmed mer än det som vanligtvis räknas som pedagogisk 
utveckling. Härigenom anknöt myndigheten till de verksamhetsuppgifter 
som angivits i instruktionen samt till tidsandan som var fylld av idéer om 
effektivitet, helhetssyn och rationalism. På den utvärderingskonferens 
som myndigheten anordnade 1973 stod det klart att myndigheten ville 
förbereda för utvärdering av U 68:s förslag. Myndigheten uppgav att det 
var viktigt att utvärdera själva genomförandeprocessen så att eventuella 
nya beslut kunde tas för att underlätta utvecklingen mot de mål man tänkt 
sig.  

Analysen av de utvärderingar som myndigheten genomförde visade 
att det fanns en stark koppling till utbildningssystemet och till de refor-
mer som ägt rum på den högre utbildningens område. Nästan hälften av 
utvärderingarna kunde kopplas till reformer. Den överordnade nivån hade 
stort intresse av information om reformerna fungerade som tänkt vilket 
kan förklara att hälften av utvärderingarna hade ett kontrollerande syfte.  

Det verkar emellertid som om mer resurser spenderades på pedago-
giskt utvecklingsarbete än på att utveckla metoder för systemutvärdering. 
Det kan tyda på att de idéer som styrde innehållet i det pedagogiska ut-
vecklingsarbetet var dominerande i institutionen under de första åren på 
1970-talet. Men så behöver det i och för sig inte vara, myndigheten som 
redan tidigare genomfört studier av uppföljnings- och utvärderingskarak-
tär tyckte kanske att man redan hade en bra bas att stå på. 
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4.4.2 Institutionens acceptans och spridning 
I detta avsnitt görs en uppsummering av hur institutionen accepterades i 
organisationen och hur den spreds bland dem som var närmast berörda 
samt till andra aktörer.  

En viktig orsak till att institutionen både accepterades och stabilisera-
des var att myndighetens högste chef, universitetskanslern, värnade om 
den. Det var också av avgörande vikt att cheferna på de enheter som äg-
nade sig åt utvärdering var drivande i dessa frågor. Det gällde särskilt 
chefen på utbildningsbyrån. Universitetskanslerns tydliga inställning 
måste ha varit positiv feedback till enhetscheferna och de som arbetade 
med utvärderingsfrågorna. Hans starka hållning i frågan var tydlig även 
utåt. Vid den konferens om utvärdering som UKÄ anordnade 1973 skick-
ades tydliga signaler om institutionens betydelse. Slutsatsen kan dras att 
universitetskanslern jämte byråcheferna var den elit som under denna pe-
riod befäste institutionens etablering och stabilisering.  

Någon nämnvärd kritik mot utvärderingarna framfördes inte under 
denna period. Under institutionens tidiga år var man på lärosätena både 
förundrad och tacksam över att äntligen få se samlade dokument som gav 
en tidigare aldrig skådad överblick över utbildningsverksamheten. Det 
fanns också ett stort intresse för utvärderingarna i pressen samt på lärosä-
tena.280  Dessutom fick de forskare som drev PU-enhetens utvecklings-
projekt både medel och möjlighet till forskning.  

Institutionen var spridd i stora delar av myndigheten i och med att den 
var en del av verksamheten vid flera enheter. Dessutom var personal från 
olika enheter på myndigheten representerad i de grupper som genomförde 
utvärderingarna. Men eftersom det var externa fackmän som i många fall 
genomförde utvärderingarna spreds institutionen och de idéer m.m. som 
inrymdes i denna, även tillbaka till deras egna lärosäten eller de organisa-
tioner som de arbetade vid i vanliga fall.  

Utvärderingskonferensen var en tidig och viktig händelse som bidrog 
till både accepterandet och spridningen av institutionen. Ett ganska stort 
antal personer från olika delar av den omgivning som institutionen kom 
att beröra var inbjudna. Konferensen markerade tydligt institutionens be-
tydelse och angelägenhet.  

Spridningen och accepterandet av institutionen berodde även på de 
lokala pedagogiska utvecklingsenheter som etablerades på lärosätesnivå. 
Detta gäller dock endast den del av institutionen som kan sammankopp-
las med just pedagogiskt utvecklingsarbete. Även de informationsskrifter 
som UKÄ publicerade bidrog till att information om institutionen spreds 
både i Sverige och utomlands. 

                                           
280  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
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När UKÄ på slutet av sin verksamhetstid fick i uppdrag av regeringen 
att utarbeta ett förslag till program för uppföljning och utvärdering av den 
kommande högskolereformen (1977 års reform) markerar detta den vikt 
som den överordnade nivån lade vid verksamheten. Information efterfrå-
gades om reformen gav de resultat som var tänkt. Regeringen bidrog där-
med starkt till att stabilisera institutionen och också ge den ett innehåll 
som hade betydelse för politiken.  
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5 INSTITUTIONEN PÅ UHÄ 
 
1968 års utbildningsutredning (U 68), ledde till en reformering av den 
högre utbildningen inklusive den centrala förvaltningsmyndigheten på 
området. Den 1 oktober 1976 startade den nya myndigheten Universitets- 
och högskoleämbetet (UHÄ) sin verksamhet, samtidigt som Universitets-
kanslersämbetet (UKÄ) upphörde.281   

Ombildningen av UKÄ till UHÄ var en händelse som kan ha haft stor 
betydelse för institutionens överlevnad och eventuellt fortsatta stigbero-
ende. Om den överlevde var det samma institution som tidigare? Kanske 
hade en ny institution uppstått? Resultatet av analysen i detta kapitel kan 
ge svar på de frågorna. 

Institutionen har analyserats på samma sätt som för UKÄ. Spår efter 
institutionen har eftersökts i myndighetens verksamhet och organisation. 
Dessutom har efterforskningar gjorts om särskilda händelser som haft 
betydelse för institutionens utveckling. Självförstärkande krafter i form 
av en maktbaserad elit inklusive byråkratiska professioner har också ef-
terspanats. Även aktörer på andra analysnivåer som kan ha haft betydelse 
för institutionens utveckling har eftersökts. 

Allra först undersöktes om UHÄ genomfört några utvärderingar. Ta-
bellen nedan visar antalet rapporter i UHÄ:s ordinarie rapportserie och 
antalet utvärderingar per år som UHÄ publicerade.282  Den nedre raden 
visar antalet rapporter som klassificerats som utvärderingar. Mellanraden 
visar det totala antalet rapporter.283 

 
1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1992 Σ 

6 30 45 38 45 50 49 35 35 23 37 21 21 24 12 25 22 518 
0 3 10 8 5 11 9 12 5 8 10 9 7 4 5 8 15 129 

Tabell 8: Antal genomförda rapporter och utvärderingar per år på UHÄ. 
 
Sammanlagt publicerades 129 utvärderingar under perioden. Att inga 

utvärderingar publicerades under 1976 beror troligen på att det var den 
ombildade myndighetens första verksamhetsår och verksamhet bedrevs 
enbart under tre månader. Tabellen visar att utvärderingar fortsatte att 
genomföras under hela UHÄ:s verksamhetstid som varade i sexton år, 

                                           
281  Proposition 1975:9, sid. 1.  
282  Urskiljningsförfarandet redovisas i avsnittet 2.4.  
283  UKÄ publicerade också rapporter i andra rapportserier, se avsnittet 5.5. 
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från 1976 till 1992. De 129 utvärderingarna visar klart att en institution 
existerar. Men är det är samma institution som tidigare? 

I de närmast följande avsnitten ska spår efter institutionens innehåll, 
kännetecken och utveckling sökas i de verksamhetsuppgifter som ålades 
UHÄ samt i dess organisation.  

5.1 UHÄ:s viktigaste uppgift 
Våren 1975 beslutade riksdagen att genomföra en högskolereform från 
och med 1 juli, 1977. Denna reform kom att kallas 1977 års reform och 
inbegrep även myndigheterna på området. 

UHÄ tillkom genom en sammanslagning av UKÄ, nämnden för soci-
onomutbildning samt samarbetsnämnden för journalisthögskolorna. UHÄ 
övertog också uppgifter som avsåg sådan statlig utbildning som Skol-
överstyrelsen (SÖ) och Statens Kulturråd tidigare haft ansvaret för. Ex-
empelvis överfördes ansvaret för lärarutbildningarna från Skolöverstyrel-
sen. Från nämnden för socionomutbildningen övertog UHÄ ansvaret för 
socialhögskolorna. Ett annat exempel är ansvaret för gymnastik- och id-
rottshögskolorna.284 

Riksdagsbeslutet innebar att all eftergymnasial utbildning jämställdes 
i formell mening och placerades under ett gemensamt begrepp, högskola. 
Detta möjliggjorde en gemensam planering av i stort sett all eftergymna-
sial utbildning. UHÄ blev central förvaltningsmyndighet för alla statliga 
högskoleenheter utom jordbrukets högskolor som löd under jordbruksde-
partementet. Detta innebar att den övervägande delen av all statlig hög-
skoleutbildning ställdes under myndighetens tillsyn.285   

Ovanstående innebär att myndighetens ansvarsområde utvidgades vi-
savi UKÄ. Den tidigare verksorganisationen för högskolan ansågs för 
splittrad och det nya verket motiverades av behovet av en samlad plane-
ring på riksplanet.286 

Syftet med reformen för verksorganisationens del var att skapa ett nytt 
centralt verk som skulle svara för samlade planerings- och samordnings-
uppgifter av rikskaraktär.287  Med detta avsågs ett arbete inriktat på att ge 
regeringen underlag för beslut och riktlinjer som gällde forsknings- och 
utbildningsresursernas inriktning och utveckling i stort samt eventuella 
behov av förändringar av villkoren för högskoleverksamheten.288  Denna 
funktion att förse regeringen med bra underlag ansågs då vara den vikti-

                                           
284  UbU 1976/77:20, sid. 84. 
285  Nevéus, sid. 34f. 
286  Proposition 1975:9, sid. 536. 
287  UHÄ-aktuellt årgång 1, 1976/77.  
288  SFS 1976:702, 4§. 
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gaste uppgiften för myndigheten.289  Ett sådant underlag kan bestå av alla 
uppgifter och studier som kan ha betydelse för att regeringen skulle kun-
na fatta bra beslut. Funktionen borde ha haft stor vikt för institutionens 
fortsatta etablering som del i den ständigt pågående beslutsprocessen.290  
RRV påpekar i en revision, år 1979, av UHÄ:s arbete med uppföljning 
och utvärdering på riksnivå att båda krävs för att kunna genomföra de 
uppgifter som ålagts myndigheten.291   

1977 års reform fick påtagliga effekter för universitet, högskolor och 
själva högskoleutbildningen.292  En tidigare utredning, U 68, hade före-
slagit att när det gällde beslutanderätten för högskoleutbildningens di-
mensionering när det gällde lokala utbildningslinjer, organisation, inne-
håll samt verksamhetsformer skulle den i ökad utsträckning anförtros de 
statliga högskolorna.293  Decentralisering av beslutsfattande till de statliga 
högskolorna blev en viktig komponent i 1977 års reform och den centrala 
myndighetens regel- och detaljstyrning av högskolan skulle upphöra. 
Emellertid ansågs det behövas centrala planerings- och samordningsin-
satser av det slag och omfattning att en central verksorganisation skulle 
behövas. En reglerande uppgift kvarstod dock för UHÄ; att utfärda cen-
trala utbildningsplaner för de allmänna utbildningslinjerna.294  I nästa av-
snitt redovisas mer om innehållet i 1977 års högskolereform. 

5.2 1977 års högskolereform 
Högskolereformen innebar inte bara förändringar för den centrala myn-
dighetens del utan fick också konsekvenser för högskolorna och utbild-
ningsverksamheten.  

En helhetssyn på utbildningen efter gymnasieskolan låg till grund för 
förslagen i reformen. Sådan utbildning skulle hädanefter kallas för hög-
skoleutbildning.295   

En annan nyhet var att en högskolelag stiftades. Den angav flera all-
männa mål, exempelvis att all utbildning skulle vara både yrkesförbere-
dande och främja de studerandes personliga utveckling. Dessutom skulle 
all utbildning bygga på vetenskaplig grund samt bidra till att förmågan 
till kritiskt tänkande utvecklades. Det senare innebar att det skulle finnas 
ett samband mellan högskolans två huvuduppgifter: utbildning och forsk-
ning. Högskolelagen var också ett nytt styrningsredskap för riksdag och 
                                           

289  Ds U 1979:1, sid. 78. 
290  Jfr fig. 1. Sambandet mellan utvärdering och offentligt beslutsfattande. 
291  RRV Dnr 1979:674, sid. 5. 
292  Se vidare avsnittet 1977 års högskolereform. 
293  Proposition 1975:9, sid. 112. 
294  Bladh, sid. 79. 
295  UbU 1975:17, sid. 1.  
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regering. Genom högskolelagen ökade målstyrningen på området. Mål-
styrningen jämte det faktum att i princip all eftergymnasial utbildning 
samlats under samma paraply innebar att statsmakterna stärkte sitt grepp 
om den högre utbildningen. 

Reformen syftade också till att nya grupper skulle få tillgång till hög-
skoleutbildning. Nya högskolor inrättades på orter som inte tidigare haft 
sådana. De tidigare universitetsfilialerna blev självständiga högskolor.296   

Det beslutades också att all grundläggande högskoleutbildning skulle 
ske på utbildningslinjer. En allmän antagningsbegränsning infördes och 
hur många som skulle antas till olika linjer och orter reglerades centralt. 
Nya och vidgade antagnings- och urvalsregler infördes som innebar att 
statsmakterna beslutade om både lokalisering och dimensioneringen av 
högskoleutbildningen liksom vilka utbildningslinjer som skulle inrättas 
samt deras längd.297  Skälet till att regeringen behöll makten över dimen-
sioneringen uppgavs vara att de ville kunna kontrollera de totala kostna-
derna för verksamheten. 298   

Det framstår som en paradox att samtidigt som vissa frågor centralise-
rades till en myndighet pågick också strävan efter ökad decentralisering i 
hela samhället. Tanken om decentralisering hade slagit rot tidigare och 
för högskolornas del innebar 1977 års reform att en stor del av beslutan-
derätten decentraliserades till dem. Regeringen hade tillsatt en decentrali-
seringsutredning som 1978 lade fram sitt principbetänkande ”Lägg beslu-
ten närmare människorna”! Decentraliseringen var särskilt tydlig inom 
den högre utbildningens område.299   

För högskolorna innebar denna decentralisering en ökad lokal frihet 
att besluta om utbildningens utformning såsom innehåll och organisation, 
om hur anvisade medel skulle disponeras samt om verksamhets- och ar-
betsformer i utbildningen och forskningen.  

Regeringen ville också att de beslutande organen inom högskolan 
skulle ha en bredare sammansättning än tidigare. Organisationen föränd-
rades därför även lokalt på högskolorna och linjenämnder inrättades. Re-
                                           

296  Under 1960-talet tillkom fem universitetsfilialer och ett universitet (Karlstad, 
Linköping, Växjö, Örebro, Umeå). Under 1970-talet blev högskolorna i Lin-
köping och Luleå självständiga enheter samt tolv nya högskoleenheter startade 
sin verksamhet under 1977: Borås, Eskilstuna/Västerås, Falun/Borlänge, Gäv-
le/Sandviken, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Sunds-
vall/Härnösand, Växjö, Örebro och Östersund. Efter 1977 har ytterligare sex 
högskolor tillkommit (Halmstad, Skövde, Karlskrona/Ronneby, Trollhät-
tan/Uddevalla, Södertörn, Malmö). Proposition 1975:9, sid. 3, sid. 64ff. För en 
fullständig genomgång se Högskoleverket 1998.  

297  Proposition 76/77:59, sid. 19 ff. 
298  SOU 1997:7, sid. 67f. 
299  SOU 1978:52. 
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geringen ville att utöver företrädare för allmänna intressen och arbetslivet 
skulle även de anställda: lärare och övrig personal samt studerande på 
högskolorna ha inflytande på besluten. Medinflytandet skulle gälla den 
egna arbetsmiljön och arbetssituationen samt man skulle kunna delta i 
planeringen av verksamhetens utveckling.300  Fakultetsanknytningen för-
svann och fakulteterna och deras organ fick endast ansvar för forskning 
och forskarutbildningen.301   

En annan del av decentraliseringen var att landet delades in i sex hög-
skoleregioner som leddes av regionala organ, s.k. regionstyrelser. 302  Des-
sa var dock inte underställda UHÄ utan hade kompletterande planerings-
uppgifter. Ett skäl för regionstyrelsernas tillkomst var den planerade ut-
byggnaden av högskoleutbildning utanför de befintliga universitetsorter-
na som krävde samordning och samplanering.303  Även riksdagsmän hade 
platser i regionstyrelserna vilket medförde att högskolefrågor fick stort 
utrymme. Statsmakterna behöll dock beslutanderätten om lokaliseringen 
av högskoleutbildningen. 

5.3 Fler och ändrade verksamhetsuppgifter 
UHÄ:s instruktion innehåller en diger mängd verksamhetsuppgifter. In-
struktionen ändrades två gånger under myndighetens verksamhetstid.304  
Enligt den ursprungliga instruktionen skulle myndigheten utöver ovan-
stående ha högskolans bästa i fokus, främja dess utveckling samt följa 
utvecklingen på området både i Sverige och utomlands. Myndigheten 
skulle också sprida information om utvecklingen och resultatet av verk-
samheten vid högskolorna samt främja den genom rådgivning och andra 
åtgärder.305   

Dimensioneringen av den grundläggande utbildningen blev en av flera 
viktiga uppgifter. Helt nya uppgifter för UHÄ var den samordnade plane-
ringen av utbildningen samt antagning av studenter. UHÄ skulle ta initia-
tiv till utveckling av allmänna utbildnings- och påbyggnadslinjer och ge 
regeringen förslag om sådana linjer som ansågs behövas.306   

Uppgifter överfördes också från UKÄ till UHÄ. Liksom sin företräda-
re skulle UHÄ avge petita för hela högskoleområdet och redovisa en 
samlad plan för lokal- och utrustningsbehov samt yttra sig i eller avgöra 

                                           
300  UbU 1975:17, sid. 37 f. 
301  SOU 1997:7, sid. 67ff. 
302  Proposition 1975:9, sid. 500. Regionstyrelserna avskaffades vid utgången av 

budgetåret 1987/88. 
303  UbU 1975:17, sid. 56. 
304  SFS 1988:670, SFS 1991:1285.  
305  SFS 1976:702. 
306  Proposition 1975:9, sid. 537f. 
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besvärsärenden.307  Detta underpetitasystem var myndighetens tyngsta 
arbetsuppgift. Arbetet innebar att UHÄ uppmanade universiteten och 
högskolorna att inkomma med underlag för myndighetens anslagsfram-
ställning. Genom att ge direktiv för petitan kunde UHÄ påverka vad hög-
skolorna skulle ta upp i sina anslagsframställningar. Via de prioriteringar 
som UHÄ gjorde i anslagsframställningarna hade UHÄ möjlighet att ut-
öva stort inflytande över resursflödena inom högskolan. 308  Genom sina 
arbetsuppgifter verkar UHÄ under 1970-talet ha blivit själva sinnebilden 
för den byråkratiserade centralismen även om man inte uppfattade det så 
på den tiden. I arbetet med att kunna fullfölja flera av dessa uppgifter 
som t.ex. att främja och följa utvecklingen borde utvärdering som metod 
ha haft viss dragningskraft.  

Den nya myndigheten blev emellertid snart kritiserad från externt 
håll.309  Exempelvis framhölls att UHÄ var passivt och initiativlöst, att 
personalen var för stor och hade fel utbildning för de nya uppgifterna 
samt att organisationen bidrog till ett ökat olämpligt sektorstänkande. 
UHÄ hade liksom UKÄ en permanent beredningsorganisation. På UHÄ 
kallades dessa planeringsberedningar. De delades upp i fem olika utbild-
ningssektorer. Denna indelning innebar en sektorisering som förefaller ha 
motverkat den helhetssyn på planeringen som skulle vara central i myn-
dighetens verksamhet. Kritiken var av det slag att UHÄ:s existens ifråga-
sattes. Till följd av kritiken uppdrog utbildningsministern år 1977 åt riks-
dagsmannen Jörgen Ullenhag, som senare biträddes av rektor Lennart 
Andersson, att som sakkunnig göra en översyn av ansvarsfördelningen 
mellan centrala, regionala och lokala myndigheter inom högskolan. 
Granskningen gjordes under starkt inflytande av den då arbetande decent-
raliseringsutredningen.310  

I undersökningen framkom att de sakkunniga ansåg att kritiken mot 
UHÄ delvis var osaklig och hade uppstått till följd av bristande kunskap 
om myndighetens nya roll. I andra fall höll man med om att kritiken var 
berättigad.311  Professor Olof Ruin, som var planeringschef på UHÄ åren 
1978-1979, skriver i samband med sin avgång att myndighetens verksroll 
var svårare än UKÄ:s. Skälet var att det ofta är lättare att detaljreglera 
med stöd av olika författningsbestämmelser än att försöka göra upp lång-
siktiga planer, utreda, stimulera forskning och debatter m.m. Han skrev 
också att ett centralt ämbetsverk behövdes inom högskolesektorn och att 
en ändamålsenlig arbetsfördelning måste till mellan UHÄ och de sex re-
                                           

307  SFS 1976:702, SFS 1976:703. 
308  SOU 1997:7, sid. 95. 
309  Bladh, sid. 86. 
310  SOU 1978:52. 
311  Ds U 1979:1, sid. 53f. 
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gionstyrelserna som inrättades i samband med reformen.312  Den då till-
trädande planeringschefen Erland Ringborg menade liksom Ruin att även 
UF-byråerna som var knutna till planeringsberedningarna, bidrog till den 
olämpliga sektoriseringen som ledde till ett splittrat verk. Båda menade 
att denna organisering ledde till att UHÄ inte kunde leverera en totalbild 
av den grundläggande högskoleutbildningen som efterfrågats.313  

Översynen föreslog dock inte att UHÄ skulle avskaffas. Däremot 
framhölls att UHÄ bättre skulle tillvarata helhetssynen på högskoleut-
bildningen.314  Det fanns dock inga förslag till hur detta skulle ske annat 
än ett förslag till omorganisation. Utredningen förde inte heller fram någ-
ra förslag om hur kompetensfördelningen mellan den centrala och regio-
nala nivån skulle se ut.315   

I samband med översynsarbetet hade UHÄ självt vidtagit åtgärder för 
att förbättra situationen. Kritiken analyserades även internt och förbätt-
ringsförslag behandlades och genomfördes. Exempelvis utbildades all 
personal med utgångspunkt i myndighetens nya roll.316  En funktionsstu-
die av de egna planeringsberedningarna genomfördes också inom ramen 
för reformuppföljningsprogrammet (se vidare nästa avsnitt).317   

År 1988 aviserade regeringen en hel del förändringar när det gällde 
styrningen av förvaltningen.318  Den viktigaste nyheten var den s.k. prin-
cipen om treåriga budgetperioder som innebar att myndigheter vart tredje 
år skulle inlämna en fördjupad anslagsframställning (FAF). Däremellan 
skulle myndigheterna inlämna en förenklad anslagsframställning.319  Den 
fördjupade anslagsframställningen skulle omfatta myndighetens hela 
verksamhet. I den information som RRV gav ut i samband med introduk-
tionen av den nya statliga budgetprocessen påpekades att det var en hu-
vuduppgift för myndigheterna att följa upp och utvärdera kostnader till 
följd av de regelsystem som myndigheterna administrerar.320   

I denna mål- och resultatstyrningsfilosofi fokuserades resultatet av 
myndigheternas verksamhet vilket i sin tur skulle relateras till verksam-

                                           
312  Olof Ruin lämnar UHÄ, artikel I Själva Verket, Nr 1 1979. 
313  Grundutbildningen: UHÄ missar totalbilden tycker nye planeringschefen, ar-

tikel I Själva Verket, Nr 1 1979.  
314  Ds U 1979:1, sid. 53 ff. 
315  Bladh, sid. 55f. 
316  Ds U 1979:1, sid. 55 ff. 
317  UHÄ-rapport 1978:19. Även tidigare under UKÄ:s verksamhetstid hade funk-

tionsstudier av utbildningsplaneringen genomförts. År 1974 genomförde Ber-
til Östergren en sådan på olika nivåer. En andra rapport som överlämnades 
1975 avhandlade den regionala och centrala nivån. (Bladh, sid. 66)  

318  Proposition 1987/88:150, bilaga 1. 
319  RRV 1996. Sid. 124 f. 
320  RRV 1989.  
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hetens mål. RRV framhöll att detta skulle ske med stöd av uppföljning 
och utvärdering. Eftersom den nya budgetprocessen gällde all statlig 
verksamhet innebar detta ytterligare en allmän bekräftelse av nyttan av 
utvärdering bl.a. som beslutsunderlag i statsförvaltningen. Denna bekräf-
telse kom redan tidigare med programbudgeteringen. 

Myndigheterna införlivades gruppvis i den nya budgetprocessen i tre-
årscykler. Inriktningen på arbetet med den fördjupade anslagsframställ-
ningen angavs av regeringen i s.k. myndighetsspecifika direktiv. De för-
sta utarbetades 1989 och året därpå lämnade de första 30 myndigheterna 
in sin FAF. Högskolorna skulle börja införlivas i det nya budgetsystemet 
med treåriga ekonomiska ramar från och med budgetåret 1990/91.321  När 
högskolorna införlivades i denna nya budgetprocess kvarstod inte längre 
UHÄ:s petitaarbete med högskolornas anslagsframställningar. Detta in-
nebar att UHÄ:s mest omfattande beredningsuppgift upphörde. 

I samband med utvecklingen av budgetprocessen infördes också en 
verksförordning,322  dessutom krävdes ändringar i en del av de statliga 
myndigheternas instruktioner. Däribland UHÄ:s som ändrades 1988.323  I 
budgetpropositionen året innan hade dåvarande statsrådet Göransson avi-
serat nya uppgifter för UHÄ. Han menade att UHÄ:s huvuduppgift skulle 
vara att initiera och administrera olika former av uppföljning av högsko-
lornas verksamhet.324  Ett år senare skrevs att UHÄ skulle ansvara för 
uppföljning och utvärdering samt utöva tillsyn över högskolan. Dessa 
uppgifter var kopplade till myndighetens övriga uppgifter att planera, 
främja, samordna och stödja verksamheten vid universitet och högsko-
lor.325  Det är första gången som utvärdering nämns bokstavligen. Men, 
eftersom både UKÄ och UHÄ skulle ägna sig åt planeringsuppgifter och 
lägga fram förslag till regeringen var det dock även tidigare underförstått 
att utvärdering skulle vara en del av verksamheten. Planeringsuppgiften 
och arbetet med att ta fram beslutsunderlag till regeringen förutsatte ut-
värdering som underbyggnad.326   

Det nya budgetsystemet innebar att ökad vikt lades vid uppföljning 
och utvärdering. Det finns dock ytterligare ett förhållande att ta med i 
beräkningen när utvärderingens tilltagande popularitet på den högre ut-
bildningens område ska förklaras. I flera länder i västvärlden inklusive 
Europa hade ökad vikt lagts på utvärdering bl.a. på den högre utbildning-
ens område. Storbritannien, Holland och Frankrike hade satsat stort på 

                                           
321  Proposition 1988/89:65. 
322  SFS 1987:1100. 
323  SFS 1988:670. 
324  Proposition 1986/87:100, bilaga 10, sid. 219. 
325  Proposition 1987/88:100, bilaga 10, sid. 209. 
326  Intervju Urban Dahllöf, 10 december, 2003. 
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utvärdering och kvalitetsutveckling.327  Tjänstemännen på UHÄ deltog 
ofta i konferenser, både europeiska och internationella, som behandlade 
frågor på den högre utbildningens område inklusive utvecklingen på ut-
värderingsområdet. Exempelvis hade OECD anordnat några konferenser 
där utvärdering och den högre utbildningen uppmärksammats. Deltagan-
det innebar att UHÄ hade kännedom och kunskap om utvecklingen i and-
ra länder.328  

UHÄ skriver i sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 att 
myndigheten hade för avsikt att ägna stor uppmärksamhet åt frågor kring 
uppföljning, utvärdering bevakning och kontroll.329  I denna anslagsfram-
ställning diskuterar UHÄ innebörden i och av utvärderingsverksamhet 
med en medvetenhet som visserligen kanske funnits förut men som inte 
presenterats i något skriftligt material.330  

I ändringen i myndighetsinstruktionen 1988 fastställdes utvärderings-
uppgiften.331  Liksom det tidigare aviserats i budgetpropositionen skulle 
myndigheten nu enligt 2§: 

”… inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde bereda olika 
frågor, ansvara för uppföljning och utvärdering av verksamheten samt 
utöva tillsyn över verksamheten".  

Den nya instruktionen är en händelse som gav stor offentlig legitimitet 
åt institutionen.332  Uppgiften att utarbeta beslutsunderlag till riksdagen 
och regeringen kvarstod vilket ytterligare underströk dess betydelse. 
Uppgiften att svara för en samordnad planering kvarstod också.  

UHÄ skriver i sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 att 
myndigheten främst ansvarar för beskrivning, uppföljning och utvärde-
ring av högskolan i ett nationellt perspektiv. De två förstnämnda, be-
skrivning och uppföljning utfördes inom ramen för den årliga verksam-
hetsberättelsen medan utvärdering av allmänna utbildningslinjer och spe-
ciella vetenskapsområden skedde fortlöpande. UHÄ tog också initiativ 
till utvärderingar av reformer som Vård 77-reformen. UHÄ skriver också 
att kompletterande djupstudier och metodutveckling skedde via UHÄ:s 
FoU-program.333   

Senare samma år (1988) kritiserade regeringen UHÄ. I budgetproposi-
tionen skrevs att det beslutsunderlag som UHÄ åstadkom i form av upp-

                                           
327  Se t.ex. UHÄ:s anslagsframställning för bu 1988/89, sid. 96f. 
328  Intervju med Marianne Bauer, 29 januari, 2004. 
329  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1988/89, sid. 39. 
330  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1988/89, sid. 94ff. 
331  SFS 1988:670. 
332  Intervju Marianne Bauer, 29 januari, 2004. 
333  UHÄ:s anslagsframställning för bu 1988/89, sid. 102.  



 

 104 

följning och utvärdering varit otillräckligt särskilt när det gällde de låga 
examinationsfrekvenser, kvalitetsproblem inom vissa utbildningar, långa 
studietider, låg examination inom forskarutbildningen samt tveksamheter 
om forskningens omfattning och kvalitet. Decentraliseringen till högsko-
lorna jämte avreglering hade fortsatt och detta hade också medfört ytter-
ligare behov av lokal uppföljning och utvärdering.334  Men redan tidigare 
förväntades institutioner, linjenämnder och högskolor följa upp sina ut-
bildningslinjer. Regeringen hade i den s.k. budgethandboken utfärdat 
allmänna anvisningar som skulle gälla för myndigheternas anslagsfram-
ställningar. I denna ställs krav på att myndigheterna, inklusive UHÄ, 
skulle genomföra resultatanalys av den egna verksamheten. Resultatana-
lysen innebar både uppföljning och utvärdering.335  Det kan noteras att 
budgethandbokens anvisningar endast gällde myndigheter som begärde 
medel direkt hos regeringen. Högskolornas anslagsäskanden gick via 
UHÄ så det var egentligen bara UHÄ som då var tvungen att följa dess 
regler. Men UHÄ menade att högskolorna i ändamålsenliga delar skulle 
ta hänsyn till de principer som gällde för myndigheternas resultatanalys. 
RRV instämde och menade att det var en förutsättning för att UHÄ skulle 
kunna genomföra uppföljning och utvärdering av högskolan.336   

I slutet av 1980-talet lade regeringen mycket tydligare ansvaret för 
den lokala utvärderingen på institutioner, linje- och fakultetsnämnder 
samt även på styrelserna för universitet och högskolor. 337  Krav på mer 
utvärdering ställdes därmed på alla nivåer inom den högre utbildningen. 
Men regeringen menade också att det lokala effektiviserings- och utvär-
deringsarbetet behövde kompletteras med en nationell organisation för 
tillsyn, uppföljning och utvärdering. UHÄ skulle förbättras ytterligare på 
dessa områden och ha en kontinuerlig redovisning av utvecklingen. Re-
geringen påpekade också hur viktigt det var att UHÄ bedrev en fortlö-
pande utvärdering av hela högskolesystemet. De utvärderingar som UHÄ 
genomfört av ämnena historia och sociologi framhölls som goda exempel 
på utvärdering. UHÄ skulle fortsättningsvis genomföra minst åtta sådana 
utvärderingar per år. På så sätt skulle UHÄ kunna gå igenom resten av 
högskolan under 1990-talet.338  Regeringen efterfrågade här en löpande 
mer standardiserad form av utvärdering. 

Detta medförde att UHÄ:s instruktion och organisation ändrades ytter-
ligare en gång år 1991.339  Regeringens intentioner avspeglas i instruktio-

                                           
334  Proposition 1988/89:65, sid. 8f. 
335  RRV 1978, Budgethandbok, avsnitt 5.5.1. 
336  RRV, 1979, sid. 6f. 
337  Proposition 1988/89:65, sid. 8f. 
338  Proposition 1990/91:150, bilaga II:7, sid. 69. 
339  SFS 1991:1285. 
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nen och UHÄ skulle nu verka för att de mål och riktlinjer som statsmak-
terna fastställde skulle förverkligas samt särskilt följa upp, utvärdera och 
utöva tillsyn för verksamheten i högskolan. Utvärderingens ställning var 
även fortsättningsvis fast etablerad och ännu mera i fokus. Utöver dessa 
uppgifter skulle UHÄ också följa den internationella utvecklingen inom 
högskoleområdet samt även fortsättningsvis ansvara för antagning av stu-
derande. Denna instruktion kom bara nio månader innan verket lades ner 
och kan antas något föregå den mer genomgripande omorganisationen på 
området som genomfördes 1 juli, 1992. Denna omorganisation tas upp i 
avsnittet 7.1. 

Sammantaget fanns flera bidragande orsaker till att institutionen eta-
blerades i ett fastare grepp. De främsta orsakerna som redovisas här är 
den ökande decentraliseringen och avregleringen och den ändrade styr-
ningen av budgetsystemen.  

5.3.1 UHÄ:s reformuppföljningsprogram  
Även om inte utvärderingsverksamhet blev inskrivet i UHÄ:s instruktion 
förrän 1988 så var det uppenbarligen så att både UHÄ och även UKÄ 
ägnade sig åt sådan verksamhet.  

Utvärdering fanns också på regeringens agenda under 1970-talet både 
direkt framfört och underförstått. Kraven på utvärdering var tydliga i 
propositionen inför högskolereformen 1977 där det framhölls att den sys-
tematiskt borde följas och utvärderas.340 Särskilt utpekades behovet av 
utvärdering när det gällde de sociala effekterna på de nya behörighets- 
och urvalsreglerna, genomförandet och tillämpningen av bl.a. den nya 
studieorganisationen samt den institutionella organisationen. Det fram-
hölls att ”syftet ska självklart vara att få fram underlag för att stegvis göra 
förändringar som visar sig önskvärda eller nödvändiga”.341  Detta ratio-
nella tänkande kring beslutsfattande med utvärdering som beslutsunder-
lag visar på de idéer och förväntningar som fanns. Om sedan utvärdering 
kom att användas på detta sätt är en helt annan sak.  

Det var på slutet av UKÄ:s verksamhetstid som myndigheten fick i 
uppdrag att planera ett program för uppföljning och utvärdering av den 
förestående högskolereformen. Eftersom UKÄ ombildades år 1976 till 
UHÄ blev det den senare som genomförde reformutvärderingsprogram-
met som det kom att kallas.342   

Den förestående utvärderingen av högskolereformen togs också upp i 
utbildningsutskottets betänkande. Där framhölls att utvärderingen skulle 

                                           
340  Susan Gerard Marton, sid. 71ff. 
341  Proposition 1975:9, sid. 580. 
342  Proposition 1976/77:59, UbU 1976/77:20. 
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omfatta både högskolans organisation och arbetsformer samt utbildning-
ens innehåll.343  Per Unckel (m) och Ingrid Diesen (m) hade i en motion344  
framfört synpunkter på hur UHÄ skulle bedriva utvärderingsarbetet och 
vilken inriktning det skulle ha. De ville bl.a. att den planerade reformut-
värderingen skulle ske inom ramen för en av utbildningsdepartementet 
tillsatt grupp med företrädare för riksdagspartierna. Utbildningsutskottet 
tillstyrkte dock inte motionen i de delar som avsåg utvärderingen och fö-
reslog att riksdagen skulle avslå dessa. Utskottet menade att UHÄ:s ut-
värdering skulle bedrivas förutsättningslöst.345  Riksdagen biföll senare de 
förslag som utbildningsutskottet framförde.346   

Det var även diskussion om uppdraget över huvud taget skulle läggas 
på UHÄ. Hans Löwbeer som var kansler och högste chef på UHÄ var 
även reformens huvudman. Frågan var om det då var lämpligt att lägga 
utvärderingen på hans ämbetsverk? Andra alternativ diskuterades men 
någon lämplig instans som kunde användas för en sådan utvärdering an-
sågs inte finnas. Med uppdraget till UHÄ kom också kravet att det skulle 
bedrivas inom ramen för UHÄ:s forsknings- och utvecklingsarbete (FoU-
enheten) och att utvärderingarna skulle genomföras av forskare som var 
fristående från UHÄ.347  Detta är också tydligt i de rapporter som publice-
rades inom ramen för programmet. Där står att det är forskarna som sva-
rar för resultaten och de slutsatser och synpunkter som framförs.  

Majoriteten av studierna inom reformuppföljningsprogrammet och 
även när det gäller det s.k. forskningsprogrammet348 utfördes av forskare 
vid pedagogiska institutioner men flera studier utfördes också av forskare 
vid sociologiska och statsvetenskapliga institutioner. Forskare vid andra 
ämnesinstitutioner som företagsekonomi, psykologi, filosofi samt inom 
tvärvetenskapliga arbetsgrupper drev också projekt. 

I samband med sitt förslag till anslagsframställning för budgetåret 
1977/78 redovisade UHÄ sina planer för utvärdering av reformen. Re-
formuppföljningsprogrammet skulle vara ett komplement till den reguljä-
ra utvärderingsverksamheten på myndigheten.349  Med den reguljära ut-
värderingsverksamheten menades de rikstäckande uppföljningar av vissa 

                                           
343  UbU 1976/77:20, sid. 82. 
344  Motion 1976/77:1409. 
345  UbU 1976/77:20, sid. 87. 
346  Rskr 1976/77:246. 
347  Intervju med Marianne Bauer, 29 januari, 2004.  
348  Se vidare nästa avsnitt. 
349  UHÄ FoU för högskolan 1977:1. Informationsskrift. 
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allmänna utbildningslinjer som gjordes inom ramen för planeringsbered-
ningarnas FoU-projekt.350  

Som tidigare nämnts förväntades att alla nivåer i högskolan själva 
skulle genomföra uppföljning och utvärdering av sina egna ansvarsområ-
den. Reformuppföljningsprogrammet skulle också vara ett komplement 
till dessa. För att sätta fart på högskolornas eget uppföljningsarbete hade 
ett av programmets problemområden, verksamhetsvärdering i högskolan, 
som huvudmål att starta processer som skulle stimulera högskolorna att 
själva värdera sin verksamhet på alla nivåer. Konferenser och kurser var 
ett väsentligt inslag i denna verksamhet. Fyradagarskurser i verksamhets-
värdering genomfördes under 1977 och 1978 för varje högskoleregion.  

Reformuppföljningsprogrammet hade fem problemområden som hu-
vudsaklig inriktning. Dessa var högskolans institutionella organisation, 
reformens sociala effekter, anslagssystem och verksamhetsplanering, ut-
bildningens innehåll och former samt den nyss nämnda verksamhetsvär-
deringen i högskolan.351   

För att undvika att de olika programområdena skulle isoleras från var-
andra fick programmet en sammanhållande ledning. Ledningsgruppen 
bestod av programansvarig352 samt projektledarna som till största delen 
bestod av fristående forskare samt företrädare för de enheter på UHÄ 
som var berörda av programmet. Programmets inriktning och planering 
skedde i samverkan med ledningsgruppen samt med särskilda referens-
grupper som tillsattes för olika problemområden. I detta arbete ingick 
också övriga forskare och andra som var engagerade i programmet.353  
Även enskilda projekt kunde ha egna referensgrupper.354 

UHÄ skriver att syftet med reformuppföljningsprogrammet var "att ta 
fram underlag för debatt och eventuella beslut om ändringar.”355 Under-
sökningsresultaten var avsedda att användas som beslutsunderlag inte 
bara för statsmakterna och UHÄ utan också för åtgärder som enskilda 
högskoleenheter ville genomföra. Myndigheten menade att stora an-
strängningar skulle göras för att resultaten skulle nå ut till alla dem som 
kunde ha användning av dem i den egna verksamheten.356  UHÄ har där-
igenom tolkat regeringsuppdraget så att det inte bara skulle ge beslutsun-

                                           
350  UHÄ FoU för högskolan 1978:4. Informationsskrift. När det gäller plane-

ringsberedningarnas FoU-projekt se avsnittet om utvärderingssubjektet, 5.5.3. 
351  UHÄ FoU för högskolan 1977:1. 
352  Marianne Bauer var programansvarig åren 1976-1983. 
353  UHÄ:s anslagsframställning för bu 79/80, sid. 15. 
354  Intervju med Marianne Bauer, 29 januari, 2004. 
355  UHÄ FoU för högskolan 1978:10, sid. 4. 
356 UHÄ FoU för högskolan 1978:10, sid. 4. 
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derlag för förändring och nya beslut till statsmakterna utan även till uni-
versiteten och högskolorna.  

Programmet avslutades 1983. Inom ramen för programmet genomför-
des ett tiotal projekt som redovisades i ett 50-tal rapporter.  

Uppdraget från regeringen att planera och genomföra ett program för 
utvärdering och uppföljning gav stor legitimitet och bekräftelse åt institu-
tionen och var en viktig del av institutionaliserings- och stabiliserings-
processen.  

5.3.2 Programmet för uppföljning och policystudier 
När reformuppföljningsprogrammet avslutades fortsatte UHÄ att genom-
föra liknande verksamhet inom ramen för ett nytt program som kallades 
Uppföljning och policystudier.357  Programmet gick också under namnet 
FoU:s uppföljningsprogram och hade inledningsvis sitt säte på FoU-
byrån, senare på utredningsbyrån. 358  Inom ramen för detta program 
genomfördes olika slags studier. Det fanns tre grupper av studieområden: 
grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt plan-
ring/utvärdering. Det tema som inledningsvis fick störst utrymme gällde 
de högskolestuderandes situation och villkor för högskolestudier. Ett an-
nat område var forskarutbildningen och forskningsmiljön. Liksom tidiga-
re hade de studier som genomfördes en övergripande karaktär på riksni-
vå.359   

Även kring dessa projekt fanns informella referensgrupper. Dessutom 
anlitades fristående forskare i stor omfattning. UHÄ behövde ett nätverk 
av engagerade personer dels för att komma i kontakt med blivande pro-
jektledare dels för att få till stånd erfarenhets- och idéutbyten om ange-
lägna problemområden. UHÄ anordnade därför seminarier och konferen-
ser för att komma i kontakt med intresserade. Ett informationsblad med 
information om programmets verksamhet gavs också ut några gånger per 
år.360   

Programmet uppföljning och policystudier fortsatte, fast i andra for-
mer, det verksamhetsvärderingsprojekt som tidigare drevs inom ramen 
för reformuppföljningsprojektet. Syftet med det tidigare projektet var att 
stimulera den lokala nivån att följa upp och värdera sin verksamhet. Initi-
alt var bl.a. decentraliseringen av beslutanderätten till den lokala nivån en 
drivkraft bakom projektet. En annan drivkraft var den ekonomiska situa-
tionen. Som tidigare nämnts vände den ekonomiska situationen i slutet av 

                                           
357  UHÄ FoU Uppföljning och Policystudier. Verksamhetsöversikt 82/83. 
358  Marianne Bauer var ansvarig även för detta program. 
359  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Informationsblad 1985:1. 
360  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Informationsblad 1983:1. 
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1970-talet och UHÄ skriver år 1983 att nedskärningar och besparingar nu 
är de dominerade skälen för kraven på granskning.361  Ett särskilt projekt, 
hade studerat nedskärningsproblem i högskolan. Inom ramen för projek-
tet genomfördes övningar i besparing. Övningen gick ut på att tio procent 
av medlen skulle sparas och UHÄ ville att högskolorna skulle öva i att 
inte göra nedskärningarna rakt av utan verksamheten skulle värderas och 
visa var det var lämpligast med besparingar.362   

De nya formerna för verksamhetsvärderingen innebar att myndigheten 
försökte visa på nya sätt att upprätthålla utbildningens kvalitet trots den 
ekonomiska krisen. UHÄ menade också att det nu förekom verksamhets-
värdering ”eller liknande utvärderingsaktiviteter som kallas något annat” 
mer allmänt i högskolan. Myndigheten räknade med att sådan verksam-
hetsvärdering skulle vara ett normalt och återkommande inslag i plane-
ringen på alla nivåer. 363   

UHÄ framhöll liksom regeringen att ansvaret för att kontrollera kvali-
teten både vad gäller utbildningsprocessen och resultatet av utbildningen 
låg på den lokala nivån, medan UHÄ:s uppgift var att kontrollera kvalite-
ten på ett riksövergripande plan. UHÄ skriver i sin anslagsframställning 
för budgetåret 1984/85 att det är mycket viktigt att den lokala nivåns 
egna erfarenheter återförs till UHÄ. UHÄ framhöll att ett sådant underlag 
måste vara ändamålsenligt och relevant och inte fick begränsas till enbart 
kvantitativa uppgifter. UHÄ skulle fortsätta att sprida metoder och erfa-
renheter för denna uppgift.364   

Programmet för uppföljnings- och policystudier utvidgades under de 
följande åren och nya problemområden kom till. Bland annat utvärdera-
des andra senare reformer som vård 77-reformen och AU-reformen 
(översyn av den administrativt och ekonomiskt inriktade utbildningen i 
högskolan). Den förstnämnda tog sikte på vårdutbildningarna och den 
senare på förvaltnings- och ekonomiutbildningarna. I programförslaget 
för verksamhetsåren 1986/87 planerades för ett projekt om utvärdering 
och internationell jämförelse.365  Myndigheten gav t.ex. ut en rapport om 
utvärdering av universitet och högskolor med exempel från fyra länder.366 

Som tidigare nämnts ökade kraven på mer utvärdering i slutet på 
1980-talet. Detta avspeglades i programmet för uppföljning och policy-
studier som utvidgades kraftigt på denna punkt. Uppföljning och utvärde-
ring blev ett huvudtema. Nya projekt, seminarier och konferenser plane-

                                           
361  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Informationsblad 1983:2. 
362  Intervju med Marianne Bauer, 29 januari, 2004. 
363  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Informationsblad 1983:2. Baksidan. 
364  UHÄ:s anslagsframställning för budgetåret 1985/86, sid. 20f. 
365  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Programförslag 1986/87. 
366  UHÄ FoU Arbetsrapport 1987:5 
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rades. Programmets uppgift beskrevs nu som att det för det löpande arbe-
tet med uppföljning och utvärdering skulle bidra till metodutveckling på 
alla nivåer i högskolan. Exempel på metodutveckling på utvärderingens 
område är två projekt med inriktning på ”peers” och ”peer review". Myn-
digheten ville undersöka både hur svenska lärare och forskare vid ut-
ländska universitet samt utländska forskare skulle kunna användas i ut-
värderingssammanhang på den högre utbildningens område.367  Detta var 
en utvärderingsmetod som redan tillämpades av t.ex. det naturvetenskap-
liga forskningsrådet för att utvärdera forskning.  

Programmet skulle också utveckla kriterier för internationella jämfö-
relser samt initiera forskning som skulle ge teoretisk förankring för ut-
värdering m.m. Sammantaget bedrevs inom ramen för programmet dels 
metodutveckling, dels liksom tidigare punktvisa utvärderingar av utbild-
ningslinjer men även av annat som uppdragsutbildning. 

Programmet utvidgade ytterligare mängden uppföljningar och utvär-
deringar ett år senare. Då planerades fler utvärderingar av bl.a. forskarut-
bildningen, doktoranders arbetsmiljö, lärartjänstreformen (LÄTU), m.m. 
Även metodutvecklingen fortsatte med en handledning för kursvärde-
ring.368  Denna utveckling och förstärkning av programmet fortsatte så 
länge myndigheten var verksam.  

Även genom detta program befästes institutionen ytterligare och stabi-
liseringsprocessen fortsatte.  

5.3.3 Organisation 
Under de sexton år som myndigheten existerade ändrades organisationen 
några gånger. Liksom UKÄ hade en permanent beredningsorganisation i 
fakultetsberedningarna fick UHÄ också en sådan som kallades plane-
ringsberedningar.369  Dessa var fem till antalet och deras främsta uppgift 
var att behandla frågor om utbildningens och forskningens utveckling, 
villkor och behov samt frågor om forskningens, samhällslivets och yrkes-
livets krav på utbildningen.  

Planeringsberedningarna var indelade i utbildningssektorer för (1) 
tekniska yrken, de matematisk- naturvetenskapliga samt de tekniska fa-
kulteterna, (2) administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt de ju-
ridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, (3) vårdyrken samt de 
medicinska, odontologiska och farmaceutiska fakulteterna, (4) undervis-

                                           
367  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Programförslag 1988/89. 
368  UHÄ FoU Uppföljning och policystudier. Informationsblad 1989:1. 
369  Proposition 1975:9, sid. 539.  
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ningsyrken, (5) kultur- och informationsyrken samt för de humanistiska 
och de teologiska fakulteterna.370   

Det var dock bara linjeutbildningen som inrymdes i planeringsbered-
ningarnas arbete. Detta innebar att utbildningar inom det s.k. LIE-
anslaget dvs. lokala och individuella utbildningslinjer och enstaka kurser 
inte omfattades av planeringsberedningarnas arbete.371  Däremot så info-
gades forskningsplaneringen i ansvarsområdet. Det arbete som försiggick 
inom planeringsberedningarna verkar ha dominerat UHÄ:s verksamhet 
under de första åren.  

Planeringsberedningarna leddes av en ordförande och skulle ha högst 
18 andra ledamöter. I varje beredning ingick företrädare för samhälls- och 
yrkeslivet inom varje berednings ansvarsområde samt företrädare för lä-
rare, andra anställda och studerande inom högskolan. Högst hälften av 
ledamöterna skulle hämtas från högskolan. Regeringen fattade beslut om 
beredningarnas sammansättning.372  Så länge de kvarstod skötte bered-
ningarna petitaarbetet som utan överdrift kan påstås vara centrala i verk-
samheten.   

Som sekretariat åt planeringsberedningarna tjänade inledningsvis fem 
sektioner i UF-byrån (utbildning och forskning).373  I dessa samordnades 
utbildnings- och forskningsplaneringen. Liksom planeringsberedningarna 
hade sektionerna bestämda ansvarsområden.  

UHÄ:s kansli bestod utöver denna byrå av ytterligare fyra: en för 
forskning och utveckling (byrå FoU),374  en för budget och basresurser 
(byrå B), en för central antagning (byrå Ca), en för förvaltning (byrå F). 
Utöver byråerna bestod kansliet av Informationssektion (Is) och ett Revi-
sionskontor (Rk), som båda var knutna till F-byrån. Inom myndigheten 
fanns också en antagningsnämnd. Denna skulle följa arbetet med antag-
ningen till den grundläggande högskoleutbildningen. Denna organisation 
övergavs år 1983 till förmån för en Utredningsbyrå som bestod av tre 

                                           
370  UHÄ-aktuellt årgång 1, 1976/77. 
371  För denna stora del av grundutbildningen disponerade regionstyrelserna även 

resurserna. Det innebar att regionstyrelserna hade omfattande resursstyrande 
uppgifter. (Bladh sid. 85). 

372  Se Premfors 1977, sid. 50f för en diskussion om tillsättningarna i planerings-
beredningarna.  

373  Sektionerna benämndes UF 1, UF 2-A, UF 2-V, UF 3-U samt UF 3-K. 
374  FoU-arbetet organiserades i fyra program: forskning om högskolan, uppfölj-

ning av högskolereformen, planeringsberedningarnas FoU-projekt samt lokalt 
utvecklingsarbete. Informations- och dokumentationsverksamhet ingick ock-
så. Under UKÄ:s verksamhetstid var FoU-arbetet indelat i tre program: forsk-
ning om högskolan, lokalt utvecklingsarbete samt personalutbildning. Där 
fanns också speciella resurser för läromedelsutveckling och AV-teknik (audi-
ovisuella hjälpmedel). UHÄ FoU 1979:10. 
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sektioner: en FoU-enhet, en utredningsenhet och en budgetenhet. Senare 
tillkom två sekretariat, ett för övergripande långsiktig planering (LPS) 
och ett för intern verksamhetsplanering (IPS).375   

UHÄ leddes av en styrelse i vilken universitetskanslern var ordföran-
de och planeringschefen var vice ordförande. Dessutom ingick ordföran-
dena från de fem planeringsberedningarna samt fyra andra ledamöter som 
regeringen utsåg.376  Under UHÄ:s verksamhetstid hade myndigheten tre 
kanslerer (se bilaga 2). 

Myndigheten omorganiserades i samband med den nya instruktionen 
som trädde i kraft år 1988.377  Byråerna och planeringsberedningarna er-
sattes enligt instruktionen av fyra avdelningar: beredningsavdelningen, 
avdelningen för tillsyn och uppföljning, utvecklingsavdelningen samt 
studerandeavdelningen. Det gavs möjlighet för myndigheten att också 
inrätta andra arbetsenheter. Planeringsberedningarnas avveckling innebar 
också att styrelsen fick ett annat utseende. Universitetskanslern var ordfö-
rande och utöver honom hade styrelsen ytterligare nio ledamöter som ut-
sågs av regeringen. 

Även ändringen i instruktionen378  från 1991 innebar en omorganisa-
tion. Myndigheten skulle ha tre avdelningar: avdelningen för uppföljning 
och utvärdering, avdelningen för tillsyn samt studerandeavdelningen. 
Även nu fick andra arbetsenheter förekomma. Omorganisationen och de 
nya avdelningarna hann knappast mer än inrättas förrän myndigheten la-
des ner knappt tio månader efter att den nya förordningen utfärdades.   

5.4 Forskarutbildning och forskning 
Det är också intressant i detta sammanhang att ha någon kännedom om 
vad som hände på forskarutbildningens och forskningens område. Fors-
karutbildning och forskning har under det senaste halvseklet kommit att 
tillskrivas allt större betydelse i samhällsutvecklingen. Därigenom har 
området också blivit allt mer politiskt intressant för styrning och utvärde-
ring.  

För forskningens del fick forskningsrådsutredningen nya direktiv 
1975 som innebar att undersöka och bedöma förutsättningarna för en 
långsiktig forskningsplanering. I betänkandet skrivs att många beslut som 
gäller forskningens inriktning, prioritering och tyngdpunkter måste be-
dömas och fattas av de politiska organen. UHÄ fick i detta sammanhang, 
via sin instruktion, en uttalad roll att ta fram beslutsunderlag inom områ-

                                           
375  UHÄ-aktuellt årgång 1, 1987/77.  
376  Ds U 1979:1, sid. 30. 
377  SFS 1988:670. 
378  SFS 1991:1285. 
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det. UHÄ skulle förvissa sig om att forskningsfrågorna uppmärksamma-
des tillräckligt i planeringsberedningarna så att inte grundutbildnings-
aspekterna blev alltför dominerande.379  I den revision som RRV gjorde 
av UHÄ:s reformuppföljningsprogram år 1979, kritiserades dock UHÄ 
för att man nästan uteslutande fokuserade på grundutbildningen. Förhål-
landen som gällde forskning och forskarutbildningen hade fram till dess 
över huvud taget inte behandlats vare sig i reformuppföljningsprogram-
met eller inom ramen för den övriga utredningsverksamheten, skrev 
RRV.380 

Statsmakterna efterlyste via de forskningspolitiska propositionerna381  
mer utvärdering av forskning i början på 1980-talet. UHÄ fick också ett 
särskilt uppdrag av regeringen att utvärdera forskningen. Enligt regering-
en "… bör alla myndigheter med ansvar för forskningsverksamhet regel-
bundet göra utvärderingar och redovisa resultaten av dessa. Sådana mer 
systematiska belysningar av verksamheten inom ett eller flera forsk-
ningsområden ger inte bara underlag för den berörda myndighetens och 
forskarens eller forskargruppens fortsatta verksamhet. Utvärderingar av 
detta slag är också nödvändiga för de övergripande beslut som fattas av 
regering och riksdag."382   

Högskolelagen som infördes i samband med 1977 års reform reglera-
de också förhållandet mellan utbildning och forskning. För att kunna nå 
det tidigare nämnda målet att utbildningen i högskolan skulle vila på ve-
tenskaplig grund krävdes ett samband mellan utbildning och forskning. 
För universiteten var det inte några särskilda problem med detta men för 
högskolorna som inte hade någon forskningsorganisation var det annor-
lunda. För att nå upp till målet krävdes förändringar i utbildningarnas in-
nehåll, lärarnas utbildning och forskningsorganisationens struktur.383   

För forskarutbildningens del ändrades synen på denna under 1970- 
och 1980-talen från att den primärt skulle förse samhället med efterfrågad 
forskarutbildad personal till att öka andelen forskarutbildade så att landet 
skulle kunna hävda sig internationellt.384 
                                           

379  SOU 1977:52, sid. 157f. 
380  RRV 1979, sid. 44. 
381  Proposition 1981/82:106, proposition 1983/84:107. 
382  Proposition 1983/84:107, sid. 11. 
383  Bladh, sid. 69f. Bladh visar på en konkurrenssituation mellan regionstyrelser 

och UHÄ när det gäller forskningsanknytningen. Riksdag och regering ställde 
särskilda medel till förfogande för att målet om forskningsanknytning skulle 
kunna uppnås. Dispositionsrätten över medlen lades på regionstyrelserna som 
inte hade planeringsansvar för forskningen. UHÄ däremot hade det övergri-
pande ansvaret på riksnivå för den grundläggande utbildningen, forskningen 
och forskarutbildningen. 

384  Göran Zetterblom, sid. 167. 
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Forskarutbildningsutredningen (FUN) som lämnade sitt betänkande år 
1977 hade bl.a. till uppgift att utarbeta ett system för en total dimensione-
ring av utbildningen efter grundutbildningen.385  När FUN tillsattes fanns 
farhågor för att landet gav utbildning åt för många doktorander men bara 
några år senare uppstod misstankar om en kommande brist på disputera-
de.386   

Som tidigare nämnts ledde högskolereformen 1977, för högskolornas 
del, till en uppdelning av organisationsformerna för grundutbildning och 
forskarutbildning samt forskningsadministrationen. Linjenämnderna 
skötte grundutbildningen och fakultetsnämnderna (el motsvarande) skötte 
forskarutbildningen och forskningsadministrationen. 

5.5 UHÄ:s utvärderingar 
UHÄ publicerade totalt 596 rapporter under sin verksamhetstid åren 
1976-1992. Av dessa publicerades 518 rapporter i den ordinarie rapport-
serien. Dessutom publicerades 37 ordinarie FoU-rapporter, 14 rapporter i 
FoU:s skriftserie samt 16 arbetsrapporter också inom ramen för FoU-
arbetet. Utöver detta utgavs 11 rapporter på engelska i en serie som kalla-
des UHÄ-reprints. Rapporterna har undersökts och de som motsvarat de 
krav som tidigare ställts upp för att de ska räknas som utvärdering har 
urskilts för den kommande analysen (se avsnitten 2.4 och 2.5). Som visa-
des i kapitlets första avsnitt bedömdes 129 rapporter vara utvärderingar. 

Urvalet medförde samma problem som motsvarande arbete med 
UKÄ:s rapporter. I några fall var de uppgifter som behövdes för att kunna 
ta ställning till om rapporten skulle räknas som utvärdering inte redovisa-
de alls eller oklart uttryckta. Antaganden har gjorts som troligen lett till 
att antalet utvärderingar kan vara något högre än annars. Osäkerheten 
medförde att urvalet även i detta fall gjordes i flera steg (se avsnittet 4.3).  

Både UKÄ:s och UHÄ:s rapporter kartlades genom LIBRIS. I de för-
teckningar som blev resultatet av kartläggningen finns sju rapporter upp-
tagna med rapportnummer men utan titel.387  Två publicerades av UKÄ 
och fem av UHÄ. Dessa rapporter har inte återfunnits i Högskoleverkets 
arkiv. Inte heller har det varit möjligt att få fram vare sig titel eller själva 
rapporterna via andra arkiv eller bibliotek. De ingår därför inte i under-
lagsmaterialet. 

Som tidigare nämnts så skulle sådana utredningsrapporter som myn-
digheten själv har kallat utvärdering räknas in i underlagsmaterialet även 
om de för övrigt inte motsvarar de urvalskriterier som ställts upp. Detta 

                                           
385  SOU 1977:63, Marton S., G. sid. 173 ff. 
386  SOU 1997:7, sid. 74. 
387  1972:2, 1972:3, 1979:37, 1980:35, 1981:5, 1981:45, 1981:49. 
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kan eventuellt leda till att underlagsmaterialet består av två olika katego-
rier. Av de 129 utvärderingarna har UHÄ i 56 fall själva kallat rapporter-
na för utvärderingar. Dessbättre skulle alla dessa ha räknats in i under-
lagsmaterialet även om UHÄ inte självt kallat dem utvärderingar.  

Det finns också skäl att fundera över de rapporter som här klassifice-
rats som utvärderingar men som inte givits detta epitet av UHÄ. Det kan 
finnas flera olika förklaringar till detta. En mycket enkel förklaring är att 
UHÄ inte hade någon fastlagd policy att skriva ut vilket slags studie det 
handlade om. Detta kan ha lämnats öppet för författarna att bestämma om 
en sådan etikett skulle skrivas ut. En annan tolkning är att man hade en 
annan definition på utvärdering än den som använts här. Det senare är 
dock inte särskilt troligt eftersom det är mycket ovanligt med en precis 
definition av vad som räknas som utvärdering. Att diskutera vad utvärde-
ring är, det är en klassisk diskussion även på myndigheter.  

De studier och rapporter som givits ut inom ramen för UHÄ:s reform-
uppföljningsprogram (se det tidigare avsnittet 5.3.1) har vållat särskilda 
problem. Det ena problemet handlar om beteckningen av programmet. I 
offentligt tryck och även internt på UHÄ beskrivs det som ett utvärde-
ringsprogram men ibland kallas det för uppföljningsprogram. Det behö-
ver i och för sig inte vara ett problem utan mer handla om språkbruk. Syf-
tet med programmet var emellertid att utvärdera 1977 års högskolereform 
oavsett vad programmet kallades. De rapporter som givits ut inom ramen 
för reformuppföljningsprogrammet har bedömts efter samma mall som 
alla andra rapporter. Det andra problemet hänger samman med att av des-
sa rapporter publicerades inte alla i UHÄ:s egna rapportserier. Det är bara 
UHÄ:s rapporter som utgör avhandlingens empiriska underlag i denna 
del av analysen. Eftersom det var ett krav att projekten inom reformupp-
följningsprogrammet skulle genomföras av fristående forskare kan det 
vara skälet till att en del av dessa studier publicerades på forskarnas egna 
universitet.388  Av de rapporter som dock publicerades inom ramen för 
UHÄ:s reformuppföljningsprogram har inte heller alla bedömts vara ut-
värdering, även om hela programmet syftade att utvärdera högskolere-
formen.389   

5.5.1 UHÄ: s utvärderingsobjekt 
Vad som utvärderats, dvs. utvärderingsobjektet, kan variera vilket visats 
tidigare. Här har fyra objektklasser använts som är desamma som kunde 
                                           

388  I UHÄ FoU, Informationsblad 1983:8, Uppföljning och policystudier, finns en 
förteckning över alla rapporter som ingår i reformuppföljningsprogrammet. 

389  Av reformuppföljningsprogrammets rapporter har sex klassificerats som ut-
värderingar, UHÄ-rapporterna: 1978:6, 1978:19, 1979:6, 1979:13, 1981:25, 
1983:13. 
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urskiljas i analysen av UKÄ:s utvärderingar: system, reform, ämne och 
utbildningslinje samt övrigt. Dessutom har jag sökt efter om det är ge-
nomförandet, resultatet eller en kombination av de båda som utvärderats. 

Med objektklassen system menas sådant som har med förhållandena 
kring den högre utbildningen att göra. Exempel på systemfrågor är antag-
ningsförfarande och andra studieadministrativa frågor, fördelning av re-
surser m.m. Objektklassen reformer syftar på utvärderingar som tar upp 
sådant som uttryckligen har att göra med omständigheter som kan relate-
ras till en reform av något slag. Klassen ämne och/eller utbildningslinjer 
innehåller utvärderingar som studerar just ett sådant eller delar därav. Ob-
jektklassen övrigt omfattar sådant som inte faller inom ramen för någon 
av de tre ovanstående klasserna. 

Tabellen nedan visar hur utvärderingarna fördelar sig på de olika klas-
serna. En utvärdering kan omfatta fler än en objektklass och flera av ut-
värderingarna har också fått en sådan flerfaldig klassificering. Ett exem-
pel är ett ämne eller utbildningslinje som utvärderats till följd av en re-
form, ett annat exempel är en utvärdering av någon systemfråga som 
kommit till stånd pga. en reform. Detta innebär att den sammanlagda 
summan av utvärderingarna fördelade på objektklasser blir större än anta-
let utvärderingar. 

 
Utvärderingsobjekt Antal 
System  22 
Reform  32 
Ämne/utbildningslinje 97 
Övrigt 13 

 Tabell 9: Fördelning på objektklasser. UHÄ:s utvärderingar.  
 

Med hänsyn till att myndigheten hade som uppgift att genomföra ut-
värderingar på riksnivå (planeringsberedningarna t.ex. hade uppgiften att 
ta fram beslutsunderlag för utbildningsplaneringen totalt i riket), är det 
inte oväntat att ämnen eller utbildningslinjer är det vanligaste utvärde-
ringsobjektet. Bland dessa finns många utvärderingar av tekniska utbild-
ningar.390  En del av dessa är dessutom utvärderade flera gånger under 
tidsperioden. Även några naturvetenskapliga utbildningar utvärderades 
två gånger liksom läkarutbildningen.391  Flera andra ämnen utvärderades 
                                           

390  Exempelvis: maskinteknik och konstruktion, material- och driftteknik, elkraft- 
och kärnkraftteknik, tekniker- och verkstadsteknikerutbildning, olika slags da-
tatekniska utbildningar, ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar m.m. 

391  Andra ämnen och program som utvärderades är: tandläkarutbildningen och 
tandhygienistutbildningen, vård-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och vårdlä-
rarutbildning samt hälso- och sjukvårdslinjen. Toxikologi, biologi, bioteknik 
samt utbildningar på miljöområdet utvärderades också.  
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också.392  Ett udda inslag i sammanhanget är den utvärdering av prästut-
bildningen som UHÄ publicerade.393  Det var på dåvarande ärkebisko-
pens uppdrag som utvärderingen kom till stånd och beredningen är också 
ställd till honom. Det är oklart varför UHÄ gett ut rapporten då inget ty-
der på att UHÄ egentligen haft med saken att göra. UHÄ utvärderade 
dock senare den religionsvetenskapliga linjen. 

Liksom tidigare när det gäller UKÄ:s utvärderingar är de allra flesta 
även här utvärderingar av genomförandet. Det gäller i högsta grad för 
utvärderingarna av ämnen och utbildningslinjer men också för utvärde-
ringarna av systemet. I dessa fall har genomförandet av allmänna refor-
mer men också särskilda reformer som rörde en enskild utbildning, som 
lärarutbildningsreformen, fokuserats. 

UHÄ genomförde 22 utvärderingar av systemet kring den högre ut-
bildningen. Allra mest utvärderades antagnings- och tillträdesregler, sex 
av de 22 utvärderingarna rör sådana frågor. Redan i propositionen som 
föregick 1977 års reform betonades att det var angeläget att de nya till-
trädesreglerna undersöktes. Det första projekt som sattes igång och 
genomfördes inom ramen för reformuppföljningsprojektet tog också sikte 
på dessa. Tillträdesreglerna utvärderades tre år i rad: 1977, 1978 och 
1979.394  De flesta systemutvärderingarna genomfördes under myndighe-
tens första tioårsperiod dvs. åren närmast reformen. Mer än hälften (13 
st.) av systemutvärderingarna utgår från reformer. De sista sex åren av 
myndighetens verksamhetstid genomfördes bara tre systemutvärderingar. 
Dessa har inte någon direkt koppling till reformer men det kan bero på att 
ingen övergripande högskolereform genomförts sedan 1977. 

Andra delar av högskolesystemet utvärderades också såsom regionni-
vån, indelningen i högskoleenheter, linjeorganisationen395  liksom decent-
raliseringssträvandena som var en viktig ingrediens i 1977 års reform. Ett 
exempel på det senare är den utvärdering som publicerades år 1981 om 

                                           
392  Exempelvis dockteaterutbildning, utbildningar vid scenskolor, danspedagog-

utbildning, tolk-, jurist- och journalistutbildning, lärarutbildningar, svenska 
m.m. Sociala linjen och psykologutbildningen utvärderades tre gånger vardera 
under sextonårsperioden. 

393  UHÄ-rapport 1978:34. 
394  UHÄ-rapport 1977:26, 1978:6, 1979:13. 
395  Regionnivån utvärderades 1979, indelningen i högskoleenheter först 1983 

(UKÄ-rapport 1983:13). I det senare fallet ville man ge den nya organisatio-
nen tid att stabilisera sig innan effekterna kunde bedömas. År 1982 utvärdera-
des linjeorganisationen (UKÄ-rapport 1982:25). Ytterligare några systemut-
värderingar genomfördes. Dessa är av skilda slag och tar upp lokal-, inred-
nings- och utrustningsplanering för högskolan, samverkan i lärarutbildningen, 
högskolornas kontaktsekretariat samt studievägledning och yrkesorientering i 
högskolan. 
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ökat lokalt inflytande över utbildningarnas uppläggning och genomfö-
rande.396   

Den reform som hänvisas till under myndighetens sista verksamhetsår 
är den förvaltningspolitiska reformen som avsåg mål- och resultatstyr-
ning, som började införas i offentliga organisationer från slutet av 1980-
talet.397  Tre utvärderingar har en tydlig koppling till den reformen.398  Det 
är resurser och resurshantering som utvärderas. Den som genomfördes 
sist, dvs. 1992, inrymmer också ett modellbyggnadsprojekt av hur man 
kan använda den nya styrningsmodellen. Ytterligare ett par systemutvär-
deringar tar sin utgångspunkt denna reform. Dessa behandlar personalut-
bildning och försöksverksamhet med projektredovisning.399  

1977 års högskolereform innebar utöver vad som tagits upp tidigare 
att en försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleverksamhet inleddes. 
UHÄ fick i uppdrag att följa och utvärdera försöken. År 1976 fanns sådan 
utbildning på nio orter och budgetåret 1977/78 startades ytterligare tre.400 
UHÄ gjorde tre utvärderingar på detta område.401  De två första kan ses 
som utvärdering av genomförandet medan den sista, som gjordes 1986, är 
exempel på utvärdering med en kombination av genomförande och resul-
tat. 

Reformen syftade också som tidigare nämnts bl.a. till att bereda fler 
grupper tillträde till den högre utbildningen. Ett viktigt motiv för refor-
men var ökad jämlikhet i tillträdesfrågorna i fråga om kön, uppväxtför-
hållanden, föräldrarnas sociala ställning m.m. UHÄ lät göra en utvärde-
ring av reformens sociala effekter i rapporten Jämlikhet i högskolan - fik-
tion eller realitet?402   

Av de 32 utvärderingar som klassificerats som reformutvärderingar 
kan fler än hälften kopplas till högskolesystemet och resten till ämnen 
eller utbildningslinjer/program. 

Ytterligare tre reformer utgör utgångspunkt för några av UHÄ:s ut-
värderingar av ämnen/utbildningslinjer/program. Det gäller lärarutbild-
ningsreformen, vård 77-utredningen och forskarutbildningsutredningen 
(FUN). Den nya lärarutbildningen för grundskolan startade fr.o.m. läsåret 

                                           
396  UKÄ-rapport 1981:2. Från utbildningsplaner till kursplaner. 
397  Se t.ex. Sundström eller Premfors 2003. 
398  UHÄ-rapporter 1986:2, 1989:12 och 1992:8. 
399  UHÄ-rapport 1985:19, Skolans personalutbildning ur högskolans perspektiv 

och UHÄ-rapport 1981:50, Försöksverksamhet med en projektredovisning vid 
den matematiska/naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. 

400  Proposition 1976/77:59, sid. 21. 
401  Den första gjordes redan 1977 (1977:11) och den andra året efter (1978:21), 

ytterligare en gjordes 1986 (1986:36). 
402  UHÄ-rapport 1981:25. 
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1988/89.403  Redan vid riksdagsbeslutet 1985 uttalades behovet av syste-
matisk utvärdering av reformen och UHÄ fick ett sådant uppdrag.404  
Inom ramen för detta utvärderingsuppdrag publicerades hela 21 rapporter. 
UHÄ lade ut många uppdrag på forskare vid högskolorna. Åtta rapporter 
publicerades inom UHÄ:s egen rapportserie och har här räknats in bland 
reformutvärderingarna. De andra publicerades vid respektive högskola. 
Detta enskilda utvärderingsuppdrag är nog det största som UHÄ genom-
förde. Myndigheten publicerade en sammanfattande rapport av hela upp-
draget år 1992, samma år som myndigheten lades ner.405  Denna rapport 
är också exempel på en utvärdering som är en kombination av studium av 
genomförande och resultat.  

Vård 77-utredningen tog sikte på att förnya vårdutbildningarna och 
nya utbildningslinjer inrättades också inom området. 406  Sammanlagt 
publicerades fyra studier av vårdutbildningen. Två av dessa har klassifi-
cerats som utvärdering.407  I de andra två redovisas resultaten av eleven-
käter. Även en utvärdering av den sociala servicelinjen, socialpedagoglin-
jen m.m. tar vård 77-reformen som utgångspunkt.408 

En utvärdering av de kortare vårdutbildningarnas forskningsanknyt-
ning har forskarutbildningsutredningen (FUN) som utgångspunkt.409  

I en utvärdering av juristlinjen som publicerades 1985 refereras det till 
en äldre utredning, U 68:s förslag liksom ett slutbetänkande från arbets-
gruppen för översyn av den administrativt och ekonomiskt inriktade ut-
bildningen i högskolan (AU-gruppen) som utvärderade ekonomlinjen, 
förvaltningslinjen samt linjen för personal- och arbetslivsfrågor.410  

Tretton utvärderingar har klassificerats under objektgruppen övrigt. 
Det betyder att de inte är självklara i någon av de andra grupperna äm-
nen/utbildningslinje, system eller reformer.  

Tre av utvärderingarna i denna grupp rör de särskilda regionalpolitiska 
utbildningssatsningar (RUS) som regeringen beslutade om 1987. Sats-
ningen gällde främst utbildningsprojekt i delar av Bergslagen och i norra 

                                           
403  Proposition 1984/85:122. 
404  Regeringsbeslut Dnr 1989:1138/39. 
405  UHÄ-rapport 1992:21. En grund att bygga på: Utgrunds slutrapport. utvärde-

ring av utbildningen av lärare för grundskolan. 
406  SOU 1978:50. 
407  UHÄ-rapporter 1983:23, 1987:8. 
408  UHÄ-rapport 1981:6. 
409  UHÄ-rapport 1978:14. 
410  UHÄ-rapporter 1985:3, 1981:23. AU-reformen tog sikte på förvaltnings- och 

ekonomiutbildningarna. 
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Sveriges inland.411  En annan av dessa utvärderingar gällde tillgången på 
tvåspråkiga ordböcker för språkutbildning på högskolenivå.412  

UHÄ hade liksom UKÄ uppdraget att sprida information om den hög-
re utbildningen. Varje år trycktes och distribuerades studieinformerande 
material och anmälningshandlingar för miljonbelopp. År 1980 utvärdera-
des detta material.413  Några år senare gjordes en översyn av de utbild-
ningsbeskrivningar av högskolornas utbildningslinjer som gavs ut.414  Det 
var högskolorna själva, vårdskolorna, regionstyrelserna samt UHÄ som i 
samarbete med Liber Utbildningsförlag gav ut dessa. Dessa utvärderingar 
är exempel på utvärderingar som är inriktade på resultatet. Fast samman-
taget är mycket få av UHÄ:s utvärderingar inriktade på resultat.  

I UHÄ:s reformuppföljningsprogram ingick projekt om verksamhets-
värdering. Syftet med projekten var bl.a. att höja effektiviteten och för-
bättra förmågan till förnyelse i högskolan. UHÄ hade också en egen 
verksamhetsvärdering. Som nämnts tidigare lät myndigheten år 1978 
genomföra en funktionsstudie av de egna planeringsberedningarna.415  
Studien genomfördes inom ramen för reformuppföljningsprogrammet 
och kan därför betraktas som en del av utvärderingen av 1977 års reform. 
Det finns ytterligare tre utvärderingar som rör myndighetens eget arbete. 
Den ena gäller värdering av utländsk högskoleutbildning. Studien som 
publicerades 1983 tog upp ett problem som myndigheten fått då allt fler 
förfrågningar om värdering av utländsk utbildning inkom.416  Till följd av 
den studien beslöt riksdagen att UHÄ skulle driva försöksverksamhet 
med värdering av utländsk högre utbildning. Denna försöksverksamhet 
utvärderades 1986.417  Den tredje är den analys av UHÄ:s PU-verksamhet 
(pedagogisk utveckling) som genomfördes 1990.418    

Tre separata studier som ingår i ett OECD-projekt har publicerats i en 
UHÄ-rapport.419  Utvärderingen tar upp förhållandena mellan högre ut-
bildning och möjligheten till anställning. Ett femtontal länder deltog i 
projektet som skulle vara färdigt 1991. I uppdraget från OECD påpekas 

                                           
411  UHÄ-rapporter 1992:15, 1992:16, 1992:17. 
412  UHÄ-rapport 1992:1. 
413  UHÄ-rapport 1980:12. 
414  UHÄ-rapport 1983:35. 
415  UHÄ-rapport 1978:19. 
416  UHÄ-rapport 1983:19. 
417  UHÄ-rapport 1986:17. I rapporten skriver myndigheten att man planerar för 

en kommande utvärdering. UHÄ skulle under hösten 1987 gå ut med en enkel 
enkät. Den enkätsammanställningen räknas inte här som en utvärdering. Där-
emot räknas studien av försöksverksamheten in.  

418  UHÄ-rapport 1990:8. 
419  UHÄ-rapport 1991:3. 
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att studien även kan komma att utgöra ett viktigt underlag för en eventu-
ell framtida utvärdering. 

En studie som även skulle kunna ha klassats som en ämnes- eller lin-
je/programutvärdering gäller förnyelse av utrustningen för grundutbild-
ningen på kemi- och kemiteknikområdet.420  Den har dock hamnat i denna 
grupp av utvärderingsobjekt eftersom den är inriktad på utrustningssitua-
tionen snarare än innehållet i utbildningen. Ytterligare en studie som 
skulle ha kunnat klassas som en utvärdering av ett ämne- och utbildnings-
linje/program gäller frågor om utbildning och forskning på det kvalitets-
tekniska området.421  Studien är mycket intressant eftersom den visar på 
ett för den tiden typiskt inslag som kom att växa till i högsta grad; diskus-
sioner om kvalitet. Diskussionen om vad kvalitet var och hur den skulle 
mätas var redan i gång i samhället men detta är första gången som dis-
kussionen förs i en utvärdering från UHÄ. Myndigheten hade dock tidi-
gare i andra skrifter tagit upp kvalitetsdiskussionen, t.ex. i anslagsfram-
ställningarna.422  Till utvärderingsrapporten har en skrift från National-
kommittén för svensk kvalitet som heter ”Svensk kvalitet, Rätt sätt”, bi-
fogats. 

5.5.2 Syftet med UHÄ:s utvärderingar 
I enlighet med analysschemat har fyra olika syften sökts: (1) kontrolle-
rande, (2) inlärande/främjande, (3) legitimerande och (4) fördröjande (se 
avsnittet 2.5.1).  

Tabellen nedan visar hur syftena i UHÄ:s utvärderingar fördelar sig på 
de olika typerna. Tidigare har nämnts att ett syfte inte nödvändigtvis ute-
sluter ett annat. Därför har bedömningen gjorts att nästan hälften av ut-
värderingarna har fler än ett syfte. Den i särklass vanligaste kombinatio-
nen är inlärning/främjande och kontroll. I sju fall har bedömningen gjorts 
att syftet är trefaldigt. 

 
Syfte Antal 
(1) Kontrollerande 69 
(2) Inlärande/Främjande 109 
(3) Legitimerande 11 
(4) Fördröjande 0 

 Tabell 10: Fördelning på syften i UHÄ:s utvärderingar. 
 
Liksom när det gäller UKÄ:s utvärderingar var det (2) inläran-

de/främjande syftet vanligast förekommande. Någon utvärdering som 
                                           

420  UHÄ-rapport 1987:14. 
421  UHÄ-rapport 1987:5. 
422  Se t.ex. UHÄ:s anslagsframställning för bu 1980/81. 
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haft (4) fördröjande syfte har inte heller här kunnat identifieras. Det bety-
der dock inte att sådana inte kan ha varit aktuella. Det är åtminstone tan-
kemässigt möjligt att regeringen genom att besluta om programmet för 
uppföljning av 1977 års reform kan ha haft i åtanke att kunna hänvisa till 
att frågan är under utredning. Drygt hälften av utvärderingarna har be-
dömts ha ett (1) kontrollerande syfte vilket förmodligen hänger samman 
med de reformer som genomfördes, särskilt under myndighetens tidiga 
verksamhetsår.  

Något försök har inte heller här gjorts att sortera utvärderingarna per 
perspektiv. Perspektiven det handlar om är (a) politiker-, (b) myndighets, 
(c) medborgar- och (d) brukarperspektiv. Det är knappast troligt att dessa 
perspektiv varit en utgångspunkt för UHÄ:s utvärderingar. Däremot 
kommer några exempel på utvärderingar med de olika perspektiven att 
ges. Perspektiven speglar vem eller vilka som är angelägna om eller in-
tresserade av utvärderingen och dess resultat.  

När det gäller politikerperspektivet (a) handlar det om att folkvalda 
beslutsfattare behöver kontrollerande utvärdering för att kunna ställa för-
valtningen till svars för sitt agerande. 423  Det har tidigare också nämnts att 
med förvaltningen avses här inte bara UHÄ utan att myndigheten genom 
decentralisering fått i uppgift att kontrollera lägre hierarkiska nivåer samt 
att förse beslutsfattarna på överordnad nivå med underlag för beslut. Det-
ta gällde redan innan UHÄ fick utvärderingsverksamhet inskriven i sin 
instruktion år 1988. 

Ett exempel på kontrollerande syfte med politikerperspektiv är de ut-
värderingar som UHÄ genomförde av de försöksverksamheter som in-
förts på prov. Det gällde t.ex. försöksverksamhet av redovisningssystem 
av kostnader för forskningsprojekt,424  den försöksverksamhet med be-
dömning av utländsk utbildning425  som UHÄ drev samt försöksverksam-
heten med yrkesteknisk högskoleverksamhet.426  Även utvärderingarna av 
reformer såsom 1977 års högskolereform, vård -77 m.fl. har ett politiker-
perspektiv. Det var viktigt att få reda på om reformerna fått de effekter 
som förväntades. 

Utöver de i verksamheten inbyggda uppdragen att förse beslutsfattar-
na med underlag fick UHÄ också särskilda utvärderingsuppdrag. Cirka 
två femtedelar av de studier som här klassats som utvärderingar har 
kommit till stånd till följd av ett riktat uppdrag. Skälen till att UHÄ fick 
sådana extra direkta utvärderingsuppdrag när myndigheten hade sådan 
                                           

423  De olika perspektiven diskuteras mer ingående i avsnitten 3.4.1 Utvärdering-
ars syften och 5.4.2 Syftet med UKÄ:s utvärderingar. 

424  UHÄ-rapport 1981:50. 
425  UHÄ-rapporter 1983:19, 1986:17. 
426  UHÄ-rapporter 1977:11, 1978:21.  
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verksamhet inskriven i sin instruktion är oklara. Eventuellt kan regering-
en ha tyckt att myndigheten genomförde för få utvärderingar över huvud 
taget eller så överensstämde inte utvärderingarna av de objekt som UHÄ 
valde med de önskemål som regeringen hade. Påtryckningar från aktörer 
eller intressenter kan också ha fått som konsekvens att regeringen ansett 
sig tvungen att tillsätta en utredning eller utvärdering. Om så varit fallet 
är inte utrett, men regeringsuppdragen tillskrivs politikerperspektivet. Det 
kan också vara så att UHÄ självt begärt, i petitan, att få vissa uppdrag. 
Utöver själva nödvändigheten generade extra projekt också extra medel 
på den tiden. Om det var så är inte politikerperspektivet aktuellt.  

(b) Myndighetsperspektivet kan som tidigare beskrivas som att myn-
digheternas ledning behöver utvärdering för att hålla medarbetare på läg-
re hierarkiska nivåer under uppsikt.427  Detta har tidigare tolkats så att det 
inte bara avser interna förhållanden på den egna myndigheten utan kan 
även gälla utförare på regional och lokal nivå. Det är viktigt att kontrolle-
ra både att det är rätt verksamhet som utförs samt att den utförs på rätt 
sätt. En utvärdering kan påvisa problem som då kan åtgärdas. Den krassa 
verkligen kan som nyss nämnts också vara att verksamheten genererade 
extra medel. UHÄ använde utvärdering av den egna verksamheten som 
ett sätt att öka effektiviteten t.ex. i granskningen av det egna arbetet med 
värdering av utländsk utbildning. Ett annat exempel är utvärderingen av 
regionnivån i den nya högskolan.428  Även om denna var en del av det 
allmänna utvärderingsuppdraget, att utvärdera 1977 års reform, valde 
myndigheten själv vad som skulle granskas. 

Genom de uppgifter som regeringen delegerat till UHÄ hade myndig-
heten mycket stor makt och inflytande över högskolorna även om den 
alltmer ökande decentraliseringen av beslut till högskolorna själva kom 
att ändra på detta. Liksom UKÄ hade UHÄ även fler kontrollmöjligheter 
än utvärderingsverksamheten, t.ex. överprövningen och bearbetningen av 
anslagsäskandena så länge som denna uppgift kvarstod. UHÄ fick också 
så småningom också tillsynsansvar över högskolan.  

Till skillnad från politiker- och myndighetsperspektiv som har ett di-
rekt intresse eller nytta av utvärderingsverksamhet åskådliggör (c) med-
borgarperspektivet en grupp intressenter som kan ses som mer perifer. 
Som tidigare nämnts skriver Vedung att medborgarna behöver utvärde-
ring för att kunna ta ställning till hur politikerna sköter sig.429  Då politi-
kerna är folkvalda kan ett sådant medborgarperspektiv rent abstrakt ap-
pliceras på alla UHÄ:s utvärderingar. Eftersom detta perspektiv är indi-
rekt så är det knappast möjligt att finna exempel på en utvärdering som 
                                           

427  Vedung, sid. 100. 
428  UHÄ-rapport 1979:6. 
429  Vedung, sid. 100. 



 

 124 

har detta perspektiv som huvudsyfte. För politikerna dock, spelar utvär-
deringar en viktig roll genom att de kan använda dessa för att påvisa 
handlingskraft och framsteg. Utvärderingarna av de regionalpolitiska 
satsningarna och utbyggnaden av högskolor på orter som inte tidigare 
haft högre utbildning användes möjligen på det sättet. 

Brukarperspektivet (d) rör dem som i det här fallet, sorterar inom den 
högre utbildningens verksamhetsområde. Det kan handla om studenter 
och personal vid högskolorna och i förlängningen också de arbetsgivare 
som ska anställa de utbildade studenterna. Det finns flera exempel på ut-
värderingar där beaktande av brukarnas betraktelsesätt tagits till vara. 
1977 års reform innebar bl.a. att all utbildning skulle vara yrkesförbere-
dande och bättre passa yrkeslivet och samhällets behov. I flera av utvär-
deringarna av ämnen- och utbildningslinjer/program har yrkesanpass-
ningen tagits upp. I exempelvis utvärderingen av tolkutbildning användes 
uppgifter från yrkesverksamma tolkar.430  Ett annat exempel är utvärde-
ringen av det i Borås belägna textilinstitutet och dess framtid.431  I upp-
draget påpekades vikten av att samverka med avnämare. Så skedde också, 
överläggningar ägde rum mellan utredningen och rektor och övriga lära-
re, med företrädare för landstinget och länsskolnämnden, med kommu-
nen, med företrädare för färgeri- och beredningsteknisk industri och Sve-
riges konfektionsindustriförbund och Textilindustriförbundet. Även om 
det inte syns i utvärderingarna var det vanligt att sådana överläggningar 
hölls. Studenterna var representerade i både i UKÄ:s och UHÄ:s styrelse 
samt i fakultets/planeringsberedningarna. SFS fick också alltid utvärde-
ringarna på remiss. 432    

Bland UHÄ:s utvärderingar finns också exempel på sådana som kom-
mit till stånd efter påtryckning från olika avnämargrupper.433  Ett exempel 
är utvärderingen av den högre kyrkomusikerutbildningen.434  Både kyr-
komusikerberedningen vid Musikhögskolan i Stockholm och Kyrkomu-
sikernas riksförbund hade i var sin skrivelse framhållit att utbildningen 
borde ses över samt att det rådde brist på kyrkomusiker i landet. Ett annat 
exempel är den utvärdering av läkarutbildningen som avrapporterades 
1982.435  Under flera år hade krav på översyn av utbildningen framförts 
av hälso- och sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, de medicinska 
fakulteterna samt Sveriges förenade studentkårer (SFS).  

                                           
430  UHÄ-rapport 1979:14. 
431  UHÄ-rapport 1979:27. 
432  Yvonne Wessman vid seminarium juni 2001. 
433  Jfr kontrollerande syfte med politikerperspektiv. 
434  UHÄ-rapport 1981:31. 
435  UHÄ-rapport 1982:16. 
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Det har varit svårt att avgöra om en lär- eller utvecklingsprocess i 
form av ett (2) inlärande/främjande syfte varit utvärderingarnas primära 
syfte. Ca en fjärdedel av utvärderingarna har dock bedömts uteslutande 
ha haft ett sådant. Liksom när det gäller UKÄ:s utvärderingar har dock 
alla utvärderingar tillskrivits ett inlärande/främjande syfte. Eftersom 
UHÄ hade uppgiften att främja utvecklingen vid högskolorna så är det 
kanske naturligt att utvärderingarna fått den inriktningen. Det kan också 
vara så att i stället för att vara ett syfte som kan väljas kanske man kan se 
på det inlärande/främjande syftet som en inbyggd del av metoden. Oav-
sett hur man bär sig åt eller vilket syfte man har med utvärderingen får 
man ett visst moment av lär- och utvecklingsprocess. 

Elva av utvärderingarna har bedömts ha även ett (4) legitimerande syf-
te. Ingen av dem har haft detta syfte uteslutande. Legitimering kan handla 
om olika saker. Det kan handla om att ha underlag för att genomföra vad 
man anser vara befogade ändringar. Det kan också handla att kunna be-
kräfta att någon genomförd ändring eller reform var riktigt handlat. Ex-
empel på det senare är de utvärderingar som genomfördes av grundskol-
lärarreformen.436   

För både politiker och myndigheter kan det också handla om att skapa 
legitimitet för ett visst synsätt eller för att driva en viss linje i någon frå-
ga. Ett exempel på det är rapporten: "En informell utvärdering av kultur-
kommunikationslinjen".437  Den gjordes för att bilda underlag till en kon-
ferens som UHÄ skulle hålla något senare för att just diskutera kultur-
kommunikationslinjen. Ett annat exempel är den visserligen tunna utvär-
dering som UHÄ lät göra av sin PU-verksamhet.438  Intervjuer om verk-
samheten genomfördes med ett antal personer och en förteckning över 
genomförda kurser bifogades rapporten. 

När det gäller syftena med de utvärderingar som UHÄ genomfört skil-
jer sig inte dessa nämnvärt från dem i UKÄ:s utvärderingar. Det vanligas-
te syftet är inlärning/främjande följt av det kontrollerande syftet.  

5.5.3 Utvärderingssubjekt - UHÄ  
Utvärderingsverksamhetens organisatoriska hemvist på UHÄ har varit 
särskilt besvärlig att spåra via de utförda utvärderingarna. Därför har ock-
så kompletterande data och upplysningar inhämtats via annat skriftligt 
material och intervjuer. 

Reformuppföljningsprogrammet var inriktat på att följa upp och ut-
värdera 1977 års högskolereform. Programmet hade sin hemvist på FoU-

                                           
436  Se t.ex. UHÄ-rapport 1992:21. 
437  UHÄ-rapport 1978:27. 
438  UHÄ-rapport 1990:8. 
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byrån. Emellertid verkar gränsen mellan reformuppföljningsprogrammet 
och ett annat program för långsiktig forskning som bedrevs, något obe-
stämd så här i efterhand. Inom forskningsprogrammet fanns dels några 
projekt som behandlade vissa delar av 1977 års reform, dels fanns projekt 
som hade direkta beröringspunkter med det pågående reformarbetet inom 
högskolan.439  Dessa båda program verkar i någon utsträckning ha kom-
pletterat varandra när det gällde utvärdering av reformen. Det innebar att 
de utvärderingar som företogs inom ramen för de båda programmen ock-
så hade sin hemvist och styrdes från FoU-byrån. Dessa utvärderingar be-
drevs, som tidigare nämnts, av externa experter/forskare som var fristå-
ende från UHÄ. En kontaktperson från UHÄ:s egen personal utsågs dock 
alltid. De externa experterna kom vanligen med förslag till projektens 
uppläggning och genomförde dem med myndighetens godkännande. 
UHÄ hade att ta ställning till förslagen och utfärdade sedan direktiv.440  I 
den revision som RRV företog av bl.a. reformuppföljningsprogrammet 
kritiserades UHÄ. RRV menade att styrningen av projekten inom pro-
grammet var svag och ledde till att resultaten av projekten inte alltid kun-
de användas av UHÄ.441  

Även om det framförts krav på att utvärderingarna inom ramen för re-
formuppföljningsprogrammet skulle genomföras av forskare fristående 
från UHÄ så genomfördes ändå en del av dem, av personer som var fast 
anställda på UHÄ.442  Det var dock ovanligt att en utvärdering genomför-
des uteslutande av någon enskild medarbetare på myndigheten. 

Utvärderingar företogs också inom ramen för planeringsberedningar-
nas arbete. I sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 skriver 
myndigheten att det är viktigt att UHÄ och dess planeringsberedningar 
kan initiera och stödja projekt som avser uppföljning och utvärdering av 
allmänna utbildningslinjer.443  Utbildningsprogram och linjer utvärdera-
des nästan enbart från UF-byrån som arbetade i nära samverkan med pla-
neringsberedningarna medan systemutvärderingarna huvudsakligen hade 
sin hemvist på utredningsbyrån. Detta innebar att utvärderingsverksam-
heten också hade en viktig stödjepunkt i UF-byrån.  

                                           
439  UHÄ:s anslagsframställning för budgetåret 1978/79, sid. 32. Se även UHÄ 

FoU 1977:8, Informationsskrift.  
440  RRV 1979, sid. 39. 
441  RRV 1979, sid. 56f. 
442  Det gäller framför allt studierna av tillträdesregler (Lillemor Kim), studier 

inom ramen för projektet verksamhetsvärdering där fem av de nio studierna 
genomfördes av UHÄ:s personal (Ann-Marie Furumark) samt studier av ar-
betslivserfarenhet som resurs i högskoleutbildningen (Kenneth Abrahamsson). 

443  Anslagsframställning för bu 78/79, sid. 32. 
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Det var inte bara inom reformuppföljningsprogrammet som utvärde-
ringsprojekten drevs av personer som var fristående från UHÄ. Det gäller 
även i hög grad de utvärderingar av utbildningslinjer och program som 
genomfördes på UF-byrån. Oftast knöts också referensgrupper till dessa 
projekt. Referensgrupperna bestod vanligtvis av avnämare och ämnesex-
perter. Även i själva arbets- utvärderingsgruppen ingick avnämare. För 
det mesta handlade det om personer som hade direkt anknytning till ut-
bildningen på högskolorna.  

När myndigheten fick nya uppgifter 1988 ändrades också UHÄ:s or-
ganisation. FoU-byrån sorterades in under utredningsbyrån som i sin tur 
indelades i tre enheter U1-U3. Arbetet på både U1 och U2 inrymde verk-
samhetsuppföljning och utvärdering.444  Flertalet utvärderingar under 
myndighetens senare år kan därför hänföras till dessa organisatoriska en-
heter.  

I verksamhetsplaneringen för budgetåret 1989/90 var en utgångspunkt 
att försöka skapa utrymme för förändring med sikte på ett ökat ansvar för 
uppföljning, utvärdering och tillsyn då sådant arbete konkurrerade med 
annan verksamhet som myndigheten skulle utföra. Detta fick till följd att 
en omorganisation återigen genomfördes. Tillsyns- och uppföljningsav-
delningen skulle svara för uppföljning, utvärdering och tillsyn av högsko-
lans verksamhet samt för metodutveckling. För utvärderingens del var det 
fortsatt riksnivån som var intressant. Exempelvis skulle denna avdelning 
ansvara för att utvärdera utbildningens kvalitet och göra nationella och 
internationella jämförelser. 445  

Studerandeavdelningen fick också utvärderingsverksamhet på sitt 
bord. Avdelningen som ansvarade för allmänna studerandefrågor skulle 
genomföra utvärdering av antagningsverksamheten, högskoleprovet, stu-
dieinformation samt studerandejuridiska frågor.446 

Innan myndigheten lades ner hann man med ytterligare en omorgani-
sation. Verksamhetsplaneringen för budgetåret 1990/91 visar att uppfölj-
ning och utvärdering nu var en central verksamhet på myndigheten och 
en särskild avdelning för uppföljning och utvärdering skapades. Avdel-
ningen för studerandefrågor fick i stort sett oförändrade uppgifter gent-
emot tidigare även om utvärderingsverksamheten verkar ha tonats ner till 
förmån för uppföljning.447   

Utvärderingens organisering i myndigheten visar på en krokig väg 
med många omorganiseringar. Analysen visar också att institutionen var 
spridd på flera enheter i myndigheten under hela verksamhetstiden. Den 
                                           

444  Intervju med Marianne Bauer 29 januari, 2004. 
445  Verksamhetsplan 1989/90 etapp 2, 1990-03-19. 
446  Verksamhetsplan 1989/90 etapp 2, 1990-03-19. 
447  Verksamhetsplan 1990/91, etapp 2. 1991-12-30. 
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hade ingen huvudsaklig fast förankring på en enda enhet. Det betyder 
dock inte att verksamheten flöt runt i myndigheten. Vissa byråer/enheter 
hade ett större ansvar än andra under olika tidsperioder.  

Liksom under UKÄ:s verksamhetstid engagerades ett stort antal ex-
terna experter i verksamheten. En del av dessa bedrev tämligen själv-
ständiga utvärderingar dock med myndighetens godkännande och upp-
drag. En del utvärderingar genomfördes också av myndighetens egen 
personal som efterhand uppvecklat egen professionalism på området. Ef-
tersom UKÄ inte lades ner utan övergick i UHÄ följde personalen med 
och kunskapen och erfarenheten ökade ytterligare över tid.  

Utvärderingar genomfördes både löpande och ad hoc under hela myn-
dighetens verksamhetstid. Myndigheten hade regeringens uppdrag att 
planera och genomföra ett program för utvärdering och uppföljning av 
1977 års reform. Detta reformuppföljningsprogram ersattes senare av 
programmet för uppföljning och policystudier. Det var dock UHÄ som 
valde vad som skulle utvärderas inom ramen för dessa program. UHÄ tog 
också initiativ till utvärderingar utöver dessa programramar.  

UHÄ:s planeringsuppdrag medförde också att myndigheten initierade 
utvärderingar för att kunna fullfölja uppdraget. Även de särskilda refor-
mer som rörde enstaka utbildningar, som lärarutbildningsreformen eller 
Vård 77-reformen medförde också att myndigheten tog initiativ till ut-
värderingar av just dessa ämnen.  

Under början på 1990-talet tryckte regeringen på att UHÄ skulle be-
driva en fortlöpande utvärdering av hela högskolesystemet. Som tidigare 
nämnts framhölls två utvärderingar som goda exempel och UHÄ uppma-
nades att genomföra minst åtta sådana per år. I en sådan takt räknade re-
geringen med att resten av högskolan skulle kunna gås igenom under res-
ten av 1990-talet (se avsnittet 5.3).  

Av alla de 129 utvärderingar som myndigheten genomförde var minst 
en tredjedel direkta regeringsuppdrag. Detta visar att utvärderingsverk-
samheten också bedrevs ad hoc. När regeringen ansåg sig behöva en ut-
värdering av något speciellt så fick UHÄ ett regeringsuppdrag, men den 
största delen av dessa tillkom på UHÄ:s initiativ. Med regeringsuppdra-
gen medföljde också extra medel.  

5.5.4 Vilka kriterier användes? 
Den nya mål- och resultatstyrningsfilosofin som lanserades i slutet av 
1980-talet poängterade tydligt att resultatet av myndigheternas verksam-
het skulle relateras till verksamhetens mål. Detta var emellertid inte något 
nytt. RRV skriver i sin revision av reformuppföljningsprogrammet 1979 
att UHÄ i högre utsträckning bör relatera både verksamhet och resurser 
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till uppgjorda planer och mål samt att avvikelser bör analyseras.448  Jäm-
förelser mot mål hade gjorts sedan långt tidigare (se avsnittet 1.2) men att 
involvera resurserna var nytt. 

Liksom i analysen av kriterier i UKÄ:s utvärderingar har det även här 
varit ett problem att utreda vilka kriterier som eventuellt använts eller 
hänvisats till. Skälet är detsamma, kriterierna är mycket sällan klart ut-
skrivna i UHÄ:s utvärderingar. En grov uppskattning av vilken slags kri-
terier som utvärderarna hänvisat till har gjorts utifrån resonemang och 
referenser i utvärderingarna. Tabellen nedan visar vilka olika typer av 
kriterier som kunnat urskiljas. Till skillnad från de huvudgrupper som 
urskiljts i UKÄ:s utvärderingar finns här ett tillägg som gäller gruppen 
samhällsekonomiska kriterier/mål. Tillägget gäller ekonomiska me-
del/resurser som kriterium. Det innebär att hänvisningar gjorts till de 
ekonomiska ramarna. Utöver myndighetens egna mål (UHÄ:s mål) har 
denna grupp utökats med studenters och avnämares mål. Liksom i analy-
sen av UKÄ:s utvärderingar kan även här flera olika typer av kriterier 
förekomma i en enskild utvärdering varför den sammanlagda summan av 
kriterierna blir större än antalet utvärderingar.  

 
Politiska mål Ämnesprofessio-

nens egna mål 
UHÄ:s/Studenters/-
Avnämares mål 

Samhällsekonomiska 
kriterier/mål 
Resurser 

58 89 34 5 
Tabell 11: Fördelning på kriterier/mål som användes i UHÄ:s utvärderingar. 
 

I de fall där politiska mål uppfattats har utvärderingarna oftast refere-
rat till reformer och deras syften. I några av systemutvärderingarna har 
utvärderarna hänvisat till de politiska målen mer tydligt. Det gäller t.ex. 
de utvärderingar som gjordes av tillträdesreglerna.449  Med hänsyn till att 
någon reform som rörde högskolesystemet inte genomfördes mellan 1977 
och 1993 så avtog hänvisningar till sådana politiska mål ju längre tid som 
förflöt från det att 1977 års reform införts. Genom högskolelagen, som 
infördes 1977, fanns generella mål för grund- och forskarutbildningen. 
Det var dock mycket sällan som hänvisningar gjordes till dessa.  

Som tidigare nämnts genomfördes också ett par reformer på linjenivå. 
Det var t.ex. lärarutbildningsreformen och vård 77-utredningen som tog 
sikte på vårdutbildningarna. I de här fallen fanns mer specifika mål för 
dessa enskilda utbildningar angivna i reformerna. I de utvärderingar som 
UHÄ gjorde av dessa hänvisas också till de målen.  

                                           
448  RRV 1979, sid. 5. 
449  Se t.ex. UHÄ-rapport 1978:6. 
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Granskningen av UHÄ:s utvärderingar visar att ämnesprofessionens 
egna mål/kriterier är de som nyttjats mest. Skälet är att utvärderingarna 
oftast genomfördes av ämnesexperter och/eller så var sådana knutna till 
projektens referensgrupper. Eftersom UHÄ satsade stort på att utvärde-
ringarna också skulle kunna användas som beslutsunderlag på den lokala 
nivån var det naturligtvis en fördel att använda ämnesexperternas erfa-
renheter och kunnande. Ämnesexperternas kompetens bidrog till att för-
ankra och ge legitimitet åt utvärderingsresultaten. I de här fallen är krite-
rierna sällan klart utskrivna. Det kan ha varit så att de förutsattes finnas ”i 
bakhuvudet” på utvärderaren/bedömaren. Genom att de, i de flesta fall, 
inte är nedtecknade och i värsta fall inte heller genomtänkta föreligger 
risk att de inte kunde användas som jämförelsepunkt. Men något slags 
referensram finns dock förmodligen även om den är osynlig.  

Några utvärderingar avsåg UHÄ:s eget arbete. Det gäller t.ex. arbetet 
med bedömning av utländsk utbildning samt funktionsstudien av arbetet 
vid planeringsberedningarna. I dessa fall har UHÄ:s egna mål varit do-
minerande även om de bygger på de krav som regeringen ställt.  

När det gäller gruppen studenters/avnämares mål och kriterier är det 
med ett undantag så att dessa gruppers mål inte utgjort den huvudsakliga 
jämförelsepunkten. Undantaget gäller en utvärdering på kyrkomusikerlin-
jen där flera gruppers aspekter fått komma till uttryck.450  I utvärderingen 
har lärare, studenter och avnämare intervjuats och utvärderarna använder 
tydligt deras perspektiv som bakgrund för sina egna ställningstaganden. 
Det unika är inte intervjuerna utan att utvärderarna förefaller bygga be-
dömningen mer på avnämarnas ståndpunkter än sina egna. 

Sammantaget omfattar gruppen samhällsekonomiska kriterier/mål och 
resurser bara fem utvärderingar. Detta är lite förvånande med hänsyn till 
den ökande efterfrågan på resultatanalyser nu även i relation till resurser. 
Det är dock skillnad på samhällsekonomiska mål och direkta medel för 
verksamheterna. De två utvärderingar som har tagit upp samhällsekono-
miska mål diskuterar i viss mån samhällets kostnader för utbildningen. I 
den ena som handlar om forskarutbildningen451  diskuteras inte bara de 
forskarstuderandes egen ekonomiska situation utan även högskolornas 
och i vissa avseenden samhällets kostnader för utbildningen. Detsamma 
kan i någon utsträckning tillskrivas en utvärdering av elkraftteknik.452   

Ytterligare tre utvärderingar behandlar resurser och resurshantering.453  
Utvärderingarna handlar om resurshantering på fakultetsnivå samt kost-
                                           

450  UHÄ-rapport 1991:2, Nivågradering och betygsättning på kyrkomusikerlin-
jen. 

451  UHÄ-rapport 1986:19, Forskarutbildningen – en problemanalys. 
452  UHÄ-rapport 1985:17. Elkraftteknik - utbildning och forskning. 
453  UHÄ-rapporter 1986:2, 1989:12 och 1992:8. 
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nader för forskarutbildning och forskning. Att det inte är fler än dessa 
fem är också förvånande m.h.t. att RRV redan 1979 efterlyste och re-
kommenderade att UHÄ i högre grad skulle fästa uppmärksamheten på 
de resurser som togs i anspråk av högskolesektorn. RRV skrev att eko-
nomisk uppföljning och utvärdering nästan saknades helt.454 I den revi-
sionen framhålls också att avsaknaden av jämförelser av uppföljningarnas 
och utvärderingarnas resultat gentemot fastlagda mål innebar att UHÄ 
inte kunde ge statsmakterna ett tillräckligt användbart beslutsunderlag .455   

I några andra utvärderingar finns antydan till att referera till samhälls-
ekonomiska kriterier/mål men inte så tydligt som i de ovan nämnda. De 
samhällsekonomiska målen är de kriterier som både uppmärksammats 
och använts minst.  

I UHÄ:s utvärderingar hänvisas för det mesta till kriterier av olika 
slag men de används i princip inte som måttstock i utvärderingarna.  

5.5.5 Metod och tillvägagångssätt 
Som tidigare nämnts lämnade UHÄ betydande frihet till de externa pro-
jektledarna när det gällde valet av metod och genomförandet. Eftersom 
UHÄ och dess högste chef i hög grad var involverade i 1977 års reform 
så var engagemanget av fristående forskare ett sätt att undvika anklagel-
ser om partiskhet. Emellertid har någon påtaglig skillnad i metod och till-
vägagångssätt mellan utvärderingar utförda av fristående forskare och 
sådana som genomförts av medarbetare på UHÄ inte kunnat påvisas.  

Alla utvärderingarna är mer eller mindre deskriptiva. Utvärderingsob-
jektet beskrivs ofta, mera sällan redovisas uppdraget, syftet, metoden och 
tillvägagångssättet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt är helt dominerande i 
utvärderingarna. Vissa inslag av statistiska databearbetningar och eko-
nomiska beräkningar förekommer dock. Några av utvärderingarna är rena 
skrivbordsprodukter och består av sammanställningar av befintligt mate-
rial. 

I ganska många fall har information samlats in genom samtal, inter-
vjuer och/eller enkäter. Det gäller erfarenheterna från framför allt lärare 
och studenter och i någon mån avnämarnas erfarenheter. Andra avnämar-
na än lärare och studenter har i större utsträckning kunnat utöva inflytan-
de genom deltagande i referensgrupper eller som utvärderare. Studenter 
fick till skillnad från andra avnämare sällan delta i utvärderingsarbetet 
eller sitta med i referensgrupperna. I vilken omfattning studenternas åsik-
ter hade någon inverkan är svårbedömt. 

                                           
454  RRV 1979, sid. 26 och sid. 42. 
455  RRV 1979, sid. 58 och sid. 73. 
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Ett lite annorlunda tillvägagångssätt användes i utvärderingen av arki-
tekturutbildningen där fyra hearings anordnades med grupper som repre-
senterade olika ansvar och intresseinriktning inom byggnadsvärlden.456  
Fallstudier är en metod som sällan förekommer i utvärderingarna, det 
finns bara ett sådant exempel.457  En av utvärderingarna inkluderar ett 
prov i matematik. 458   

Det var inte vanligt att UHÄ gav rekommendationer till förbättringar 
vare sig till den lokala nivån eller till statsmakterna i utvärderingarna. 
När det gäller rekommendationer till statsmakterna skriver Bladh att un-
der de första åren avstod UHÄ från att ge rekommendationer därför att 
man ansåg att det var för tidigt att dra några slutsatser. 459  Resultaten re-
dovisades dock i anslagsframställningarna. I dessa påpekade UHÄ visser-
ligen problem och kom i någon mån med bedömningar och förslag men 
då utifrån annat underlagsmaterial som underlagen till anslagsframställ-
ningar.460  UHÄ skriver i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 
att ”i den mån utvärderingar av olika slag antyder brister i själva högsko-
lesystemets grunder och konstruktion finns det samtidigt på detta stadium 
skäl till stor försiktighet i fråga om åtgärder. Det gäller att först klarlägga 
om olika problem verkligen har sin orsak i det nya systemets principer 
och inte främst har sin grund i svagheter i tillämpningen.”461  Detta tyder 
på att UHÄ:s tilltro till utvärderingsresultaten inte var alltför stort. Vä-
sentligen senare i anslagsframställningarna för budgetåren 1985/86 och 
1987/88 ansåg dock UHÄ att det var dags att sätta in utvärderingarna i 
sitt sammanhang och gjorde också bedömningar och kom med förslag. 

Flera nymodiga fenomen, sådana som vi idag tycker är vedertagna till-
vägagångssätt, dyker upp i tidsresan. Den första nymodigheten börjar 
visa sig i början av 1980-talet. I utvärderingen av vårdlärarutbildningen462  
gör företrädare för arbetsgruppen platsbesök vid de universitet och hög-
skolor vars utbildning ingår i utvärderingen. Platsbesök genomförs också 
inom ramen för en del andra utvärderingar, fler ju längre tiden går. 

I en utvärdering från år 1987463 förs för första gången i detta samman-
hang en rejäl diskussion om kvalitet i utbildningen och om kvalitetsbe-

                                           
456  UHÄ-rapport 1983:7. 
457  UHÄ-rapport 1985:8, Lokal- inrednings- och utrustningsplaneringen för hög-

skolan. 
458  UHÄ FoU-rapport 1991:3, Utvärderingen av sjuksköterskestuderandes kun-

skaper i matematik. 
459  Bladh 1987, sid. 114. 
460  Se t.ex. UHÄ:s anslagsframställningar för bu 1980/81 och 1981/82. 
461  UHÄ:s anslagsframställning bu 1981/82, sid. 13. 
462  UHÄ-rapport 1983:23. 
463  UHÄ-rapport 1987:5, Kvalitetsstyrning: utbildning och forskning. 
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greppet som sådant. Detta har dock i viss omfattning tagits upp i några 
tidigare rapporter från UHÄ, dock inte i utvärderingssammanhang.  

Ytterligare en nymodighet finns i utvärderingen av försöksverksamhe-
ten med ingenjörsutbildning från år 1992.464  I denna rankas högskolors 
utbildning dels totalt sett, dels i särskilda undersökta delar. 

Det går knappast att hävda att UHÄ:s utvärderingar genomförts på ett 
standardiserat sätt även om variationen inte är så stor. Jag bedömer att 
den huvudsakligen är kontextuell.  

5.5.6 Spridning och användning av UHÄ:s utvärderingar 
UHÄ:s ambition var som visades i det tidigare avsnittet om reformupp-
följningsprogrammet att statsmakterna, UHÄ självt samt högskolorna 
skulle kunna använda utvärderingsresultaten som beslutsunderlag. Denna 
upplysning ges också i alla rapporter som kan hänföras till programmet. 
Om det verkligen blev så är dock oklart men Bladh skriver att UHÄ sat-
sade stort på att sprida information genom olika skrifter. Hon skriver ock-
så att som ett komplement till den skriftliga informationen hade UHÄ 
regelbundna träffar med ledningen för högskolorna och regionkanslier. 
Utöver detta så anordnades konferenser.465   

RRV skriver att UHÄ framhållit att den information som tas fram 
inom ramen för reformuppföljningsprogrammet är värdelös om inte de 
tilltänkta avnämarna beaktar den. UHÄ försökte därför engagera de till-
tänkta användarna i projektarbetet.466  UHÄ menade att spridningen av 
resultaten var ett viktigt redskap för att kunna påverka den lokala och re-
gionala nivån. Resultaten spreds till berörda parter och i vissa fall deltog 
både projektmedarbetarna och medarbetare från UHÄ i diskussioner på 
högskolorna.467   

I det tidigare avsnittet om vilka metoder och vilket tillvägagångssätt 
som UHÄ använde i sin utvärderingsverksamhet skrevs att UHÄ, åtmin-
stone under de första tio åren, sällan gav rekommendationer till förbätt-
ringar. Det ligger emellertid en risk i att inte ta ställning till vad som kan 
göras för att en förbättring ska komma till stånd. Att avstå från sådana 
ställningstaganden kan få till följd att resultaten uppfattas som mindre 
viktiga och därför inte kommer till användning. Även om UHÄ lade 
mycket stor vikt vid att förse den lokala nivån med beslutsunderlag gjor-
des inte någon uppföljning av om resultaten av reformuppföljningspro-
grammet användes eller ej.468   
                                           

464  UHÄ-rapport 1992:12. 
465  Bladh, sid. 85. 
466  Se vidare avsnittet om utvärderingssubjektet 5.5.3. 
467  RRV 1989, sid. 51. 
468  RRV 1989, sid. 51. 



 

 134 

När det gällde spridning av utvärderingsresultaten till riksdag och re-
gering så stod dessa givetvis på sändlistan men UHÄ redovisade också 
resultaten i sina anslagsframställningar. 1977 års högskolereform hade en 
särskilt framskjuten ställning i dessa. Med ett undantag, gav inte UHÄ 
rekommendationer förrän i anslagsframställningen för åren 1985/86. Un-
dantaget gällde de första rapporterna om de nya tillträdesreglerna där 
UHÄ rekommenderade förändringar när det gällde slopande av före-
ningsmeriter och förslag till förändringar i vissa av urvalsbestämmelser-
na.469   

Riksdagens och regeringens intresse för reformuppföljningsprogram-
met var stort. En arbetsgrupp med företrädare för de politiska partierna 
knöts till utbildningsdepartementet. Denna skulle ta del av resultaten från 
programmet.470  Arbetsgruppen fick senare ställning som en kommitté.471  
Detta visar på ett stort intresse men säger inget om användningen.  

Ett annat tecken på att statsmakterna tog del av UHÄ:s utvärderingar 
är emellertid den efterlysning av utvärderingar på vissa områden som 
gjordes i en proposition 1988/89.472  Kraven på utvärdering av forskning 
inom myndighetens ansvarsområde är ytterligare ett tecken samt fram-
skrivningen av utvärderingsverksamheten i UHÄ:s instruktion. Förvänt-
ningarna på användning och nyttan av resultaten går rimligtvis hand i 
hand med kraven på mer utvärdering.  

Denna rationella bild av användningen av utvärderingsresultaten som 
målas upp både av UHÄ och statsmakterna bemöts i en uppsats av Tar-
schys.473  Här beskrivs en helt annan problematik. Budskapet är att även 
om politiker lyssnar till utvärderare så är det inte den enda information 
som politiker tar del av. Utvärderingsresultat kan försvinna i ett slags in-
formationsbrus. Han skriver att det också kan vara tillfälligheter som gör 
att vissa utvärderingar inte finner sin mottagare. Mottagaren kan vara 
överhopad med annat (viktigare) arbete eller så håller inte utvärderingen 
måttet, den levereras vid fel tidpunkt etc. 

Liksom andra myndigheter hade UHÄ en distributionsplan. Denna in-
rymde riksdag, regering, utskott, aktuella departement, andra myndighe-
ter och intressenter m.fl. med intresse för myndighetens rapporter inkl. 
utvärderingarna. Via denna spreds utvärderingsrapporterna till direkt be-
rörda och andra intressenter. Det var även under UHÄ:s verksamhetstid 

                                           
469  RRV, sid. 53. Rapporterna om tillträdesreglerna var UHÄ-rapporter 1978:6, 

1978:18 samt 1979:13. Den först- och sistnämnda rapporten har här klassifice-
rats som utvärdering.  

470  Bladh, sid. 107.  
471  Kommittédirektiv U 1979:03. 
472  Proposition 1988/89:65. 
473  Tarschys 1985. 
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vanligt om utredningarna och utvärderingarna innehöll förslag så skicka-
des dessa på remiss till dem det gällde, vanligtvis lärosätena. Ett sådant 
förfarande garanterar spridning till dem som direkt berörs. 

5.6 En etablerad institution – slutsatser och summering 
I de följande avsnitten görs en summering och slutsatser dras om stabili-
seringsprocessen under UHÄ:s verksamhetstid, från 1976-1992.  

I avsnittet 2.2. togs ett antal studieområden upp för att bl.a. få struktur 
på analysen av institutionaliserings- och stabiliseringsprocessen. Här 
summeras resultatet av analysen av stabiliseringsprocessen på UHÄ. 

Inledningsvis i kapitlet ställdes också frågan om den institution som 
började etablerades på UKÄ levde vidare efter att myndigheten ombildats 
till UHÄ. Även den frågan tas upp. En redovisning och sammanfattning 
av de självförstärkande krafterna görs också.  

I tabellen nedan görs först en summering av analysen av UHÄ:s ut-
värderingar (se avsnittet 2.5.7).  

 
Frågeområde 
 

Innehåll  

Utvärderingars syfte Inlärande/främjande 
Kontrollerande 
 

Utvärderingsobjekt Genomförande 
Ämne/Utbildningslinjer/program 
 

Utvärderingssubjekt Spridd organisatorisk form 
Externa experter/fackmän och egen personal 
Löpande och ad hoc 
 

Utvärderingskriterier Ämnesprofessionens egna kriterier/mål 
Politiska mål 
UKÄ:s/Studenters/Avnämares mål 
 

Utvärderingsmetoder Kontextuell 
Kvalitativ 
 

Utvärderingars spridning 
och användning 

Remiss till berörda 
Distributionsplan 

Tabell 12: Sammanfattning av analys av UHÄ:s utvärderingar.  
 
Det vanligaste syftet är liksom vid UKÄ inlärning/främjande (109 av 

129 utvärderingar) följt av det kontrollerande syftet (69 av 129). Några 
utvärderingar har också bedömts ha ett legitimerande syfte. Det gäller 
t.ex. de utvärderingar som UHÄ genomförde av delar av den egna verk-
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samheten. Dessa har också bedömts ha syftat till att förbättra den egna 
verksamheten.  

De allra flesta utvärderingsobjekten var ämnen och utbildningslin-
jer/program (97 av 129 utvärderingar). Men även reformer och utbild-
ningssystemet utvärderades. Reformutvärderingarna genomfördes fram-
för allt tiden närmast efter att 1977 års reform infördes. Någon annan 
större reform på utbildningsområdet genomfördes inte förrän år 1993 och 
då hade UHÄ lagts ner. Myndighetens utvärderingar avsåg också i de 
flesta fall utvärderingar av genomförandet av pågående verksamhet. Yt-
terst få avsåg resultatet av något som avslutats. De senare handlar om för-
söksverksamhet eller om t.ex. informationskampanjer som myndigheten 
drev.  

Institutionen var spridd i myndighetens organisation även om några 
byråer/enheter hade större ansvar än andra. Externa experter och fackmän 
engagerades i stor omfattning men den egna personalen genomförde ock-
så utvärderingar. Utvärderingar utfördes löpande t.ex. inom ramen för 
reformuppföljningsprogrammet men de tillkom också ad hoc när någon 
särskild fråga hade uppmärksammats. 

Till följd av att så många externa experter/fackmän deltagit i utvärde-
ringsarbetet har i stor utsträckning deras egen ämneskunskap använts som 
bedömningskriterium. I nästan hälften av utvärderingarna har också en 
koppling kunnat göras till politiska mål trots att bara en stor reform 
genomfördes under den undersökta tidsperioden. Flera reformer genom-
fördes dock på ämnes-/linjenivå. Till skillnad från utvärderingarna på 
UKÄ:s tid så har referenser gjorts till både studenters och avnämares mål. 
Dessa mål har dock inte varit exklusiva utom i ett fall, utvärderingen av 
kyrkomusikerlinjen.  

Även om UHÄ:s utvärderingar alla var kvalitativa utfördes de inte på 
ett standardiserat sätt utan var mer kontextuella. I många fall överlämna-
des frågan att föreslå metod och genomförande till de externa experterna. 
Detta borde ha bidragit till den variation som ändå finns.  

UHÄ:s utvärderingsrapporter spreds liksom andra rapporter via distri-
butionsplanen och skickades på remiss till direkt berörda.  

5.6.1 Institutionens innehåll 
Institutionens utveckling på UHÄ uppvisar en tydligare bild av innehållet 
i den. Kopplingen till politiken blir alltmer uppenbar. 

Både UKÄ och UHÄ hade stora och viktiga planeringsuppdrag. För 
detta syfte var både utvärdering av högskolesystemet och av ämnen och 
utbildningslinjer användbara. I den meningen kunde institutionen bidra 
med underlag för planering av framtiden. UKÄ fick på slutet av sin verk-
samhetstid i uppdrag av regeringen att planera ett program för uppfölj-
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ning och utvärdering av den förestående högskolereformen (1977 års re-
form). Det blev dock UHÄ som kom att genomföra programmet. Här 
handlade det inte primärt om att planera för framtiden utan att kunna be-
tygsätta historien, om än i ett kort tidsperspektiv. Myndigheten framhöll 
att det var viktigt att reformens genomförandeprocess följdes så att even-
tuella justeringar kunde vidtas direkt om något eventuellt behövde rättas 
till. Att förse regeringen med sådant beslutsunderlag ansågs då som myn-
dighetens viktigaste uppgift. Under de år som myndigheten genomförde 
programmet, åren 1976-1983, var kopplingen till det offentliga besluts-
fattandet mest kännetecknande för institutionen. Men även programmet 
för uppföljning och policystudier som tog vid när reformuppföljnings-
programmet avslutades, hade en lika tydlig koppling till politiken. Upp-
följning och utvärdering inklusive metodutveckling, blev ett huvudtema i 
det senare programmet. Ändringarna i myndighetens instruktion 1988 
och 1992 jämte förarbetena, gav också klart besked om regeringens be-
hov och önskemål om beslutsunderlag. 

Regeringen var uppmärksam på det underlag som man fick. Ett exem-
pel är den arbetsgrupp/kommitté, som bestod av företrädare för de olika 
politiska partierna som knöts till utbildningsdepartementet. Gruppen 
skulle ta del av utvärderingsresultaten av 1977 års reform. Ett annat ex-
empel är de brister i beslutsunderlagen som UHÄ i slutet av 1980-talet 
kritiserades för. UHÄ uppmanades att både förbättra verksamheten och 
genomföra fler utvärderingar. Denna politiska institution med sin tydliga 
koppling till det politiska beslutsfattandet kan också ses som en del av en 
annan institution, den rationalistiska institutionen. 

Utöver de krav som regeringen ställde på beslutsunderlag hade UHÄ 
också andra avsikter. Högskolorna blev under perioden alltmer autonoma 
och kunde i större omfattning bestämma om sin egen verksamhet. UHÄ 
ville därför att utvärderingarna inte bara skulle kunna användas av reger-
ingen och myndigheten själv som beslutsunderlag utan också som för-
bättringsunderlag för högskolorna. Här kan ett annat kännetecken för in-
stitutionen skönjas, viljan att främja utvecklingen på lärosätesnivå. Insti-
tutionen var inte bara politisk utan också främjande. Denna uppgift var 
också uttryckt i myndighetens instruktion. 

Kopplingen till de idéer som pedagogiskt utvecklingsarbete skulle 
kunna leda till, är inte längre lika uppenbar som under UKÄ-tiden. Vis-
serligen förekom både metodutveckling och särskilda studier inriktade på 
pedagogiskt utvecklingsarbete på myndigheten men detta innehåll i insti-
tutionen verkar ha tonats ner till förmån för de politiska kännetecknen. 
Det kan bero på att ansvaret för att kontrollera och upprätthålla kvaliteten 
i den egna verksamheten lagts på lärosätena själva medan UHÄ hade an-
svaret för att kontrollera kvaliteten på ett riksövergripande plan. Detta 
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förhållande och högskoleinstitutionernas ökade intresse för pedagogisk 
förnyelse medförde att ansvaret för den pedagogiska utvecklingen i större 
omfattning axlats av de lokala PU-enheterna och institutionerna på hög-
skolorna.  

5.6.2 Stigberoende och självförstärkande krafter på UHÄ 
I avsnittet ovan konstaterades att institutionen var fast etablerad på UHÄ 
och hade en stabil bas genom kopplingen till politiken och det offentliga 
beslutsfattandet. De politiker som krävde information och beslutsunder-
lag var genom sitt handlande en inflytelserik aktörsgrupp på elitnivå. 
Kravet på mer utvärdering ställdes öppet och tydligt ett flertal gånger un-
der UHÄ:s verksamhetstid. Kraven och efterfrågan torde ha befäst insti-
tutionen grundligt. Redan från UHÄ:s start ansågs arbetet med att förse 
regeringen med bra beslutsunderlag som myndighetens viktigaste upp-
gift. Dessa krav framfördes genom både förvaltningspolitiken och sakpo-
litiken. 

Efter sex år av borgerliga regeringar återtog socialdemokraterna reger-
ingsmakten år 1982. Den nya regeringen reformerade förvaltningspoliti-
ken och ett särskilt departement för förvaltningspolitik inrättades – Civil-
departementet. Regeringen högprioriterade förvaltningspolitiken och ett 
nytt slagord – förnyelsepolitik – lanserades. Nu skulle service, brukarin-
flytande och decentralisering främjas.474  Regeringens styrning av den 
statliga förvaltningen ansågs vid denna tid ha blivit ineffektiv. Bristande 
beslutsunderlag bedömdes vara den främsta orsaken. Den redovisning 
som myndigheterna gjorde inom ramen för budgetprocessen behövde för-
bättras väsentligen.475  Som tidigare nämnts infördes också en ny budget-
process år 1989. Vart tredje år skulle myndigheterna göra en fördjupad 
prövning av sin verksamhet, denna skulle följas av en fördjupad anslags-
framställning. Den fördjupade prövningen byggde på ett utvärderingsper-
spektiv och utvärderingsliknande metoder användes.476   

Ett exempel på hur sakpolitiken bidrog till ökad efterfrågan på utvär-
dering som beslutsunderlag är just det reformuppföljningsprogram som 
regeringen beslutade att UKÄ skulle planera och UHÄ genomföra. UHÄ 
skulle systematiskt följa och utvärdera reformen. Verksamheten skulle 
omfatta både högskolans organisation och arbetsformer samt utbildning-
ens innehåll. Beslutsfattarna ville ha underlag för att kunna fatta nya be-
slut som de ansåg önskvärda eller nödvändiga. Det var dock inte bara 
högskolesystemet som UHÄ skulle utvärdera utan även ämnen och ut-

                                           
474  Sundström, sid.208. Se också Mellbourn 1986. 
475  Sundström, sid. 214ff. 
476  Se RRV 1989.   
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bildningsprogram. Ett annat exempel är de krav på utvärdering som ställ-
des redan i samband med riksdagsbeslutet inför lärarutbildningsreformen. 

Under myndighetens senare verksamhetstid ökade politikernas krav på 
utvärdering ännu mer. Kraven blev tydliga i de båda senare ändringarna 
av myndighetens instruktion. Utvärderingsverksamhetens skrevs bokstav-
ligen in i dessa. Politikerna var därför under UHÄ:s verksamhetstid troli-
gen den mäktigaste gruppen understödjare/tillskyndare av institutionen.  

I kapitlet om UKÄ identifierades en stark kärna av aktörer inom myn-
digheten. UKÄ:s högste chef, universitetskanslern Hans Löwbeer477  var 
bland pionjärerna i institutionaliseringsprocessen liksom de chefer som 
var direkt involverade. Vid UHÄ fortsatte kanslern att stödja utvärde-
ringsverksamheten så länge som han innehade ämbetet (1979-1980, se 
bilaga 2). När reformuppföljningsprogrammet initierades värnade han om 
detta men även om utvärderingsverksamhet som bedrevs i övrigt i myn-
digheten. Kanslern framhöll att utvecklingsarbetet och forskningspro-
grammet var en mycket viktig verksamhet. Detta arbete ifrågasattes i viss 
mån av övriga enheter som menade att det vore bättre om utvecklingsar-
betet inte drevs i särskild ordning utan ingick som en del av den övriga 
verksamheten.478  Visserligen hade institutionaliseringsprocessen påbör-
jats tidigare men när reformuppföljningsprogrammet initierades och 
genomfördes innebar det också stabilitet för institutionen. Utöver kansler 
och direkt involverade chefer fanns även andra drivande krafter. Flera av 
de medarbetare som direkt arbetade med utvärderingsverksamheten i oli-
ka former utvecklade med tiden en stor sakkunskap, både när det gäller 
den högre utbildningens område jämte utvärderingsmetodik. Dessa per-
soner var också starkt drivande i frågan.479  Detta innebar en tilltagande 
specialisering på området. 

I RRV:s revision av reformuppföljningsprogrammet intervjuades ett 
antal befattningshavare på åtta av myndighetens elva byråer. Samtliga 
ansåg att det var en väsentlig uppgift för UHÄ att följa upp och utvärdera 
högskoleverksamheten.480  I den intervjuade gruppen ingick också befatt-
ningshavare som inte sysslade med utvärdering direkt. Detta tyder på det 
inte fanns något större motstånd mot institutionen inom myndigheten, 
åtminstone inte bland dessa. 

Inom UHÄ blev det dock diskussion om medelsfördelningen mellan 
utvärderingsverksamheten och övrig verksamhet. Det fanns också mot-
sättningar mellan UF-enheterna och Utredningsbyrån som accelererade 
för varje år fram till att UHÄ lades ner. De övergripande frågorna fanns 
                                           

477  Hans Löwbeer var universitetskansler åren 1969-1980. 
478  Intervju med Marianne Bauer 29 januari, 2004. 
479  Intervju med Lillemor Kim och Marianne Bauer. 
480  RRV 1979, sid. 14.  
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på Utredningsbyrån jämte anslagsframställningarna medan UF-enheterna 
var sektoriserade. På UHÄ föreföll det under en period som om UF-
enheterna och deras verksamhet skulle ta över helt.481  Universitetskans-
lern menade, som nyss nämnts, att båda verksamheterna var mycket vik-
tiga och hans ambition var att det skulle vara balans mellan dem. 482  Han 
fortsatte söka balans mellan verksamheterna så länge som han var kans-
ler. Stridigheterna accelererade även under den tid när Carl-Gustaf And-
rén och Gunnar Brodin innehade ämbetet.483 Dessa båda kanslerer var inte 
lika djupt engagerade i problemet. De behandlade utvärderingsverksam-
heten som en verksamhet bland många andra. 484  Institutionen var troli-
gen så fast etablerad att den inte längre krävde något särskilt försvar. Ef-
ter omorganisationerna år 1988 och 1991 var det de nya cheferna som 
månade om utvärderingsverksamheten. Efter den första, år 1988, hamna-
de bl.a. uppföljning, utvärdering och två av FoU-programmen: Forskning 
om högskolan och Uppföljning och policystudier på tillsyns- och upp-
följningsavdelningen.485  Anders Stening var chef för den avdelningen.486  
Omorganisationen 1991 innebar att en särskild avdelning för uppföljning 
och utvärdering inrättades. Caj-Gunnar Lindström tillförordnades som 
avdelningschef.487 Avdelningen bestod endast i nio månader innan UHÄ 
lades ner.  

Internt på myndigheten hade institutionen samma övergripande sprid-
ning som tidigare. Utvärderingsverksamheten kan spåras till flera enheter 
i myndigheten åtminstone innan omorganiseringen 1988. Det kan antas 
att en institution som är spridd och förankrad i en hel organisation är sta-
bilare än annars.  

Under UHÄ:s verksamhetsperiod har också några nya aktörsgrupper 
tillkommit. Avnämare har visserligen redan förut funnits i bakgrunden 
men nu har de oftare än tidigare ingått i referensgrupper och även deltagit 
i projekten som utvärderare. Det samma gäller för studenter och de stu-
dentfackliga organisationerna även om deras medverkan varit svagare än 
avnämarnas. Den metod som började användas som innebar platsbesök, 
torde också ha bidragit till att på ett annat sätt än tidigare sprida institu-
tionen till institutionsnivån på lärosätena inklusive dem som arbetade och 
                                           

481  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
482  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003 och Marianne Bauer 29 janua-

ri, 2004. 
483  Under UHÄ:s verksamhetstid hade myndigheten tre kanslerer. Hans Löwbeer 

stannade kvar i fyra år och efterträddes 1980 av Carl-Gustaf Andrén. De fyra 
sista åren mellan 1988 och 1992 innehade Gunnar Brodin ämbetet. 

484  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
485  Verksamhetsplan 1989/90 etapp 2 1990-03-10. 
486  Verksamhetsplan 1989/90 etapp 2, 1990-03-10. 
487  Verksamhetsplanering för bå 1991/92 etapp 2, 1991 12 30. 
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studerade där. Under platsbesöken träffade expertgruppen t.ex. utbild-
ningsledningen, administrativ personal, lärare, forskare, doktorander och 
studenter. 

Lärosätena verkar inte ha varit särskilt kritiska till institutionen i de 
fall man hade något att vinna på utvärderingarna. Alla de utvärderingar 
av utbildningar som gjordes på UF-enheterna gav argument för ökade 
anslag och längre utbildningar.488  Det kan dock vara känsligt att bli 
granskad av någon som inte tillhör den egna verksamheten så visst mot-
stånd fanns. Utvärderingen av ekonomutbildningarna där jämförelser 
gjordes med England blev ganska omdiskuterad men knappast mer än 
vad som kan anses vara normalt i sådana sammanhang. Även pressen vi-
sade ett stort intresse för utvärderingarna.489  

Institutionens spridning och acceptans torde också ha påverkats av att 
UHÄ anordnade seminarier och konferenser. Insatser för att öka kunska-
pen om värdering och bedömning av olika slag var vanliga. Myndigheten 
spred egna tidskrifter och informationsblad under perioden. I dessa in-
formerades också om den verksamhet som utgjorde institutionen. Utvär-
dering kom att spela en större roll än tidigare även i andra västländer sär-
skilt på den högre utbildningens område. Medvetenheten om detta var 
stor i Sverige och medarbetare från alla nivåer som regeringskansliet, 
myndighetsnivån och den lokala nivån deltog i konferenser och andra 
sammankomster där utvärdering och metodik för detta diskuterades. 
Denna utveckling i omvärlden har utan tvekan förstärkt föreställningen 
om utvärderingens och institutionens betydelse. 

Under UHÄ:s verksamhetstid har institutionen spridits så att den i 
större omfattning ankom på andra aktörer än myndigheten. Regeringen 
lade ett större ansvar för kvalitetsutveckling på den lokala nivån. Utvär-
dering kunde i detta sammanhang användas för att kontrollera och för-
bättra den egna verksamheten. Denna utvidgning bidrog till att institutio-
nen stabiliserades ytterligare. I vad mån den lokala nivån verkligen levde 
upp till detta krav har inte utretts inom ramen för denna avhandling.  

Denna kedja av händelser som kallas stigberoende (path-dependence), 
visar på att institutionen under UHÄ:s verksamhetstid kom att vila på en 
allt stadigare grund och blev mer och mer erkänd. Jämfört med institutio-
nen under UKÄ:s verksamhetstid så är den i grunden densamma. Det är 
dock tydligare att det är en politisk institution som är spridd till fler aktö-

                                           
488  Intervju med Lillemor Kim 17 december, 2003. 
489  Intervju med Marianne Bauer 29 januari, 2004.  
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rer. Utvärdering har fått större genomslag rent allmänt i samhället, vilket 
kan ha bidragit till en högre acceptans av denna institution. 
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6 INSTITUTIONEN - KANSLERSÄMBETET 
 
Decentraliseringssträvandena från regeringens sida fortsatte och efter ett 
riksdagsbeslut år 1992 lade dåvarande utbildningsminister Per Unckel ner 
den centrala myndigheten Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).490  
UHÄ:s uppgifter övertogs delvis av Utbildningsdepartementet samt dela-
des upp och lades ut på två nya myndigheter.491  Verket för högskoleser-
vice (VHS) hade en servicefunktion (antagning av studenter) som huvud-
uppgift men också andra uppgifter som statistikproduktionen på den hög-
re utbildningens område m.m. Denna myndighet hade inte alls med ut-
värdering att göra. Den andra myndigheten fick namnet Sekretariatet för 
utvärdering av universitet och högskolor. Sekretariatet skulle ha huvud-
ansvaret för utvärdering av universitetens och högskolornas utbildning 
och forskning. Båda inrättades 1 juli, 1992.492   

Sekretariatets namn ändrades efter ett år till Kanslersämbetet (1 juli, 
1993). Universitetskanslern Stig Hagström, som var myndighetens högste 
chef, menade att myndighetens namn var långt och otympligt och uppfat-
tades negativt. Han tyckte att det associerade till inspektion och betygs-
sättning. Kanslern föreslog utbildningsministern ett namnbyte och detta 
bifölls av riksdagen. 493   

Ytterligare två år senare, år 1995, lades Kanslersämbetet ner och en ny 
central myndighet, Högskoleverket, startade sin verksamhet.  

Frågan är nu vad som hände med institutionen? Existerar den ännu 
trots nedläggningen av värdorganisationen UHÄ? Är förändringarna så 
stora att det är en helt ny institution eller det kanske inte längre finns nå-
gon institution över huvud taget?  

6.1 1993 års högskolereform  
Någon större genomgripande reform på den högre utbildningens område 
hade inte ägt rum sedan 1977. Visserligen märktes tendenser till nytän-
kande från regeringens sida under slutet av 1980-talet. Exempelvis tillsat-
tes en kommitté, den s.k. högskoleutredningen, år 1989 med uppdrag att 
                                           

490  Även Utrustningsnämnden för universitet och högskolor avvecklades. 
491  Dessutom inrättades Överklagandenämnden för högskolan, Rådet för grund-

läggande högskoleutbildning och Rådet för forskning om universitet och hög-
skolor. 

492  Proposition 1991/92:76, sid. 1. 
493  Kanslersämbetets arkiv. Brev till medlemmar av Sekretariatet för utvärdering 

och högskolor. 1992-12-12. F3A:6. 
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se över den pedagogiska verksamheten inom högskolan.494  Men den sto-
ra omdaningen kom med den borgerliga koalitionsregeringen som till-
trädde 1991. I regeringsförklaringen fastslogs att en av huvuduppgifterna 
var att stärka Sverige som kunskapsnation. Regeringen förvarnade om 
förändringar för både skolan och den högre utbildningen och forskning-
en.495   

I början av 1990-talet föreslår regeringen att UHÄ ska läggas ner. 
Bakgrunden var bl.a. att de myndigheter496  som fanns på området krävde 
stora resurser. Regeringen ville effektivisera verksamheten samtidigt som 
man ville driva decentraliseringen ännu längre.497  Denna frihet omfattade 
främst studieorganisationen. Linjesystemet skulle upphöra och högsko-
lorna skulle själva få bestämma om studiernas organisation. Den centrala 
styrningen reglerades bl.a. genom högskolelagen som ändrades, dessutom 
infördes en examensordning som innehöll mål för utbildningarna, utbild-
ningarnas längd, examenstitel m.m.498  Högskolorna fick också ökad fri-
het när det gällde utbildningsutbudet, antagningen av studenter, inrättan-
de och tillsättning av professurer, karriärvägar för lärare m.m.499   

Riktlinjerna för 1993 års högskolereform drogs upp i propositionen 
Frihet för kvalitet.500  Orden frihet och kvalitet ingick inte bara i proposi-
tionens titel utan var också honnörsord i reformen. Reformen innebar 
bl.a. att decentraliseringen fortsatte och detaljstyrningen minskade. Re-
geringen angav flera skäl för denna strategi. Det ena motivet hade direkt 
bäring på utvärderingsverksamhetens utveckling. Den borgerliga reger-
ingen utgick från att högskolor som stod fria skulle ha den största förut-
sättningen att ge en kvalificerad utbildning av god kvalitet och framhöll 
att en sådan utveckling förutsatte frihet, oberoende och konkurrens.501  
Detta förutsattes ge upphov till mångfald som skulle gagna kvaliteten och 
friheten i samhället i stort.502   

Med friheten följde också ett ansvar, fördelat på olika nivåer, för att 
utbildningens kvalitet skulle vara tillräckligt hög. Det nyinrättade Sekre-
tariatet för utvärdering av universitet och högskolor fick som nyckelupp-
gift att säkra och utveckla kvaliteten inom både grundutbildning och 
forskning. Även det nyinrättade Rådet för grundläggande högskoleut-
                                           

494  SOU 1992:1. 
495  Proposition 1993/94:177. 
496  UHÄ, Besvärsnämnden för högskoleutbildning, Utrustningsnämnden för uni-

versitet och högskolor. 
497  Proposition 1991/92:76, sid. 4. 
498  Proposition 1990/91:150, bilaga II:7, sid. 71. 
499  Proposition 1992/93:1, sid. 22ff. 
500  Proposition 1992/93:1. 
501  Proposition 1993/94:177, sid. 24. 
502  Ds 1992:1, förordet. 
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bildning (år 1992), fick viss del i detta. Rådet skulle genom att stödja en-
skilda lärares utvecklingsprojekt inom undervisning och examination bi-
dra till kvalitetsutvecklingen.503   

Ambitionen att stärka kvalitetsarbetet och höja kvaliteten i den högre 
utbildningen var ett väsentligt inslag i reformpolitiken. Utöver Kanslers-
ämbetet fick flera andra myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen och 
Arbetsmarknadsverket också utvärdering och kvalitetsutveckling inskri-
vet i sina instruktioner.504  Regeringen ville försäkra sig om en positiv ut-
veckling genom utvärderingsverksamhet på flera verksamhetsområden.  

Kvalitetsutvecklingstänkandet hade sin föregångare i näringslivet där 
kvalitet blev en viktig konkurrensfaktor. Många internationella kvalitets-
utvecklingssystem och ackrediteringssystem härstammar därifrån. Kvali-
tet blev ett honnörsord och diskussionen fick stort utrymme inte bara i 
debatten utan också praktiskt. Det är ingen överdrift att påstå att ett slags 
mission drog över landet och hela den industrialiserade världen. Inte bara 
näringslivet skulle frälsas med olika metoder för att bevisa och utveckla 
sin kvalitet utan även den offentliga sektorn. Kommuner, landsting och i 
viss mån den statliga sektorn drogs med i denna utveckling. Egna model-
ler för kvalitetssäkring och utveckling arbetades fram inom flera olika 
områden.505   

Den ökande lokala friheten hade till följd att regeringen ställde större 
krav på utvärdering på både lokal och nationell nivå. Förslagen och för-
ändringarna banade väg för ytterligare spridning av utvärderingsverk-
samhet till fler instanser. Regeringen lade ansvaret för att planera för ut-
värdering på nationell nivå på Sekretariatet för utvärdering av universitet 
och högskolor men ansvaret för själva genomförandet av utvärderingarna 
lades på många organ. Sekretariatets uppgift var inte att genomföra ut-
värderingar i egen regi utan de skulle beställas från andra instanser. In-
genjörsvetenskapsakademien, Vetenskapsakademin och Vitterhetsakade-
min är exempel på organisationer som fick en roll i detta spel och skulle 
kunna engageras för att utföra utvärderingar. Regeringen framhöll att 
kvaliteten skulle garanteras om utvärderingsansvaret delades av flera.506  
                                           

503  Direktiv 1993:143. Utbildningsdepartementet.  
504  Se SFS 1991:1121, SFS 1988:1236, SFS 1988:1139. 
505  Se t.ex. http://www.edu.malmo.se/skanemod/skanemod.html, den s.k. Skåne-

modellen som tillämpas på gymnasieskolor av flera kommuner som Malmö, 
Helsingborg, Trelleborg och Lund.  
Se också Bauer (red.) 1998. 
Ett annat exempel är den nationella konferens som Institutet för kvalitetsut-
veckling (SIQ) m.fl. arrangerat i Göteborg sedan år 1989. Kommuner, lands-
ting, privata företag och statliga myndigheter har kunnat presentera sina ut-
värderings- och kvalitetssäkringsprojekt.  

506  Proposition 1991/92:76, sid. 5. 
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På grund av detta skulle sekretariatet inte utforma ett system eller en mo-
dell som skulle tillämpas på den nationella utvärderingsverksamheten.507  
Denna frihet framstår dock som lite av en illusion eftersom det i det of-
fentliga trycket samtidigt framförs förslag på vilka utvärderingsmetoder 
som ska användas. Högskoleutredningen föreslog t.ex. ett tillvägagångs-
sätt som inkluderade självvärdering med påföljande extern bedömning 
(peer review).508  Ett annat exempel är den lista på indikatorer som re-
sursberedningen presenterade. Denna skulle kunna användas som under-
lag för bedömning av grundutbildning. Listan är framtagen efter interna-
tionell förebild och innehåller både kvantitativa och kvalitativa indikato-
rer på kvalitet som studenternas förkunskaper, forskningsanknytning, in-
ternationalisering, lärarnas pedagogiska skicklighet, måluppfyllelse, jäm-
ställdhet m.m.509  

Det fanns uppenbarligen flera olika åsikter kring den verksamhet som 
sekretariatet skulle ha. I den första instruktionen till Sekretariatet för ut-
värdering av universitet och högskolor anges en uppgift vara att planera 
vilka nationella utvärderingar som skulle genomföras. Denna planerings-
uppgift kvarstod inte i den nya instruktion som myndigheten fick knappt 
ett år senare, 1993. Däremot skulle myndigheten besluta om vilka utvär-
deringar som skulle genomföras. Någon förklaring till denna ändring har 
inte hittats i det offentliga trycket, vad skillnaden egentligen består i är 
därför oklart. Innan ändringen kom, genomförde Sekretariatet en kart-
läggning av pågående och genomförda utvärderingar per forskningsom-
råde under år 1992.510  Även efter ändringen i instruktionen planerades 
vilka utvärderingar som skulle genomföras på nationell nivå inom ramen 
för ett av myndighetens program: nationella utvärderingar.511  Det är 
knappast troligt att Sekretariatet/Kanslersämbetet skulle fatta beslut om 
utvärderingar utan föregående planering.  

Regeringen som ville höja kvaliteten i utbildningen och forskningen 
lade ansvaret för detta på universiteten och högskolorna själva. Universi-
tets- och högskolestyrelserna fick i uppgift att se till att varje lärosäte ut-
arbetade program eller liknande för en systematisk och kontinuerlig ut-
värderingsverksamhet lades på.512  Ett år senare begärde Utbildningsde-
partementet att samtliga högskolor skulle inkomma med redovisning av 
vilka åtgärder de avsåg att vidta för att säkra kvaliteten. Uppdraget avsåg 

                                           
507  Proposition 1992/93:1, sid. 66. 
508  SOU 1992:1, sid. 168f.  
509  SOU 1993:102, sid. 33ff. 
510  Kanslersämbetets arkiv. PM 1992-10-12. 
511  Kanslersämbetets arkiv. PM 1993-02-25, Programmet för nationella utvärde-

ringar, internt arbetspapper 14 maj, 1993.  
512  Proposition 1992/93:1, sid. 66. 
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just de program för kvalitetsutveckling där utvärdering var ett mycket 
viktigt inslag.513   

Resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor förändrades 
och i december 1992 godkände riksdagen principerna för ett nytt sådant. 
Systemet som infördes 1 juli, 1993, baserades dels på ersättning för anta-
let registrerade studenter, den s.k. studentpengen, dels på ersättning för 
deras prestationer. Regeringen föreslog att ersättningen kompletterades 
med en del som skulle baseras på högskolornas ambitioner vad gäller 
kvalitetsutvecklingen. God kvalitet och goda prestationer i grundutbild-
ningen och forskningen skulle premieras. Otillräcklig kvalitet och bris-
tande effektivitet skulle leda till minskade anslag.514  Denna föreslagna 
ersättning kom att kallas kvalitetspengen. Kvalitetspengen skulle baseras 
på en bedömning av högskolornas program för kvalitetsutveckling och 
genomförandet av dessa.515  Kanslersämbetet skulle stå för bedömningen. 
Regeringen föreslog att fem procent av de totala resurserna för grundut-
bildning skulle avsättas för detta ändamål.516   

Detta inslag i resurstilldelningssystemet var kontroversiellt. Under 
vintern 93/94 gjorde universitetskansler Stig Hagström gemensam sak 
med högskolorna och stred mot saken. Den s.k. kvalitetspengen realise-
rades aldrig. På hösten 1994 tillträdde en ny socialdemokratisk regering 
och den nytillträdde utbildningsministern Carl Tham föreslog omedelbart 
att kvalitetspengen skulle tas bort.517 

Sammanfattningsvis gav 1993 års högskolereform högskolorna stor 
frihet när det gällde studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av 
studenter och disposition av resurser. En ny examensordning och ett nytt 
resurstilldelningssystem infördes. Huvudansvaret för kvalitetsutveckling-
en lades på högskolorna själva.  

6.2 Kanslersämbetets uppgifter 
Myndigheten fick som nyss nämnts en ny instruktion efter cirka ett års 
arbete. I båda instruktionerna avspeglas intentionerna att sprida och för-
stärka utvärderingsverksamheten. Uppgifterna skiljer sig emellertid åt på 
några punkter. Den senare instruktionen inleds med det mest grundläg-
gande, att "Kanslersämbetet har till uppgift att granska och främja kvali-
teten i verksamheten vid universitet och högskolor".518  Uttrycket att 
granska och främja blev ett motto på myndigheten även om den dubbla 
                                           

513  Proposition 1993/94:177, sid. 81. 
514  Proposition 1992/93:1, sid. 10. 
515  Se SOU 1993:3 och SOU 1993:102. 
516  SOU 1993:102. 
517  Intervju med Ola Román den 7 november 2002.  
518  SFS 1993:886, 1§. 
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rollen var omdiskuterad. En av Kanslersämbetets egna rådgivare, den 
amerikanske professorn Martin Trow menar att granska och främja är ak-
tiviteter som inte är förenliga. Han utvecklade sin ståndpunkt bl.a. i en 
skrift som Kanslersämbetet gav ut.519  En annan professor, Sigbrit Franke, 
som också var engagerad i ämbetets verksamhet var av annan åsikt och 
framhöll att utvärdering ofta har två motsatta huvudfunktioner, dels kon-
troll av verksamheten, dels utveckling och förbättring av densamma.520   

I det föregående avsnittet nämndes att planeringsansvaret för vilka na-
tionella utvärderingar som skulle genomföras inte kvarstod i den nya in-
struktionen som kom efter bara ett års verksamhet. Däremot skulle Kans-
lersämbetet i fortsättningen besluta om utvärderingar av verksamheten 
vid universitet och högskolor, begära resurser för dessa samt svara för 
beställningar av sådana utvärderingar. Myndigheten skulle också sam-
manfatta och publicera resultaten av de utförda utvärderingarna samt föl-
ja upp vilka åtgärder som högskolor vidtog med anledning av utförda ut-
värderingar.521  Regeringen satte därigenom press på högskolorna att an-
vända utvärderingarna som ett förbättringsunderlag. 

Den första paragrafen anger inte bara vilka uppgifter myndigheten 
skulle ha utan gav också anvisningar om hur verksamheten skulle bedri-
vas. Att myndigheten skulle svara för beställningar av olika utvärderingar 
återknyter till tanken om att ansvaret för att genomföra utvärderingar 
skulle delas av flera instanser. Hur detta sedan löstes rent organisatoriskt 
fick myndigheten bestämma själv.  

I den nya instruktionen nämns inte utvärderingar på nationell nivå 
men i en proposition skriver regeringen att rikstäckande nationella utvär-
deringar skulle komplettera högskolornas egna utvärderingar. Syftet skul-
le vara att ge en nationell överblick och göra jämförelser möjliga.522   

Ett led i myndighetens uppgift att granska och främja var att stimulera 
universitet och högskolor att genomföra egna utvärderingar samt att be-
döma de interna kvalitetssäkrings- och utvärderingssystem som högsko-
lorna utvecklade. I den senare instruktionen fanns tillägget att sådan be-
dömning skulle ske minst en gång per treårsperiod. Dessa bedömningar 
kom att kallas kvalitetsarbetsbedömningar. Som tidigare påpekats vilade 
ansvaret för kvaliteten på högskolorna själva. Universiteten och högsko-
lorna skulle ta fram program för sin egen kvalitetsutveckling och redovi-
sa dessa till utbildningsdepartementet. Det var just dessa program som 
Kanslersämbetet fick i uppgift att bedöma. Det bör observeras att det var 

                                           
519  Kanslersämbetets skriftserie 1994:1, sid. 21 ff.  
520  Se t.ex. Franke-Wikberg, S. 1989. 
521  SFS 1993:886, 1§. 
522  Proposition 1993/94:100, sid. 220. 
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högskolornas eget arbete med kvalitetsutveckling som skulle bedömas 
och inte kvaliteten i grundutbildningen.  

Vid intervjuer framkom att Kanslersämbetet hade stora ambitioner när 
det gällde att skärpa högskolornas egen förmåga att göra egna utvärde-
ringar och kvalitetsgranskningar. Myndigheten hade planer på att högsko-
lorna själva så småningom skulle ta hand om detta arbete. Det gällde 
framför allt kvalitetsarbetsbedömningarna. Oenighet rådde dock om vid 
vilken tidpunkt övertagandet skulle ske, ett förslag var 1998.523   

Under våren 1993 anordnade Kanslersämbetet samrådskonferenser 
med universitet och högskolor, forskningsråd och akademier samt myn-
digheter, fackliga och studentfackliga organisationer. Syftet var att uppnå 
en intressegemenskap kring kvalitets- och utvärderingsfrågor. På dessa 
konferenser diskuterades Kanslersämbetets idéer till handlingsprogram. 
Deltagarna fick möjlighet att ge sin syn på utvärderingsverksamheten 
samt redovisa egna pågående och planerade utvärderingar. Sådana sam-
rådskonferenser fortsatte under myndighetens hela verksamhetstid.524   

Kanslersämbetet höll också seminarier där internationella trender dis-
kuterades.525  Industrins och affärslivets idéer om kvalitetsutveckling 
vann mark även i den offentliga sektorn. Företrädare för Institutet för 
kvalitetsutveckling (SIQ) deltog vid flera tillfällen.526  Olika slags kvali-
tetsstandarder som kan användas för att mäta och fastställa en viss kvali-
tet såsom TQM, ISO 9000, Utmärkelsen svensk kvalitet, Demings kvali-
tetskriterier m.m. togs upp på seminarierna.527   

Enligt den första instruktionen skulle Sekretariatet både definiera och 
utveckla metoder för utvärdering. Den uppgiften kvarstod inte i den nya 
instruktionen. Kanslersämbetet gav dock ut några rapporter med sådan 
inriktning samt en metodskrift.528  Myndigheten utarbetade också vägled-
ningar för hur bedömningen av högskolornas kvalitetsarbete skulle gå till. 
Kanslersämbetet hann emellertid inte genomföra några kvalitetsarbetsbe-
dömningar innan myndigheten lades ner 1995. Det nuvarande Högskole-
verket, som övertog utvärderingsverksamheten från Kanslersämbetet, 

                                           
523  Intervju med Ola Román 7 december, 2002. 
524  Kanslersämbetets arkiv. F3A:1. Handlingar rörande egna seminarier 1993-95.  
525  Se t.ex. SOU 1993:102, sid. 22ff. 
526  År 1986 bildades Nationalkommittén för Svensk Kvalitet som efterföljdes 

1990 av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). 
527  Intervju med Ola Román den 7 december 2002. 
528  Se Kanslersämbetets skriftserie rapport 1994:1 och 1995:5, samt Nilsson och 

Kells. 
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genomförde dessa och även en uppföljningsomgång i förenklad form. 
Högskoleverket publicerade också vägledningarna.529   

Kanslersämbetet skulle enligt den första instruktionen delta i utveck-
landet av olika kvalitetsindikatorer. Dessa skulle användas som underlag 
för resurstilldelning till grundutbildningen, den s.k. kvalitetspengen.530  
Detta var, som tidigare nämnts, ett mycket kontroversiellt förslag som i 
korthet innebar att viss del av högskolornas anslag skulle baseras på de-
ras ambitioner för kvalitetsutveckling. Detta underlag skulle vara grund 
för Kanslersämbetets bedömning som i sin tur skulle vara beslutsunderlag 
för statsmakternas beslut om hur stor del av premien som skulle tillfalla 
lärosätet.531  I den nya instruktionen från 1993 kvarstod inte denna upp-
gift.532 

Kanslersämbetet skulle också följa den internationella utvecklingen på 
området samt pröva högskolornas rätt att utfärda examina på olika nivåer, 
s.k. examensrättsprövningar. Rätten att utfärda magisterexamen ställde 
särskilda krav. Universitet och högskolor med fast forskningsorganisation 
fick utfärda sådan examen, övriga fick ansöka om den rätten. Det fram-
hölls också att rätten att utfärda examen inte var given för alltid. Villkoret 
för att ett lärosäte skulle få behålla examensrätten var beroende av kvali-
teten.533   

Kanslersämbetet skulle också årligen lämna en samlad beskrivning av 
vilka slutsatser man dragit om kvaliteten i verksamheten vid högskolorna 
samt om kvalitetsutvecklingen. Ytterligare en annan skillnad gentemot 
tidigare var att verksamheten inte längre bara omfattade högskolor med 
offentlig huvudman utan också enskilda utbildningsanordnare som fått 
tillstånd att utfärda examina.534   

Sammanfattningsvis var Kanslersämbetets huvuduppgifter att besluta 
om utvärderingar, pröva rätten att examinera (examensrättsprövningar) 
samt bedöma högskolornas eget kvalitetssäkrings- och utvärderingssy-
stem (kvalitetsarbetsbedömningar). Myndigheten skulle också stimulera 
högskolornas eget utvärderingsarbete.  

                                           
529  Högskoleverket 1995:1R. Rapporten innehåller bedömningsarbetets utgångs-

punkter, angreppssätt och tillvägagångssätt. Rapporten har också två bilagor 
med vägledning för lärosätena och handledning för bedömare. 

530  SFS 1992:814, 1§. 
531  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 14. 
532  SFS 1993:886.  
533  Ds 1992:1, sid. 20. 
534  SFS 1993:886. 
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6.3 Organisation  
Under det första verksamhetsåret skulle Sekretariatet/Kanslersämbetet 
inrikta sig på att utarbeta riktlinjer för sin verksamhet och bygga upp en 
adekvat organisation för att kunna planera vilka nationella utvärderingar 
som skulle genomföras.535  Som påpekats tidigare så kvarstod inte plane-
ringsuppgiften när det gäller de nationella utvärderingarna efter 1993, 
men organisationen skulle fortfarande byggas upp.  

Det nya Sekretariatet/Kanslersämbetet skulle inte bli en traditionell 
central myndighet. Sekretariatet skulle bestå av universitetskanslern Stig 
Hagström som var ordförande och av högst tio ledamöter. Dessa skulle 
vara framstående akademiker. Vid myndigheten skulle också finnas ett 
kansli. Universitetskanslern var myndighetens chef och blev också styrel-
sens ordförande när myndigheten fick en sådan. Stig Hagström var uni-
versitetskansler 1992-1998, dvs. under myndighetens verksamhetstid 
men också senare när Kanslersämbetet lades ner och befattningen över-
gick till Högskoleverket. Kanslersämbetet hade som högst ca 10 fast an-
ställda, men ytterligare ca 80-100 personer engagerades årligen för sty-
relse-, sakkunnig- och andra uppdrag.536  

Uppbyggnaden och utvecklingen av myndighetens verksamhetsidé 
skedde dock inte på ett år. I den sista verksamhetsplanen som ämbetet 
presenterade framhölls att beroende på den verksamhet som ämbetet be-
driver; utvärderings- och utvecklingsverksamhet, så ställs andra krav på 
arbetssätt, organisation och personella resurser än vad som var vanligt vid 
en traditionell myndighet.537   

Det fanns fyra verksamhetsprogram vid Kanslersämbetet: Strategiska 
projekt, Nationella utvärderingar, Kvalitetssäkring och uppföljning samt 
Examensrätt.538  Under det sista verksamhetsåret och den tänkta fortsätt-
ningen för myndigheten lades ytterligare ett verksamhetsprogram till, 
Bedömning av kvalitetsutveckling samtidigt som programmet Kvalitets-
säkring och uppföljning övergick till ett renodlat utvecklingsprogram, 
Kvalitetsarbete.539   

Verksamheten inom programmen bedrevs i projekt. Projektledare och 
projektmedarbetare rekryterades externt, i första hand från universitet och 
högskolor både inom och utom landet, men även från näringslivet. En 
eller flera projektsekreterare knöts också till projekten. Även dessa var 
huvudsakligen externt rekryterade. Varje verksamhetsprogram leddes av 

                                           
535  SFS 1992:814, 1§. 
536  Kanslersämbetets arkiv. Arkivbeskrivning 1996-03-25. 
537  VP 94/95. 
538  Anslagsframställning 1993-09-06. 
539  VP 94/95. 
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en programansvarig som var anställd vid Kanslersämbetet. Denne deltog 
alltid i projekten som Kanslersämbetets kontaktperson.540   

6.4 Kanslersämbetets utvärderingar  
Sekretariatet/Kanslersämbetet gav ut sammanlagt tio rapporter i en rap-
portserie och tre i en skriftserie (se bilaga 4).  

En av de tio rapporterna är en utvärdering, de övriga är examensrätts-
prövningar. Examensrättsprövningarna är visserligen ett slags bedömning 
men motsvarar inte det första av de krav som ställs för att räknas som ut-
värdering. Det gäller kravet om att utvärderingen ska ske ex post, dvs. att 
det som utvärderas satts igång och fått verka en tid eller avslutats.541   

Två av de tre rapporterna i skriftserien behandlar idéer om kvalitetsut-
veckling i högre utbildning, den tredje tar upp högre utbildning i Afrika. 
Ingen av dem kan räknas som en utvärdering. 

Den enda utvärdering som Kanslersämbetet genomförde helt och pub-
licerade var en nationell utvärdering av grundutbildningen i matematik.542  
Ämbetet startade dock fem andra som slutfördes av Högskoleverket. Det 
var utvärdering av grundskollärarutbildningen, vårdutbildningar, forskar-
utbildningen inom det språkvetenskapliga området, etnologi samt läkar-
utbildningen.543  

Även om det var Högskoleverket som publicerade utvärderingarna av 
grundskollärarutbildningen, vårdutbildningarna och forskarutbildningen i 
språkvetenskapliga ämnen, skedde en del av arbetet på Kanslersämbetets 
tid och utvärderingarna slutfördes som ämbetet tänkt sig. Dessa tre utvär-
deringar räknas därför som Kanslersämbetets. Däremot kom inte utvärde-
ringen av läkarutbildningen igång på allvar under Kanslersämbetets verk-
samhetstid. Denna utvärdering genomfördes i enlighet med de riktlinjer 
som Högskoleverket drog upp och den ingår därför inte här.  

Utvärderingen av etnologiutbildningen som Högskoleverket publice-
rade år 1995 hade en krokig tillkomst. Initiativet togs av de etnologiska 
institutionerna vid universiteten i Lund, Stockholm och Umeå. Senare 
anslöt sig de övriga institutionerna vid universiteten i Uppsala och Göte-
borg. När initiativet togs år 1992 beslutade det dåvarande UHÄ att bidra 
med medel. År 1994 bidrog Kanslersämbetet med ytterligare medel för 
att utvärderingen skulle kompletteras med vissa studier av nationellt in-
tresse. Utvärderingen skulle utökas med bl.a. studiestatistik, genomgång 
                                           

540  VP 94/95. 
541  Se vidare avsnittet 2.4. Det bör dock observeras att examensrättsprövningarna 

i stort sett genomfördes på liknande sätt som utvärderingarna. Skillnaden var 
att bedömningen skedde ex ante varför någon självvärdering inte kunde göras.  

542  Kanslersämbetets rapport 1995:5. Se bilaga 4. 
543  Högskoleverkets rapportserie 1996:1R, 1996:7R, 1996:9R, 1997:29R. 
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av studieplaner m.m. I oktober 1995 publicerade Högskoleverket utvär-
deringen i sin skriftserie.544  Det är svårt att bestämma var denna utvärde-
ring hör hemma. Utvärderingen genomfördes på institutionernas initiativ 
och huvudsakligen med den uppläggning de själva valt. Därför har den 
här inte klassificerats som en utvärdering tillhörande vare sig UHÄ eller 
Kanslersämbetet.  

Sammanlagt ingår därmed fyra utvärderingar i det empiriska materia-
let som ska undersökas i enlighet med analysschemat (se avsnitt 2.5). Det 
är utvärderingen av grundutbildning i matematik, grundskollärarutbild-
ningen, vårdutbildningar samt forskarutbildningen inom det språkveten-
skapliga området.  

I analysschemat har också argumenterats för att sådana rapporter som 
myndigheten själv kallar utvärdering ska vara del av empirin. Alla fyra 
benämns utvärdering av myndigheten.  

Det är svårt att bilda sig någon riktig uppfattning om utvärderings-
verksamheten på myndigheten utifrån dessa få utvärderingar. Med hänsyn 
till att statsmakternas utvärderingsuppdrag såg helt annorlunda ut än vad 
det gjort till de tidigare myndigheterna måste i detta sammanhang något 
sägas om den övriga utvärderingsverksamheten.  

Kanslersämbetet delade in sin verksamhet i fyra verksamhetsgrenar; 
prövning av examensrätt, nationella utvärderingar, granskning och be-
dömning av kvalitetsarbete samt metodutveckling och stöd för kvalitets-
arbete. De fyra ovan berörda utvärderingarna tillhör alla verksamhetsgre-
nen nationella utvärderingar.  

Inledningsvis prioriterade Kanslersämbetet arbetet med att utveckla 
metoder för att kunna bedöma lärosätenas kvalitetsutvecklingsprogram.545  
Myndigheten hann dock som tidigare nämnts inte med att genomföra 
några sådana bedömningar innan nedläggningen. Högskoleverket övertog 
denna uppgift och genomförde i en första omgång utvärderingar av de 36 
statliga högskolorna. Den första granskningen av högskolornas eget kva-
litetsarbete publicerades år 1997. Så småningom genomfördes också för-
nyade granskningar i detta avseende. Eftersom Kanslersämbetet endast 
planerade dessa utvärderingar men inte hann påbörja dem så ingår de inte 
i det empiriska underlaget. Däremot kommer några kommentarer om 
myndighetens planering och utgångspunkter för dessa att tas upp i det 
fortsatta.  

                                           
544  Högskoleverket 1995:1 S. 
545  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 7. 
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6.4.1 Kanslersämbetets utvärderingsobjekt 
Eftersom högskolorna själva hade ansvaret för att utveckla och garantera 
kvaliteten i sin egen verksamhet initierades bara nationella utvärderingar 
om det fanns särskilda skäl. Detta innebar att nationella utvärderingar inte 
var en prioriterad verksamhet under Kanslersämbetets verksamhetstid.546  

Utvärderingsobjektet dvs. det som utvärderas kan variera. Här liksom 
tidigare utreds om utvärderingarna är inriktade på genomförandet, resul-
tatet eller en kombination av de båda. Liksom tidigare har också de fyra 
objektklasserna som identifierades i UKÄ:s utvärderingar använts: sy-
stem, reform, ämne/program samt övrigt (se 4.3.1). I alla fyra utvärde-
ringarna var objektet ämnen och program: matematik, medellånga vård-
utbildningar, grundskollärarutbildningen samt forskarutbildningen inom 
det språkvetenskapliga området. Alla dessa fyra utvärderingar var inrik-
tade på genomförandet. 

Nedan i tabellen har utvärderingsobjekten sammanfattats. En utvärde-
ring kan som visats tidigare innehålla mer än en objektklass. Den sam-
manlagda summan av objektklasser överstiger därför antalet utvärdering-
ar.  

Utvärderingsobjekt Antal 
System 1 
Reform 1 
Ämne/program 4 
Övrigt 1 

 Tabell 13: Fördelning på objektklasser. KÄ:s utvärderingar. 
 
Systemfrågor ingick i utvärderingen av det språkvetenskapliga områ-

det t.ex. togs studiefinansiering av forskarutbildningen upp. Denna utvär-
dering skiljer sig från de andra också genom att den behandlar forskarut-
bildningen medan de andra ställer grundutbildningen i centrum. 

Grundskollärarreformen från 1988 var utgångspunkt för utvärderingen 
av grundskollärarutbildningen. Utvärderingen är en uppföljning av vissa 
aspekter från den utvärdering som UHÄ genomfört tidigare.547  Enligt det 
regeringsuppdrag som satte igång utvärderingen skulle jämställdheten 
uppmärksammas särskilt. På grund av denna särskilda inriktning har ut-
värderingen också klassats som objektgruppen övrigt.  

Utvärderingen av de medellånga vårdutbildningarna var en mycket 
omfattade utvärdering, 113 utbildningsprogram som ledde till 12 skilda 
yrkes- eller högskoleexamina ingick.548   

                                           
546  Högskoleverket 2001:8R, sid. 16. 
547  UHÄ-rapport 1992:21.  
548  De program som utvärderades var sådana program som gav yrkesexamen för 

arbetsterapeuter, barnmorskor, sjukgymnaster, sjuksköterskor, social omsorg, 
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Kanslersämbetets syn på kvalitetsarbete visar emellertid på andra in-
fallsvinklar när det gäller utvärdering och uppföljning än de ovan nämnda 
objektklasserna. Myndigheten skilde på följande kompletterande perspek-
tiv: (1) utvärdering och bedömning av lärosätenas kvalitativa förutsätt-
ningar för att utfärda vissa examina m.m. (accreditation), (2) utvärdering-
ar avseende verksamhetens kvalitet (quality assessment), (3) utvärdering 
av lärosätenas kvalitetsarbete eller kvalitetsprogram (quality audit) samt 
(4) utveckling, analys och förmedling av kunskaper och erfarenheter av-
seende metod och tillvägagångssätt för kvalitetsarbete (quality enhance-
ment). Både perspektiv och fackuttrycken hämtades från den internatio-
nella diskursen.549   

Den utvärderingsverksamhet som bedrevs inom ramen för nationella 
utvärderingar och som hittills analyserats i avhandlingen kan hänföras till 
perspektivet quality assessment, dvs. utvärderingar av verksamhetens 
kvalitet. Myndigheten delade som tidigare nämnts också upp sin verk-
samhet i fyra program. De andra tre programmen kan kopplas samman 
med de andra tre perspektiven. Examensrättsprövningar hänger ihop med 
accreditation, granskning och bedömning av högskolornas kvalitetsarbete 
med quality audit samt metodutveckling och stöd för kvalitetsarbete med 
quality enhancement. 

6.4.2 Syftet med Kanslersämbetets utvärderingar 
Liksom tidigare har fyra olika syften sökts: kontrollerande, inläran-
de/främjande, legitimerande och fördröjande. Det kontrollerande syftet 
kan i sig ha olika perspektiv: politiker-, myndighets-, medborgar- och 
brukarperspektiv (se avsnitt 2.5.1).  

Matematikutvärderingen har flera syften. Utvärderingen är legitime-
rande, kontrollerande med brukarperspektiv samt inlärande/främjande. I 
rapporten uttrycks syftet som att få en uppfattning om nivån på den 
svenska grundutbildningen i matematik i ett internationellt perspektiv. 
Detta syfte klassificeras som legitimerande förutsatt att kvaliteten är god. 
Utvärderingen ska också utreda matematikutbildningens relevans i för-
hållande till samhällets behov av kompetens inom matematikområdet. 
Detta klassificeras som kontrollerande syfte med brukarperspektiv. Syftet 
uppges också vara att ge underlag för förbättringar av utbildningen samt 
bidra med metoder och erfarenheter för liknande utvärderingar inom and-
ra discipliner. Detta syfte klassificeras här som inlärande/främjande. Det 
                                                                                                                        

social omsorg med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete, tand-
hygienister samt utbildningsprogram för högskoleexamen för audionomer, or-
topedingenjörer, utbildning i hälsovetenskap, utbildning i laboratorieveten-
skap samt utbildning i missbrukarvård. 

549  Kanslersämbetet. Att granska för att främja, sid. 6. 
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är intressant att notera att inlärandet/främjandet vänder sig till olika mot-
tagare, dels den som har att förbättra och utveckla utbildningen, dels and-
ra utvärderare. 

Utvärderingen av grundskollärarutbildningen var ett regeringsupp-
drag. Som tidigare nämnts var utvärderingen en uppföljning av den 
granskning som UHÄ genomförde.550  Syftet uppges vara dels att kontrol-
lera hur de rekommendationer till förbättringar som gavs i den tidigare 
utvärderingen tagits tillvara och om de lett till förbättringar av utbild-
ningen, dels kontrollera jämställdheten. Regeringen ville veta om utbild-
ningarna levde upp till intentionerna i grundskollärarreformen från 1988. 
Syftet har klassificerats som dels kontrollerande med politikerperspektiv, 
dels som legitimerande. Det senare därför att det inte bara är viktigt att 
kontrollera en reform utan också att visa att det blivit bättre. 

Utvärderingen av vårdutbildningarna var också ett regeringsuppdrag 
och kan klassificeras som kontrollerande syfte med både politiker- och 
medborgarperspektiv samt legitimerande. Regeringen skriver att om det 
skulle visa sig att utbildningarna inte har tillräckligt hög kvalitet kan re-
geringen ompröva rätten för utbildningsanordnaren att utfärda examen.551  
En sådan påföljd hade aldrig tidigare utställts. Att riskera att få examens-
rätten indragen och därmed också mista anslaget är förödande för en ut-
bildning. Genom att agera kraftfullt kan regeringen bevisa för medbor-
garna att de sköter sig och kan garantera, som i det här fallet, att vården 
utförs av personal med adekvat utbildning. Av de etthundratolv pro-
grammen bedömdes fyrtiofyra inte ha tillräckligt hög kvalitet (termen 
högskolemässiga användes). De fick tre år på sig att förbättra kvalite-
ten.552  Därefter gjordes en ny bedömning av examensrätten. Av de fyrtio-
fyra fick sex examensrätten indragen och tre av dem som tidigare passe-
rat nålsögat fick nu examensrätten ifrågasatt. Dessa tre fick i sin tur två 
respektive tre år på sig att förbättra utbildningen.553 

Syftet med utvärderingen av forskarutbildningen inom det språkveten-
skapliga området var att ge underlag för förbättringar både till dem som 
bedriver utbildningen och till statsmakterna. Bakgrunden var bl.a. oro 
över långa studietider, många studieavbrott och få avhandlingar. Syftet 
klassificeras här som inlärning/främjande.554 

Syftet med Kanslersämbetets utvärderingar kan sammanfattas som 
följer: 

 
                                           

550  UHÄ-rapport 1992:21. 
551  Proposition 1993/94:177, sid. 72. 
552  Högskoleverkets rapport 1996:7, sid. 9. 
553  Högskoleverkets rapport 2000:5R, sid. 10. 
554  Högskoleverkets rapport 1996:9R, sid. 4. 
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Syfte Antal 
Kontroll 3 
Inlärning/Främjande 2 
Legitimering 3 
Fördröjning 0 

 Tabell 14: Fördelning på syften i KÄ:s utvärderingar. 
 
Det bör observeras att eftersom utvärderingarna klassificerats med 

mer än ett syfte är det sammanlagda antalet syften högre än antalet utvär-
deringar. 

De utvärderingar som planerades för högskolornas eget kvalitetsarbete 
hade också flera syften. Trots att kopplingen till en kvalitetspremie inte 
längre var aktuell hade dessa en viktig roll för statsmakternas beslut om 
universitet och högskolor.555  Detta pekar på att syftet var kontrollerande, 
men syftet skulle också vara inlärning/främjande. Kanslersämbetet skri-
ver att granskningarna ska "stimulera och bidra till förnyelse och utveck-
ling".556   

6.4.3. Utvärderingssubjekt - Kanslersämbetet 
Myndigheten var indelad i program bl.a. fanns programmet för nationella 
utvärderingar. De fyra utvärderingarna hade sin organisatoriska hemvist 
inom det programmet. Verksamheten hade därigenom en fast organisato-
risk förankring men det var enbart ansvaret för att planera för utvärdering 
på nationell nivå som vilade på myndigheten. Men med hänsyn till myn-
dighetens övriga arbete som att utveckla en metod för kvalitetsarbets-
granskningar m.m. vilket också var av utvärderingskaraktär, var verk-
samheten spridd i myndigheten. Ur personell synpunkt var det dessutom 
en mycket liten myndighet. 

Enligt instruktionen skulle Kanslersämbetets utvärderingar inte utfö-
ras i egen regi utan beställas.557  Kanslersämbetet beställde dock inte ut-
värderingarna från någon extern genomförare som ett företag eller firma, 
utan man rekryterade lämpliga externa experter från universitetsvärlden 
som engagerades enkom för utvärderingen. Dessa personer arvoderades 
eller projektanställdes. Även de personer som anlitades som rådgivare i 
metodfrågor hämtades från externt håll och ersattes för sina specifika 
uppdrag.  

Kanslersämbetets utvärderingar styrdes tämligen lika. De leddes av en 
ledningsgrupp som bestod av minst en projektledare, en projektsekretera-
re samt som tidigare nämnts en person som var projektansvarig vid Kans-
                                           

555  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 14.  
556  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 15. 
557  SFS 1993:886, 1§. 
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lersämbetet. Ledningsgruppen kunde utökas om det ansågs behövas. I 
utvärderingen av vårdutbildningarna kompletterades ledningsgruppen 
med sakkunniga från ämnesområdena. Sakkunniga kunde också få upp-
giften att ta fram en historisk översikt eller framtidsstudie eller något an-
nat som skulle studeras speciellt. Det var också fullt möjligt att engagera 
personer för specialstudier som enkät- eller intervjuundersökningar. 
Kanslersämbetet beskriver sin roll i det här avseendet som att myndighe-
ten initierade, förankrade, planerade och lät genomföra utvärderingarna. 
Myndigheten publicerade och spred information om resultaten. Planer 
fanns också på att följa vilka åtgärder som vidtogs till följd av utvärde-
ringarna.558  

Denna verksamhet bedömer jag ha skett ad hoc. Det finns inget som 
tyder på att krav ställdes på att detta slags utvärderingar skulle ske löpan-
de. Däremot när det gäller myndighetens bedömning av universitetens 
och högskolornas egna kvalitetsarbete så var det tänkt att den skulle vara 
av löpande karaktär. I den nya myndighetsinstruktion som Kanslersämbe-
tet fick 1993 stod att sådana bedömningar skulle ske minst en gång per 
treårsperiod.559   

När Kanslersämbetet lades ner överfördes personalen liksom uppgif-
terna till Högskoleverket (se kapitel 7). De tre utvärderingar som slutför-
des av Högskoleverket (grundskollärarutbildningen, vårdutbildningar 
samt forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga området) lades på 
utvärderingsavdelningen och hade samma bemanning och organisering 
som vid Kanslersämbetet. 

6.4.4 Vilka kriterier användes? 
En grov uppskattning av vilket slags kriterier som varit aktuella i kans-
lersämbetets utvärderingar har gjorts utifrån resonemang och hänvisning-
ar i utvärderingarna.  

I de tidigare genomgångarna av de utvärderingar som UKÄ och UHÄ 
genomförde kunde olika typer av kriterier urskiljas. Tabellen nedan visar 
på några som förekommit tidigare samt vilka som gjorde det i Kanslers-
ämbetets fyra utvärderingar. Flera olika typer av kriterier kan förekomma 
i en enskild utvärdering varför den sammanlagda summan av kriterierna 
blir större än antalet utvärderingar. 

 

                                           
558  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 11. 
559  SFS 1993:886, 1§. 
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Politiska 
mål 

Ämnesprofes- 
sionens egna 

Studenters/-
avnämares 

Samhälls- 
ekonomiska 
 

3 4 0 1 
 Tabell 15: Fördelning på kriterier/mål som användes i KÄ:s utvärderingar. 
 

När det gäller politiska mål avses sådana som anges i offentligt tryck 
som reformer, högskolelagen eller högskoleförordningen. Eftersom alla 
fyra utvärderingarna behandlade ämnen och program omfattades de av de 
generella målen i högskolelagen. År 1993 infördes också en examensord-
ning560  som visar på vilka krav som ställs och vilka mål som ska vara 
uppfyllda för att en yrkesexamen ska kunna utfärdas. Även dessa mål kan 
utgöra kriterier eller måttstock för bedömningar av yrkesutbildningar. 
Utvärderingen av grundskollärarutbildningen baserades på en reform, 
grundskollärarreformen från 1988. Som tidigare nämnts skulle, enligt re-
geringsuppdraget som låg till grund för denna utbildning, utvärderingen 
särskilt uppmärksamma hur kraven på jämställdhet i högskolelagen och 
högskoleförordningen tillgodosetts.561  De politiska målen är tydliga i 
denna utvärdering. Här diskuterades också andra kriterier för bedömning 
av delar av utbildningen. Det gäller didaktikmoment samt den vetenskap-
liga nivån i utbildningen men också pedagogikens karaktär och i viss mån 
utbildningens innehåll.562   

Utvärderingen av vårdutbildningar i högskolan är också tydligt kopp-
lad till reformer på området både när det gäller utbildningens innehåll och 
uppläggning samt organisatoriska hemvist. Även högskolelagens mål för 
all universitetsutbildning är en tydlig utgångspunkt i den utvärderingen. I 
denna granskas innehållet i de olika kurserna m.h.t. ämnesbredd och äm-
nesdjup även om några kriterier aldrig synliggjordes. Det samma gäller 
för utvärderingen av matematik. 

Alla fyra utvärderingarna var bemannade med ämnesexperter; profes-
sorer och docenter som gjorde bedömning av utbildningar i det egna äm-
net. Det kan därför antas att ämnesprofessionens egna kriterier har an-
vänts i samtliga fall. Experter med annan sakkunskap om t.ex. administ-
ration, organisation samt ledningsfrågor ingick också. Beroende på vilken 
bakgrund bedömaren har torde kriterierna variera. En ämnesföreträdare 
har förmodligen en annan referensram än den som en student, politiker 
eller företrädare för någon yrkeskår har. Det finns sannolikt en gemensam 
kärna men var tyngdpunkten i utvärderingarna hamnar är förmodligen en 
personfråga, en stark person hävdar sitt tolkningsföreträde. Det kan dock 

                                           
560  Bilaga 2, Examensordning till högskoleförordningen 1993:100. 
561  Regeringsbeslut 1995-02-02. 
562  Högskoleverkets rapport 1996:1, sid. 71 ff. 
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antas att det är experternas sakkunskap och intresse för god kvalitet i ut-
bildningen som är själva kärnan i deras bedömning. 

I utvärderingen av grundskollärarutbildningen deltog en studerande-
representant i bedömargruppen. I utvärderingen av forskarutbildningen 
inom det språkvetenskapliga området ingick en doktorand som represen-
tant för de forskarstuderande i en referensgrupp som var knuten till pro-
jektet. Något tydligt studerandekriterium eller perspektiv kan dock inte 
urskiljas i dessa. En företrädare för presumtiva arbetsgivare med yrkes-
kunskap deltog i utvärderingen av vårdutbildningar. Arbetsmarknaden 
diskuterades emellertid något i alla utvärderingarna utom just den av 
vårdutbildningar. Det är dock inte fråga om några tydliga kriterier utan 
arbetsmarknaden kommenteras liksom i förbifarten.  

Utvärderingen av forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga 
området har bl.a. som syfte att beskriva väsentliga systemfaktorer och ge 
förslag till förbättringar. Skälet var oro över långa studietider, många stu-
dieavbrott och lågt antal avhandlingar. Detta tyder på att både ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv anlagts samt på att politiska mål kan ha be-
traktats.  

Det har varit lättare att avgöra vems kriterier som kommit till uttryck 
än att kunna visa vilka kriterier som eventuellt använts. Utvärderingarna 
är liksom de som studerats tidigare alldeles för oklara på denna punkt. 
Problemet med att urskilja kriterier kan dock tyda på att bedömnings-
grunderna i utvärderingarna är oklara vilket gör att värdet av utvärdering-
arna åtminstone delvis kan ifrågasättas. 

När det gäller kvalitetsarbetsbedömningarna fanns andra utgångs-
punkter som myndigheten kallade "det goda lärosätet".  Dessa utgångs-
punkter skulle utgöra grundläggande värderingar och vara vägledande för 
bedömarnas granskningsarbete. Det goda lärosätet kännetecknades av 
självreglering och lärande, långsiktighet, internationellt perspektiv, tyd-
ligt ledarskap, samverkan med intressenter, jämställdhet samt studenten i 
centrum.563  Det som skulle bedömas var bl.a. strategin för kvalitetsarbe-
tet, utvärderings- och uppföljningssystem, medarbetarnas och studenter-
nas delaktighet och engagemang, grundutbildningens relation till forsk-
ningen samt resultatet av kvalitetsarbetet. 564   

6.4.5 Metod och tillvägagångssätt 
Utvärderingarna har utförts på ett likartat sätt även om metoden inte upp-
gavs vara standardiserad. Så skulle inte heller Kanslersämbetet utforma 
en enhetlig modell utan tanken var att utvärderingarna skulle genomföras 

                                           
563  Högskoleverket 1995:1R, sid. 10f. 
564  Högskoleverket 1995:1R, sid. 13f. 
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kontextuellt (se avsnittet 6.1). Tre av utvärderingarna, matematik-, fors-
karutbildningen inom det språkvetenskapliga området samt vårdutbild-
ningarna, har samma grundläggande genomförande som innebär själv-
värdering och platsbesök av externa bedömare.565  Utvärderingen av fors-
karutbildningen inom det språkvetenskapliga området kompletterades 
med enkätundersökningar. Enkäterna besvarades av handledare och fors-
karstuderande.   

Myndigheten beskriver genomförandet av utvärderingsprojekten i fle-
ra steg. Först valdes tillvägagångssättet. Därefter samlades bakgrundsfak-
ta in och en självvärdering skulle utarbetas. De externa bedömarna fick 
därefter ta del av detta material inför ett platsbesök som beräknades ta 1 -
3 dagar i anspråk. Expertgruppen skulle bestå av både svenska och ut-
ländska bedömare. Expertgruppens rapport skulle återföras och diskute-
ras på institutionen eller motsvarande. Kanslersämbetet planerade också 
för uppföljning efter ca 3-5 år.566 

Den fjärde utvärderingen om grundskollärarutbildningen skiljer sig 
från de andra. Utvärderingsgruppen anordnade två hearings där deltagare 
i lärarutbildningarna svarade på frågor och kunde lämna synpunkter. 
Även förfrågningar per telefon och per brev gjordes. Fem sakkunniga 
engagerades från lärarhögskolornas pedagogiska institutioner för fem 
specialstudier som redovisas i utvärderingsrapporten.  

Utvärderingarna är kvalitativa. Utbildningarna beskrivs historiskt, in-
nehållsligt och genomförandemässigt. Alla utom den av grundskollärar-
utbildningen redovisar i varierande omfattning basfakta som samlats in i 
form av antal studerande, antal avhandlingar, antal lärare och deras ut-
bildning, lokaler, bibliotek samt ekonomi m.m.  

När det gällde granskningen av högskolornas kvalitetsarbete så 
genomförde Kanslersämbetet ett pilotprojekt under sitt sista verksam-
hetsår. Syftet var att pröva metodik och tillvägagångssätt. Fyra lärosäten 
deltog, det var universiteten i Linköping och Stockholm samt dåvarande 
högskolorna i Växjö och Luleå. Granskningarna genomfördes som de 
nationella utvärderingarna med självvärdering och platsbesök. Pilotom-
gången ledde bl.a. till att utvärderingsobjektet preciserades mer.567  Dessa 
bedömningar var däremot tänkta att följa en standardiserad modell.568 

                                           
565  Modellen diskuterades redan under UHÄ-tiden i en projektrapport skriven av 

Franke-Wikberg, UHÄ-FoU rapport 1992:4 och även senare i en rapport av 
Nilsson & Kells 1995. 

566  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 11. 
567  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 16.  
568  Högskoleverkets rapport 1995:1R. 
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6.4.6 Spridning och användning av KÄ:s utvärderingar 
Kanslersämbetet hade enligt sin instruktion uppgiften att granska för att 
främja. I förordet till den halvtidsrapport av granskningen av kvalitetsar-
betet vid universitet och högskolor som Högskoleverket gav ut, står att 
granskningsarbetet syftade till att upprätthålla och höja kvaliteten i all 
utbildning.569   

Kanslersämbetets granskningar skulle utgöra underlag för förbättring-
ar för lärosätena själva samt som tidigare nämnts, för statsmakternas be-
slut, särskilt när det gällde resurstilldelningssystemet (se avsnittet 6.1). 
Kopplingen till resurstilldelningssystemet slopades men granskningarna 
skulle fortfarande vara underlag i den statliga beslutsprocessen.  

Liksom tidigare är det svårt att ta reda på om de nationella utvärde-
ringarna verkligen användes men myndigheten planerade för uppfölj-
ningar av resultaten inom en tidsram på 3-5 år eller tidigare om det an-
sågs behövas.570  De fyra nationella utvärderingarna innehåller alla re-
kommendationer till förbättringar. Bortsett från de fall där examensrätten 
är hotad kan högskolorna i princip själva välja om de vill följa rekom-
mendationerna eller inte. Men som påpekades i det tidigare avsnittet om 
myndighetens uppgifter förväntade sig regeringen att högskolorna tog 
hänsyn till rekommendationerna i syfte att förbättra kvaliteten på utbild-
ningarna.  

Högskoleverket skrev i sitt beslut för vårdutvärderingen att de lärosä-
ten som inte ansågs högskolemässiga fick tre år på sig att förbättra kvali-
teten. Det borde ha inneburit att rekommendationerna kom till använd-
ning. Så skedde dock inte överallt eftersom sex av de fyrtiofyra som var i 
farozonen fick examensrätten indragen vid uppföljningen. En viss kräft-
gång skedde också eftersom tre av dem som tidigare ansågs ha god kvali-
tet nu fick examensrätten ifrågasatt, med ytterligare en uppföljning som 
konsekvens. De andra utvärderingarna har inte följts upp så det är oklart 
vilken användning de fått. 

När det gäller spridningen av utvärderingarna hade Kanslersämbetet 
liksom andra myndigheter en obligatorisk sändlista för sina rapporter. 
Utöver dem som utvärderats stod andra myndigheter, högskolor, depar-
tement, utskott, tidningar m.fl. på denna. 

I de fall som myndigheten ansåg att rapporterna hade ett allmänt in-
tresse fanns möjlighet att gå ut med ett pressmeddelande. Högskoleverket 
som var den myndighet som färdigställde utvärderingen av vårdutbild-
ningar valde att göra så i det fallet.  

                                           
569  Högskoleverkets rapport 1997:41R. 
570  Kanslersämbetet/Universitetskanslern 1995, sid. 11. 
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6.5 En ny institution? – Slutsatser och summering 
I de följande avsnitten görs en summering och slutsatser dras om institu-
tionen under Kanslersämbetets verksamhetstid, från 1992-1995.  

Liksom i analysen av de båda andra myndigheterna anknyts till de 
studieområden som togs upp i avsnittet 2.2. Här summeras analysresulta-
tet av institutionen på Kanslersämbetet. 

Inledningsvis i kapitlet ställdes också frågan om den befintliga institu-
tion som fanns under UHÄ:s verksamhetstid levde vidare efter myndig-
hetens nedläggning. Även den frågan tas upp. En redovisning och sam-
manfattning av de självförstärkande krafterna görs också.  

I tabellen nedan görs först en summering av analysen av Kanslersäm-
betets utvärderingar (se också avsnittet 2.5.7).  

 
Frågeområde 
 

Innehåll  

Utvärderingars syfte Kontrollerande 
Legitimerande 
Inlärande/främjande  
 

Utvärderingsobjekt Genomförande 
Ämnen/program 
Quality assessment 
 

Utvärderingssubjekt Spridd 
Ad hoc 
Externa experter och egen personal 
 

Utvärderingskriterier Ämnesprofessionens egna kriterier/mål 
Politiska mål 
 

Utvärderingsmetoder Kvalitativa  
Kontextuella 
 

Utvärderingars spridning 
och användning 
 

Distributionsplan 

Tabell 16: Sammanfattning av analys av Kanslersämbetets utvärderingar. 
 
Tre av de fyra utvärderingar som Kanslersämbetet genomförde har 

både legitimerande och kontrollerande syfte. Inför utvärderingen av 
vårdutbildningarna aviserar regeringen att om utbildningarna inte håller 
tillräckligt hög kvalitet kan examensrätten för utbildningen dras in för 
lärosätet. Fyrtiofyra av de etthundratolv programmen blir varnade och 
kontrollerade igen efter tre år. Sex av dessa fick examensrätten indragen.  
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Alla fyra utvärderingarna rörde genomförandet av utbildningar i äm-
nen och program. Myndigheten anammade efter internationell förebild 
andra perspektiv: accreditation, quality assessment, quality audit och qua-
lity enhancement. De fyra utvärderingarna kan alla hänföras till quality 
assessment, dvs. bedömning av en verksamhets kvalitet. De planerade 
bedömningarna av lärosätenas kvalitetsprogram kan klassificeras som 
quality audit. 

Inga krav ställdes på myndigheten att genomföra löpande utvärdering-
ar av högskoleverksamheten. De utvärderingar som genomfördes före-
togs ad hoc. Kvalitetsansvaret vilade på lärosätena själva och de skulle 
planera och genomföra utvärdering av den egna verksamheten. Kanslers-
ämbetet skulle bedöma hur väl lärosätena skötte detta arbete. Genom 
myndighetens olika verksamheter av utvärderingskaraktär var institutio-
nen spridd i hela myndigheten.  

Kanslersämbetet använde både externa ämnesexperter och andra ex-
perter på t.ex. organisationsfrågor. Deras egna kriterier har använts i alla 
utvärderingarna. År 1992 infördes examensordningen med mål för ut-
bildningarna inklusive mål för yrkesexamina. Dessa användes också t.ex. 
i utvärderingen av vårdutbildningarna.  

Utvärderingarna var kvalitativa och skulle genomföras kontextuellt. 
Krav ställdes på att myndigheten inte skulle utveckla en metod att tilläm-
pa på alla men de fyra genomfördes tämligen likartat. För utvärderingar-
na av lärosätenas kvalitetsarbete planerades dessa att genomföras på ett 
standardiserat sätt.  

Utvärderingarna spreds genom distributionsplanen. Myndigheten pla-
nerade för uppföljningar av både utvärderingarna och kvalitetsarbetsbe-
dömningarna. 

6.5.1 Finns institutionen kvar?  
Nedläggningen av UHÄ och den närmaste tiden efter blev turbulent för 
institutionens vidkommande. För det första dröjde det några år innan den 
kom igång igen, för det andra var institutionen förändrad. Men någon 
tveksamhet om att institutionen överlevt finns inte.  

Under de tre år som Kanslersämbetet bedrev sin verksamhet genom-
fördes en ämnesutvärdering och ytterligare tre slutfördes av Högskole-
verket. Myndigheten hann inte genomföra några kvalitetsarbetsbedöm-
ningar, däremot planerades för dessa och ett pilotprojekt genomfördes. 
Fyra lärosäten deltog i projektet. Det blev Högskoleverket som genom-
förde kvalitetsarbetsbedömningar av landets samtliga högskolor när verk-
samheten övertogs år 1995.  

Myndigheten prioriterade en ny typ av granskning för Sveriges lärosä-
ten som kallas kvalitetsarbetsbedömningar (quality audit). Regeringen 
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hade lagt ansvaret för kvaliteten på lärosätena själva och ställde krav på 
att de skulle utforma program för hur denna skulle säkerställas och ut-
vecklas. Kravet innefattade planer för en systematisk och kontinuerlig 
utvärderingsverksamhet. Kanslersämbetet som skulle granska och främja 
kvaliteten vid högskolorna fick i uppdrag att bedöma detta kvalitetsut-
vecklingsprogram. Detta innebar att Kanslersämbetet utvecklade och 
prövade, efter internationell förebild, en modell som skulle användas vid 
kvalitetsarbetsbedömningarna. Kanslersämbetet lade ner stor möda på att 
ta fram en fungerande modell samt att sälja in konceptet på lärosätena. 
Kanslersämbetet hade goda kontakter med HEQC (Higher Education Qu-
ality Council) i Storbritannien som också var inriktade på bedömning av 
kvalitetsarbete (quality audit).571  

Under större delen av 1990-talet ingick termen kvalitet i nästan samt-
liga bedömnings- och utvärderingsdiskussioner. Det föreföll nästan som 
om kvalitetsbedömningar av olika slag konkurrerat ut och möjligen ersatt 
den tidigare utvärderingsverksamheten. Huruvida det är ”kejsarens nya 
kläder” eller utvärderingsverksamhet fast i mer modern och utvecklad 
tappning är en intressant diskussion. Det är emellertid otvetydigt så att 
båda fenomenen är besläktade och förekommer ”på samma marknad”. 
Språkbruket idag är inte mindre förvirrande än vad det verkar ha varit 
under de tidigare decennierna. Kanslersämbetet anammade i viss ut-
sträckning dessa idéer och språkbruk. Ganska omgående anställdes en 
managementkonsult572 som hämtade inspiration från exempelvis de quali-
ty management-skolor som utvecklats av Malcolm Baldridge573 och W 
Edward Deming.574  Kunder och kundtillfredsställelse är dock exempel på 
ett språkbruk som inte gick hem i den svenska högskolesektorn.575  Där-
emot har certifiering och ackreditering vunnit mark. Detta kan bl.a. bero 
på att utländska universitet efterfrågat sådana vid samarbete eller annat 
utbyte. Flera utbildningar bl.a. inom ingenjörsutbildning och företags-
ekonomi är numer (våren 2004) ackrediterade av utländska företag. 

Denna import från utlandet gäller också det fokus och de olika per-
spektiv som lades på kvalitet och utvärdering som benämns: accredita-
tion, quality assessment, quality audit, quality enhancement. Kanslersäm-
                                           

571  HEQC var en enhet som hade till uppgift att undersöka och bedöma universi-
tetens system för kvalitetsutveckling. HEQC var universitetens eget organ 
som inrättats av universitetens själva. Hefce (Higher education funding coun-
cil for England) däremot bedömde kvaliteten i universitetens utbildningar (qu-
ality assessment). Dessa bedömningar låg i viss mån till grund för resurstill-
delningen där (SOU 1993:102, sid. 23f.). 

572  Hans Rundquist från SINOVA. 
573  Se t.ex. www.quality.nist.gov 
574  Se t.ex. www.deming.org 
575  Intervju med Ola Román den 7 november 2002. 
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betet planerade för en verksamhet med alla dessa inriktningar. De 
rikstäckande nationella utvärderingarna kan hänföras till perspektivet qu-
ality assessment, dvs. utvärderingar av verksamhetens kvalitet. Examens-
rättsprövningar hänger ihop med accreditation, granskning och bedöm-
ning av högskolornas kvalitetsarbete med quality audit samt metodut-
veckling och stöd för kvalitetsarbete med quality enhancement.  

Slutsatsen kan dras att det fanns en institution av utvärderingskaraktär 
vid Kanslersämbetet. Denna är dock en variant av den tidigare. Frågan är 
om den ändrats så mycket att institutionen kan ses som en helt ny. Svaret 
är inte helt enkelt. Om hänsyn bara tas till beställningen från riksdag och 
regering är svaret att den tidigare överlevt om än utökad med kvalitetsar-
betsgranskningar. Kanslersämbetet hade liksom de tidigare myndigheter-
na uppgiften att planera och se till att utvärderingar på nationell nivå 
genomfördes.  

Om man däremot tittar på vad Kanslersämbetet faktiskt gjorde så blir 
svaret ett annat. Visserligen genomfördes nationella utvärderingar men 
denna verksamhet prioriterades inte. Den information och det beslutsun-
derlag som regeringen efterlyste kom inte till stånd i den omfattning som 
skulle ha krävts. Det var den förestående granskningen av lärosätenas 
egna kvalitetsutvecklingsprogram som fokuserades.  

6.5.2 Självförstärkande krafter 
Liksom tidigare är den politiska nivån en lättidentifierad aktör. Genom 
beslutet att inrätta ett särskilt Sekretariat för utvärdering/Kanslersämbete 
med den inriktningen så fanns förväntningar på ett särskilt slags verk-
samhet. De förslag och utredningar som föregick inrättandet av myndig-
heten visar att regeringen hade tagit intryck av den internationella utveck-
lingen. Den borgerliga regeringen satsade också stort på utbildningsfrå-
gor.  

Det fanns flera skäl till att Kanslersämbetet skulle ägna sig åt utvärde-
rings- och bedömningsfrågor med olika inriktning. Det kanske viktigaste 
är att decentraliseringen drevs vidare och högskolorna fick huvudansvaret 
för sin egen verksamhet på de flesta områden. Det innebar att högskolor-
na stod som garant för att kvaliteten på verksamheten var god. Regering-
en menade att utvärdering av den egna verksamheten var ett medel och en 
förutsättning för att högskolorna själva skulle kunna ha denna kontroll 
över sin egen verksamhet. Kanslersämbetet fick i uppgift att stödja detta 
arbete. Dessutom fick myndigheten i uppgift att planera och sätta igång 
utvärderingar på nationell nivå. Även om högskolorna själva hade hu-
vudansvaret så gällde det bara den egna högskolan. Regeringen ville lik-
som under de föregående decennierna ha både information om tillståndet 
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på rikstäckande nationell nivå samt beslutsunderlag för eventuella nya 
beslut. 

Som visats tidigare prioriterades arbetet med bedömning av högsko-
lornas eget kvalitetsarbete på Kanslersämbetet. Eftersom myndigheten 
startade ytterst få andra utvärderingar av t.ex. ämnen, utbildningspro-
gram, högskolesystemet, reformer m.m. är det ingen överdrift att påstå att 
prioriteringen skedde på bekostnad av sådan utvärderingsverksamhet. 
Motståndet mot sådana utvärderingar fanns i hög grad hos universitets-
kansler Stig Hagström själv. Han föredrog en framåtriktad verksamhet 
framför en bakåtriktad.576   

Initialt var kvalitetsgranskningarna kopplade till anslagen, ju bättre 
kvalitet desto mer i anslag. Som tidigare nämnts så realiserades aldrig 
dessa idéer. Universitetskansler Stig Hagström agerade kraftfullt mot för-
lagen om en kvalitetspeng. Förslaget som innebar att upp till 5 % av an-
slaget skulle vara sammankopplat med verksamhetens kvalitet var inte 
uppskattat. Vid högskolorna var en stor del av resurserna bundna i tjäns-
ter och lokaler så någon större rörlighet i kapitalet fanns inte. Om så 
mycket som 5 % av resurserna skulle tas bort så skulle större delen av det 
rörliga kapitalet försvinna.577  Motståndet mot kvalitetspengen på högsko-
lorna var massivt. Eftersom kvalitetspengen var hopkopplad med kvali-
tetsarbetsbedömningarna fanns också ett kraftigt motstånd mot dessa på 
lärosätena. En idog förankringsprocess på lärosätena jämte det faktum att 
kvalitetspengen aldrig realiserades bidrog till att motståndet minskade.578   

 

                                           
576  Intervju med Lars Brandell den 15 november 2002. 
577  Intervju med Ola Román den 7 november 2002.  
578  Intervju med Ola Román den 12 november 2002.  
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7 NY MYNDIGHET – NY INSTITUTION? 
 
Högskoleverkets utvärderingsverksamhet är inte en del av det empiriska 
materialet i denna avhandling. Analysen slutar med Kanslersämbetet. 
Avgränsningen beror på att jag arbetar på myndighetens utvärderingsav-
delning sedan 1995. Det finns därför en överhängande risk för bristande 
objektivitet. 

I detta kapitel kommer dock något att sägas om nedläggningen av 
Kanslersämbetet och inrättandet av Högskoleverket som var den myn-
dighet som övertog utvärderingsverksamheten och sådana frågor som är 
knutna till den institution som fanns vid UKÄ och UHÄ. Skälet är att re-
geringens och riksdagens ståndpunkter är beaktansvärda i sammanhanget 
särskilt när det gäller institutionens fortsatta öde.579  Det är intressant att 
få veta om institutionen levde vidare även om den inte analyseras närma-
re. 

7.1 En ny myndighet - Högskoleverket 
I december 1993 beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredare som 
skulle följa upp 1993 års högskolereform.580  Utredningen som antog 
namnet RUT 93, hade till uppgift att studera hur decentraliseringen och 
det ökade ansvaret användes av universiteten och högskolorna. RUT 93 
fick tilläggsdirektiv i oktober 1994, nu skulle även myndighetsstrukturen 
inom sektorn analyseras.581  Regeringen aviserade ett förslag om att en ny 
myndighet skulle komma att inrättas på högskoleområdet i samband med 
budgetpropositionen för år 1994/95.582  I januari 1995 presenterade RUT 
93 ett delbetänkande med namnet ”Ett nytt högskoleverk”.583  Flera myn-
digheter på området skulle komma att beröras av förändringen. Kanslers-
ämbetet lades ner och den nya myndigheten som fick namnet Högskole-
verket, inrättades den 1 juli 1995.  

Regeringens motiv för förändringar var bl.a. att man ville ha en mer 
samlad hantering av närliggande verksamheter. Man menade att den nu-
varande organisationen var splittrad och påpekade t.ex. att Kanslersämbe-
tet hade ansvar för utvärderingsverksamheten medan VHS hade ansvaret 
                                           

579  Se vidare Marton, S., G. sid. 285 ff. 
580  Direktiv 1993:143. 
581  Proposition 1994/95:165, sid. 8. 
582  Proposition 1994/95:100, bilaga 9. 
583  SOU 1994:153. Ett nytt högskoleverk: delbetänkande av Utredningen om upp-

följning av 1993 års universitets- och högskolereform (RUT 93). 
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för den allmänna uppföljningen.584  Regeringen framhöll också att beho-
vet av utvärderingar, uppföljningar och analyser som beslutsunderlag var 
mycket stort när det gällde den högre utbildningens område. Sådan verk-
samhet var också mycket viktig för att främja kvalitetsutveckling och för-
nyelse både för den högre utbildningen och forskningen.585  I den nya 
myndigheten skulle utvärdering och uppföljning sammanfogas så att en 
helhetsbild av högskolan och dess verksamhet skulle kunna ges. Man vil-
le att den nya myndigheten skulle ha ett mycket bredare angreppssätt än 
vad VHS och Kanslersämbetet haft. Fortsättningsvis skulle inte bara 
grundutbildningen fokuseras utan även forskarutbildningen, forskningen 
och det konstnärliga utvecklingsarbetet.586  Uppgiften att ta fram besluts-
underlag till regering och riksdag poängterades. Detta skulle ske genom 
just utvärdering, uppföljning och analys. 587  

Högskoleverket övertog Kanslersämbetets uppgift att svara för kvali-
tetsbedömningar av utbildningar samt bedömning av högskolornas eget 
kvalitetsarbete. Regeringen skriver att ”utvärdering och granskning av 
högskolornas verksamhet måste besjälas av en vision av förnyelse och 
utveckling.”588  Som togs upp i det föregående kapitlet var det Kanslers-
ämbetet som planerade och testade metoden för att bedöma högskolornas 
eget kvalitetsarbete medan Högskoleverket genomförde dem (se avsnitt 
6.4). 

En annan uppgift som Högskoleverket ärvde gällde uppgiften att be-
sluta om offentliga högskolors rätt att utfärda examina (examensrätts-
prövningar). Myndigheten skulle också stödja utvecklingen med avseen-
de på kvalitet och pedagogik samt främja förnyelse och utvecklingsarbete 
inom högskolan. Det senare syftade till att åstadkomma en ständig kvali-
tets- och effektivitetshöjning.589  Även de nationella utvärderingarna av 
ämnen och program fortsatte på Högskoleverket.590  Myndigheten har 
också genomfört utvärderingar av reformer.591  Utöver dessa utvärderande 
uppgifter fick den nya myndigheten också flera andra. Då de inte är di-
rekt sammankopplade med institutionen tas de inte upp här.592   
                                           

584  Proposition 1994/95:165, sid. 14. 
585  Proposition 1994/95:165, sid. 16. 
586  Proposition 1994/95:165, sid. 18. 
587  Proposition 1994/95:165, sid. 11. 
588  Proposition 1994/95:165, sid. 20. 
589  Proposition 1994/95:165, sid. 11. 
590  Exempelvis utvärderades läkarutbildningen (Högskoleverkets rapportserie 

1997:28R), sjöbefälsutbildningarna (1998:11R), arkitektutbildningen 
(1998:8R), juristutbildningarna (2000:1R) m.fl. 

591  Se t.ex. Högskoleverkets rapport 2000:8. 
592  Se SFS 1995:945. Förordning med instruktion för Högskoleverket, SFS 

2003:7. Förordning med instruktion för Högskoleverket. 
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Slutsatsen kan dras att utvärdering fortfarande stod högt på agendan.  

7.2 Ett utvärderingsuppdrag 
Även om Högskoleverket genomförde ett antal ämnes- och programut-
värderingar ville regeringen i slutet på 1990-talet att ambitionsnivån skul-
le höjas väsentligt.593  Regeringen gav därför Högskoleverket i uppdrag 
att från och med 2001, genomföra nationella ämnes- och programutvär-
deringar av samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexami-
na inklusive forskarutbildningen. Utvärderingarna ska genomföras med 
en periodicitet om sex år.594  Detta innebar att ämnes- och programutvär-
deringar prioriterades. 

Under det första året, 2001, genomfördes 222 granskningar fördelat på 
nio ämnen och program.595 Motsvarande siffra för år 2002 var 264 
granskningar fördelat på elva ämnen.596 År 2003 genomfördes 195 
granskningar av tio ämnen.597 

I det nya uppdraget gjordes en tydlig koppling mellan kvalitet och till-
stånd att utfärda examen. Liksom i den utvärdering av vårdutbildningar 
som Kanslersämbetet startade och Högskoleverket slutförde gavs möjlig-
het att dra in examenstillståndet. Om allvarliga kvalitetsbrister konstate-
ras i utvärderingarna varnas lärosätet. En förnyad granskning genomförs 

                                           
593  Proposition 1999/2000:28, sid. 18. 
594  Proposition 1999/2000:28. 
595  Högskoleverket 2002, sid. 27. Ämnena är Datavetenskap/datalogi (22 gransk-

ningar), Medie och kommunikationsvetenskap (22 granskningar), Klassiska 
språk (23 granskningar), Teologi och religionsvetenskap (22 granskningar), 
Matematik (36 granskningar), Svenska och nordiska språk (19 granskningar), 
Företagsekonomi (37 granskningar), Nationalekonomi (29 granskningar), 
Lingvistik (12 granskningar). 

596  Högskoleverket 2002, sid. 1. Sjöingenjörexamen och sjökaptensexamen (4 
granskningar), Antikens kultur och samhällsliv samt egyptologi (10 gransk-
ningar), Arkeologi (14 granskningar), Historia (29 granskningar), Ekonomisk 
historia (10 granskningar), Miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälso-
skydd (31 granskningar), Kemi (26 granskningar), Socialt arbete och socio-
nomexamen (27 granskningar), Slaviska språk och Öst- och Centraleuropa-
kunskap (9 granskningar), Baltiska och keltiska språk (4 granskningar), Hög-
skoleingenjörsexamen (100 granskningar). 

597  Högskoleverket 2004, sid. 19. Facköversättning (1 granskning), Kulturveten-
skap, kulturpedagogik (3 granskningar), Socialantropologi, kulturantropologi 
(10 granskningar), Etnologi (13 granskningar), Sociologi, kriminologi, rätts-
sociologi, socialpsykologi, arbetsvetenskap (40 granskningar), Data- och sy-
stemvetenskap/informatik (30 granskningar), Psykologi, psykologexamen (37 
granskningar), Geovetenskap (20 granskningar), Agrara utbildningar (10 
granskningar), Orientaliska språk (31 granskningar).  
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inom ett år, om bristerna inte åtgärdats återkallas examensrätten för äm-
net eller programmet i fråga.598   

Detta borde innebära att institutionens ställning är stabil åtminstone 
under den period som regeringsuppdraget varar. De utvärderingar som 
påbörjas under 2006 är de sista som ingår i sexårsplanen. Hur framtiden 
ser ut för den utvärderingsverksamheten är okänt (mars 2004). 

7.3 Aktörer 
Under hela Högskoleverkets verksamhetstid hittills har regering och riks-
dag varit starka aktörer som krävt utvärderingar av olika slag, dessutom i 
ökande omfattning.  

Kvalitetsarbetsbedömningarna hade sina försvarare i den närmast be-
rörda personalen på Kanslersämbetet inklusive Universitetskansler Stig 
Hagström själv. När Högskoleverket inrättades hade myndigheten både 
en generaldirektör (Agneta Bladh) och en universitetskansler (Stig Hag-
ström). Hagström månade fortsatt starkt om kvalitetsarbetsbedömningar-
na så länge han var kansler (1992-1998).  

Under hela 1990-talet har krav på bevis på kvalitet rests från omvärl-
den. I det föregående kapitlet nämndes att en del utbildningsprogram sat-
sat på ackreditering som kvalitetsbevis. Under slutet av 1990-talet har 
även studenter i högre grad än tidigare krävt information om utbildning-
ens kvalitet. Enligt utländsk förebild började tidningen Moderna Tider 
publicera en rankning av landets högskolor. Denna byggde på tidningens 
egna undersökningar. Idag har rankningarna upphört. Detta innebär sam-
mantaget att fler aktörer, som visserligen kanske indirekt ställt krav på 
utvärdering och granskning, kommit till under 1990-talet. 

7.4 Slutsatser 
Det förefaller onekligen så att institutionen existerat ända fram till idag. 
Det kan konstateras att den ökat i omfattning gentemot tidigare eftersom 
flera utvärderingar de facto genomförts. De nationella ämnes- och pro-
gramutvärderingarna har ökat väsentligt. 

Högskoleverket har i uppgift att genomföra olika slags granskningar 
och utvärderingar. Det handlar om kvalitetsarbetsgranskningar, dvs. 
granskning av högskolornas eget kvalitetsarbete men också om utvärde-
ringar på nationell nivå av t.ex. ämnen och program och utbildningssy-
stemet. Uppdraget som Högskoleverket fick att från år 2001 utvärdera 
alla ämnen och program med en periodicitet på sex år ökade ytterligare 
institutionens stabilitet. 

                                           
598  Högskoleverket 2001:8R, sid. 18. 
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Fler aktörer än tidigare har ställt krav på bevis på kvalitet vilket med-
fört att utvärderingsverksamheten tilltagit. 

Institutionen vid Högskoleverket verkar åtminstone vid detta ytliga 
påseende likna den institution som fanns vid UKÄ och UHÄ. Men efter-
som någon analys av institutionen vid Högskoleverket inte gjorts kan nå-
gon säker slutsats i det hänseendet inte dras.  
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8 SUMMERING OCH SLUTSATSER 
 
I de föregående kapitlen redovisas en ganska lång berättelse om utvärde-
ringsverksamheten vid de centrala myndigheterna på den högre utbild-
ningens område. I detta kapitel samlas analysens olika delar ihop till en 
översikt av hela undersökningsperioden, från år 1964 till 1995, som avser 
både tid och rum. Kapitlet blir ett slags summering av institutionalise-
rings- och stabiliseringsprocessen. Det innebär att även den komplette-
rande forskningsfrågan tas upp, dvs. om institutionen bestått på grund av 
förändringar eller om förändringar skett för att den skulle bevaras.  

Eftersom det också är ett syfte att pröva den historiska institutionalis-
mens användbarhet som metodologi reflekterar jag även över det. Först 
summeras berättelsen om den institution som undersökts.  

8.1 Berättelsen om institutionen 
Berättelsen om institutionen startar med de bakomliggande orsakerna till 
institutionens början och institutionens etablering. Berättelsen fortsätter 
med de händelser som haft betydelse för institutionens fortsatta utveck-
ling. Summeringen och reflektionerna bygger på de slutsatser som jag 
dragit kring institutionens framväxt under avhandlingens genomförande.  

8.1.1 Institutionens början  
Den tidsperiod när institutionaliseringsprocessen började har daterats till 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Men de bakomliggande or-
sakerna ligger längre tillbaka i tiden. Det är framför allt utvecklingen på 
två politikområden: det förvaltningspolitiska och utbildningspolitiska, 
som påverkade framväxten av institutionen. Att utvecklingen på det ut-
bildningspolitiska området påverkade den konstituerande processen är 
naturligt. Däremot kan utvecklingen på det förvaltningspolitiska området 
uppfattas som mer perifert.  

Under 1960-talet tog den rationalistiska utvecklingen riktig fart i den 
svenska offentliga förvaltningen och politiken skulle baseras på ett sys-
tematiskt tänkande och alla rationella metoder för analyser av den offent-
liga verksamheten fick hög aktualitet. Rationalitet, produktivitet, effekti-
vitet och en helhetssyn på verksamheter stod i fokus. Utvärdering och 
utvärderingsliknande metoder passade väl in i denna syn och kom där-
igenom att utvecklas brett i den offentliga sektorn, framför allt genom 
styrningssystemet och budgetprocessen. Den statliga ekonomiska styr-
ningen sköttes genom programbudgetering som introducerades i början 
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på 1960-talet. I slutet av detta decennium ansågs den ha blivit ineffektiv 
och behövde utvecklas. År 1969 tillsattes en ny budgetutredning. Särskilt 
stora krav ställdes på de centrala förvaltningsmyndigheterna, att kunna 
svara mot denna styrmodell. Det gällde exempelvis Universitetskanslers-
ämbetet, Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen som hade ett övergripan-
de planeringsansvar för sina respektive verksamhetsområden. Som jag ser 
det så underlättade det rationalistiska tänkandet inklusive utvärderings-
liknande metoder uppkomsten av ”utvärderingsinstitutionen” på den hög-
re utbildningens område.  

Jag har också dragit den slutsatsen att en annan bakomliggande orsak 
skapade gynnsamma förutsättningar för att institutionen startade. Det 
gäller de beslut som blev följden av den universitetspedagogiska utred-
ningens arbete. Denna tillsattes i januari 1965 av Universitetskanslersäm-
betet. Utredningen skulle komma med förslag för att förbättra undervis-
ningen vid universiteten och högskolorna. År 1966 och 1967 föreslogs 
bl.a. att försöksenheter för pedagogiskt utvecklingsarbete skulle inrättas 
på lokal och central nivå. Det var ett krav att arbetet skulle läggas upp så 
att utvärdering av resultaten kunde ske på lämpligt sätt. Försöksenheter 
inrättades på några universitet med början åren 1969/70. Verksamheten 
permanentades några år senare. En arbetsgrupp för pedagogiskt utveck-
lingsarbete inrättades på Universitetskanslersämbetet 1971 och en ordina-
rie enhet inrättades 1972.  

Utredningen som arbetade under fler år ställde i början på 1970-talet 
också krav på att systemutvärderingar skulle genomföras. Det var viktigt 
att inte bara de pedagogiska målen utvärderades utan hela utbildningssy-
stemet, inklusive de ekonomiska målen. Systemutvärdering skulle 
genomföras kontinuerligt och systematiskt. Det betydde att inte bara ut-
bildningens former och innehåll skulle förbättras utan även alla delar av 
verksamheten som kunde bidra till en bra utbildning. Detta inkluderade 
jämförelser av mål, framgångskvoter och studietider. Sådan information 
skulle också kunna användas av alla nivåer på lärosätena och leda till att 
adekvata förändringar genomfördes snabbt.  

Universitetskanslersämbetet satsade på utvärdering som ett särskilt 
problemområde. I sin anslagsframställning för budgetåren 1972/73 äska-
de myndigheten medel för att kunna utveckla lämpliga mätinstrument för 
att kunna mäta kvaliteten inom verksamhetsområdet. Utvärdering skulle 
dels vara ett led i förbättringen av undervisningen, dels ett användbart 
instrument inom systemevalueringen. Detta indikerar att institutionens 
första kännetecken både är att bidra till att förbättra den akademiska un-
dervisningen men också utbildningssystemet som helhet. 

Ytterligare ett förhållande som bidrog till att institutionen bildades var 
situationen på den högre utbildningens område. Slutet på 1960-talet och 
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första hälften av 1970-talet var både en dynamisk och turbulent tid. Till-
strömningen till den högre utbildningen var mycket stor och medförde 
bl.a. ökade kostnader men också brist på lärare och lokaler. De ökande 
kostnaderna, i sin tur, medförde ökade krav på kontroll av verksamheten. 
Kunde denna ökning fortsätta och vad fick man för pengarna? 

Under denna tidsperiod både planerades och genomfördes flera refor-
mer på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. I slutet på 1960-
talet framförs UKAS (Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta 
studiegångar) reformförslag. Förslagen kritiseras häftigt och den nya stu-
dieorganisation som genomfördes från år 1969, kallades PUKAS (P som i 
Palme). PUKAS innebar bl.a. förslag till en effektivare utbildning och 
krav ställs på att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera reformens 
inverkan på lärosätena. Myndigheten genomför fyra utvärderingar av re-
formen med början 1970/71, den sista presenteras fyra år senare.  

En sökning i Libris visar att utvärderingar allmänt börjar publiceras i 
början av 1970-talet. Detsamma gäller för Universitetskanslersämbetet. 
Under perioden 1970-1976 genomför Universitetskanslersämbetet 28 ut-
värderingar. Utvärderingar av ämnen och utbildningslinjer dominerar 
men nästan lika många inriktas på reformer och utbildningssystemet. Alla 
utvärderingar har ett inlärande syfte men något mer än hälften har ett 
kontrollerande syfte. 

Samtidigt som PUKAS genomfördes tillsattes 1968 års utbildningsut-
redning (U 68). När denna reform introducerades anordnade Universi-
tetskanslersämbetet, i juni 1973, en konferens om utvärdering. Syftet var 
att diskutera och planera för hur resultaten till följd av förslagen från U 
68 utredningen skulle kunna avläsas och kontrolleras. Ca 50 forskare och 
planerare inom högskoleområdet var inbjudna till konferensen. I samband 
med konferensen uttalade universitetskansler Löwbeer en policydeklara-
tion: myndigheten skulle på ett mer systematiskt sätt få igång ett utvärde-
ringsarbete. Jag har dragit slutsatsen att i samband med detta så är institu-
tionen avgjort konstituerad.  

8.1.2 Institutionens fortsatta utveckling 
De tre myndigheterna avlöste varandra under den studerade tidsperioden. 
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) verksamhetstid varade mellan 1964-
1976. Institutionaliseringsprocessen ägde dock rum under slutet av 1960-
talet och början av 1970-talet. UKÄ ombildades till Universitets- och 
högskoleämbetet (UHÄ) vars verksamhetstid varade lite längre, från 
1976-1992. I utvärderingsfrågor ersattes UHÄ av Kanslersämbetet (KÄ). 
Denna myndighet hade väsentligen kortare verksamhetstid än de andra 
två, från 1992-1995. När Kanslersämbetet lades ner övertogs utvärde-
ringsverksamheten av det nuvarande Högskoleverket. Högskoleverket 
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ingår inte i den empiriska analysen men här gör jag några reflektioner om 
institutionens fortsättning vid den myndigheten. 

I det föregående avsnittet konstaterades att institutionen definitivt var 
på plats efter den konferens om utvärdering som UKÄ anordnade som-
maren 1973. Universitetskanslern själv, Hans Löwbeer var bland de 
främsta pionjärerna under den konstituerande processen. Men även de 
politiska aktörerna som redan i decennieskiftet 1969/70 beställde utvär-
deringar av PUKAS-reformen var banbrytare i denna process. De politis-
ka aktörerna ställde återigen krav på utvärdering i samband med att U 68-
reformen presenterades i januari 1973. Det var just denna reform som var 
orsaken till att UKÄ anordnade utvärderingskonferensen. Under de när-
mast följande åren rekryterade universitetskanslern starka chefer för att 
bygga upp utvärderingsverksamheten i dess olika delar på myndigheten. 
På UKÄ finns också ett antal tjänstemän som hade hunnit skaffa sig erfa-
renhet på området. Aktörerna under dessa tidiga år fanns på olika nivåer, 
både inom och utom myndigheten.  

De politiska aktörerna fortsatte att ställa krav på utvärdering. År 1975 
fick UKÄ i uppdrag av regeringen att planera ett program för uppföljning 
och utvärdering av den förestående högskolereformen (1977 års reform). 
Redan under planeringsstadiet ställdes krav på att den skulle utvärderas. 
Institutionen som redan tidigare hade kopplingar till det universitetspeda-
gogiska fältet, fick under den första delen av 1970-talet en allt stabilare 
koppling till politiken. Det innebar att institutionen också hade ett tydligt 
politiskt kännetecken; som beslutsunderlag till regeringen. Regeringen 
ville liksom tidigare ha information om hur reformen utföll redan under 
genomförandefasen. Närheten till pedagogiken hade uppstått genom de 
förlag som den universitetspedagogiska utredningens förde fram. Försla-
gen var bl.a. inriktade på undervisningens och examinationens metodik 
och organisation. Utredningen stod också bakom förlagen om att inrätta 
PU-enheter både på central och på lokal nivå.  

När UKÄ ombildades till UHÄ, år 1976, skrevs i en departements-
promemoria att den viktigaste uppgiften var att förse regeringen med bra 
underlag. Med detta menades att myndigheten skulle ta fram underlag 
dels för att kunna fatta beslut, dels för att kunna dra upp riktlinjer för re-
surser för utbildning och forskning. Underlaget skulle också kunna an-
vändas när det gällde den högre utbildningens inriktning och utveckling i 
stort samt för att ge indikationer om eventuella nödvändiga förändringar 
när det gällde villkoren för högskoleverksamheten. I detta arbete blev 
utvärdering ett viktigt inslag. 

Visserligen var det UKÄ som fick uppdraget att utarbeta ett program 
för utvärdering av 1977 års högskolereform, men det blev UHÄ som 
genomförde det. Programmet pågick från 1976 till 1983. Inom ramen för 
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programmet genomfördes ca tio projekt som resulterade i ett 50-tal rap-
porter. Syftet med programmet var enligt myndigheten att ta fram under-
lag för debatt och eventuella beslut om ändringar. Genomförandet av re-
formuppföljningsprogrammet förstärkte inte bara anknytningen till poli-
tiken. UHÄ tolkade regeringsuppdraget så att det även skulle ge förbätt-
ringsunderlag till universiteten och högskolorna själva. Utvärderingar av 
ämnen och utbildningslinjer gav beslutsunderlag på både riksnivå och 
lokal nivå. Tanken var att utvärderingen skulle ge underlag för förbätt-
ringar på högskolorna på de områden där de själva kunde fatta beslut. De 
flesta utvärderingar som UHÄ genomförde är av just det slaget. Detta ger 
institutionen ett nytt kännetecken: att vara förbättrings- och beslutsunder-
lag även på den lokala nivån. 

När reformuppföljningsprogrammet avslutades år 1983 ersattes det av 
ett program av FoU-karaktär. Detta kallades ”Programmet för uppföljning 
och policystudier”. Utvärdering och uppföljning blev så småningom ett 
huvudtema inom programmet. Programmet skulle också bidra med me-
todutveckling på utvärderingsområdet.  

I början på 1980-talet fick UHÄ i uppdrag att utvärdera forskningen. 
Syftet var återigen att förse regeringen med beslutsunderlag. Men under 
hela den studerade tidsperioden är utvärdering av forskning och forskar-
utbildningen ingen särskilt stor verksamhet för myndigheterna. Det var 
grundutbildningen som fokuserades.  

Mot mitten av 1980-talet lade regeringen ett större ansvar på högsko-
lorna själva att kontrollera kvaliteten på sin egen utbildning. Ansvaret 
gällde både utbildningsprocessen och resultatet av utbildningen. Visserli-
gen fortsatte regeringen att kräva att UHÄ skulle genomföra utvärdering-
ar på riksnivå men det var på den lokala nivån som kravet ökade. Därige-
nom förväntades uppföljning och utvärdering pågå kontinuerligt på alla 
nivåer inom högskolan. Utvärdering blev ett allt viktigare inslag ju längre 
fram i tiden man kommer, oavsett organisatorisk nivå. Institutionens kän-
netecken som förbättringsunderlag på lokal nivå förstärktes ytterligare.  

Genom att både ansvaret för utbildningen på den högre utbildningens 
område alltmer lades på lärosätena själva samt att de utvärderingar som 
UHÄ genomförde förväntades vara förbättringsunderlag spreds institu-
tionen alltmer. Ansvariga på lärosätena blev åtminstone till synes viktiga 
aktörer. Jag skriver till synes därför att jag inte har några klara indikatio-
ner på hur viktiga dessa aktörer egentligen var. UHÄ genomförde inga 
uppföljningar av utvärderingarna. Jag inte heller inom ramen för avhand-
lingen följt upp användningen av dem. Men eftersom decentraliseringen 
fortsatte ytterligare antar jag att politikerna litade på och förväntade sig 
att lärosätena levde upp till ansvaret. Lärosätena släpptes dock inte helt 
fria, UHÄ hade fortsatt uppdraget att utvärdera på riksnivå. 
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Användningen av utvärderingsverksamhet på den högre utbildningens 
område spreds i västvärlden. Internationella och europeiska konferenser 
anordnades som tog upp olika frågor på den högre utbildningens område 
inklusive utvecklingen på utvärderingsområdet. Tjänstemän från UHÄ 
deltog i dessa. Inom ramen för FoU-programmet utgavs, år 1987, en ar-
betsrapport som innehöll exempel på hur man arbetade med utvärdering i 
fyra andra länder. Detta innebar att den svenska institutionen var en del 
av en internationell utvärderingsrörelse på den högre utbildningens om-
råde. Under sista hälften av 1980-talet satsade bl.a. Storbritannien, Hol-
land och Frankrike stort på utvärdering och kvalitetsutveckling på den 
högre utbildningens område. 

Den statliga budgetprocessen reformerades i slutet på 1980-talet. Mål- 
och resultatstyrningsfilosofin fokuserades alltmer. Myndigheterna skulle 
följa upp sina resultat och relatera dem till verksamhetens mål med stöd 
av dessa metoder. Uppföljning och utvärdering var en viktig del av denna 
process och bidrog till att utvärdering fick ett allmänt genomslag i stats-
förvaltningen.  

Ungefär samtidigt fick UHÄ ändringar inskrivna i sin instruktion. 
Även om det redan tidigare var ett krav att myndigheten skulle genomfö-
ra utvärderingar blev det nu bokstavligen uttryckt i instruktionen. Även 
andra myndigheter som Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsverket och Skol-
verket fick utvärderingsuppgiften inskriven i sina respektive instruktio-
ner. Utvärdering och dess användbarhet på olika områden blev mer allt-
mer känd i statsförvaltningen, nästan som en universalmetod.  

Regeringen genomförde inga genomgripande reformer under 1980-
talet. En del mindre reformer genomfördes dock, exempelvis reformera-
des vårdutbildningarna, förvaltnings- och ekonomiutbildningarna samt 
lärarutbildningarna. Men i början på 1990-talet drog regeringen upp rikt-
linjer för en högskolereform. Planer fanns bl.a. på en fortsättning av de-
centraliseringen. År 1991 tillträdde en borgerlig regering. Denna regering 
tillkännagav att en av dess huvuduppgifter var att stärka landet som kun-
skapsnation och gjorde utbildning till en av sina hjärtefrågor. Frihet och 
kvalitet var honnörsord i den förestående reformen. 1993 års reform in-
nebar också att UHÄ lades ner. 

Under hela 1970- och 80-talen var institutionen stabil. UKÄ och UHÄ 
genomförde sammanlagt 159 utvärderingar under sin verksamhetstid. 
Kravet på beslutsunderlag var konstant från regeringens sida. En över-
väldigande majoritet av utvärderingarna behandlade ämnen och utbild-
ningslinjer. Meningen var att dessa skulle användas som förbättringsun-
derlag även av högskolorna. Utvärderingsverksamheten utvecklades i det 
avseendet under UHÄ:s verksamhetstid.  
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Högskolereformen innebar att UHÄ ersattes av ett litet sekretariat med 
uppgift att granska och främja kvaliteten i högskolornas verksamhet. 
UHÄ:s uppgifter splittrades på flera myndigheter. Verket för högskole-
service fick hand om uppföljning medan Sekretariatet fick hand om ut-
värderingsfrågorna. En annan del av UHÄ:s verksamhet övertogs av Ut-
bildningsdepartementet. Under myndighetens första verksamhetsår kalla-
des myndigheten Sekretariatet för utvärdering av högskolor, men bytte 
namn till Kanslersämbetet.  

Reformen innebar en långtgående frihet för högskolorna. Regeringen 
menade att ökad frihet skulle leda till en ökad kvalitet och ökad mångfald 
i bl.a. utbildningsutbudet. Decentraliseringen fortsatte därmed och detalj-
styrningen minskade. Med den ökade friheten följde också ett ökat ansvar 
för den egna utbildningskvaliteten. Ansvaret skulle delas av olika nivåer. 
Sekretariatet fick ansvaret för att planera för utvärdering på nationell nivå 
men genomförandet skulle skötas av andra. Andra myndigheter och orga-
nisationer, som Rådet för grundläggande högskoleutbildning och Ingen-
jörsvetenskapsakademien fick därigenom del i ansvaret. Men huvudan-
svaret lades på högskolorna själva som fick i uppdrag att utarbeta egna 
program för kvalitetsutvecklingen. Detta innebar åtminstone i teorin att 
fler aktörer tillkom, dvs. de som skulle genomföra utvärderingarna samt 
de ansvariga på högskolorna.  

Kvalitetsutvecklingstänkandet som hade sin förebild internationellt 
och i näringslivet ökade allmänt i samhället. Denna förebild inspirerade 
statsförvaltningen, kommuner och landsting som drogs med i detta tän-
kande där utvärdering spelade en viktig roll. Ett nytt ordbruk kom i an-
vändning; kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och ackreditering är ex-
empel på nya ord som användes ofta. Det handlade om att förbättra kvali-
teten på olika verksamheter, inklusive service och tjänster. Regeringen 
och Kanslersämbetet hämtade inspiration från denna internationella ut-
veckling. Kanslersämbetet höll även seminarier där internationella tren-
der diskuterades. 

Det nya Kanslersämbetet satsade stort på att utveckla en metod för att 
utvärdera högskolornas eget kvalitetsarbete och framhöll denna form av 
utvärdering som sin huvuduppgift. Att granska dessa skulle främja ut-
vecklingen. Decentraliseringen och tidsandan talade för en sådan utveck-
ling särskilt som det var ett förslag att kvaliteten och resurserna skulle 
hänga samman. Regeringen förslog att hög kvalitet skulle ge mer medel 
medan lägre kvalitet skulle ge mindre. Tilldelningen skulle baseras på en 
bedömning av högskolornas kvalitetsutvecklingsprogram och dess resul-
tat. Det var just Kanslersämbetets granskning som skulle ligga till grund 
för resurstilldelningen. Denna s.k. kvalitetspeng realiserades dock aldrig 
men Kanslersämbetet fortsatte sin satsning på de s.k. kvalitetsarbetsbe-
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dömningarna. Syftet med detta slags utvärderingar var att utveckla och 
förbättra verksamheten och huvudmottagare var lärosätena själva. Denna 
framåtsyftande verksamhet blev institutionens nya kännetecken. Kans-
lersämbetet hade anammat det internationella perspektivet på kvalitetsut-
veckling som omfattade bl.a. quality audit och quality assessment. Den 
förstnämnda, quality audit, är inte bedömningar av resultatet av en verk-
samhet utan ett slags ex ante-bedömning och har sin motsvarighet i kvali-
tetsarbetsbedömningarna. Quality assessment motsvarar den utvärde-
ringsverksamhet som analyserats i denna avhandling. Emellertid blev den 
senare en nästan obemärkt verksamhet vid Kanslersämbetet. Endast fyra 
utvärderingar genomfördes varav tre slutfördes av Högskoleverket. Detta 
innebar att under Kanslersämbetets verksamhetstid hade institutionen i 
praktiken ett avvikande innehåll jämfört med tidigare. Kravet på utvärde-
ringar på riksnivå kvarstod dock vilket innebar att tankemässigt sett hade 
institutionen samma politiska knytning som tidigare.  

I oktober 1994 utreddes myndighetsstrukturen på den högre utbild-
ningens område igen. En ny myndighet aviserades och Kanslersämbetets 
uppgifter övertogs av Högskoleverket år 1995. Att dela upp UHÄ:s upp-
gifter på flera myndigheter var inte så framgångsrikt som man förväntat. 
Detta gällde särskilt uppdelningen av ansvaret för uppföljning och utvär-
dering som låg på Verket för högskoleservice respektive Kanslersämbe-
tet. Regeringen ville återigen ha ett mer samlat beslutsunderlag och upp-
följningar, utvärderingar och analyser skulle nu återigen sammanfogas 
och ge en helhetsbild av området. Behovet av information och beslutsun-
derlag var fortsatt stort. Dessa uppgifter jämte flera andra lades därför i 
en ny myndighet, Högskoleverket. Flera andra myndigheter berördes 
också av omläggningen. Verket för högskoleservice fortsatte sin verk-
samhet men med mer renodlade uppgifter som antagning av studenter. 
Kanslersämbetet lades ner och de utvärderande och granskande uppgif-
terna överfördes till Högskoleverket.  

Jag drar slutsatsen att institutionen bestod även under Kanslersämbe-
tets verksamhetstid trots den i praktiken förändrade inriktningen. Motivet 
är att kravet på utvärdering som beslutsunderlag för den politiska nivån 
kvarstod.  

Högskoleverket som övertog utvärderingsfrågorna satsade inte bara på 
att genomföra kvalitetsarbetsbedömningarna som Kanslersämbetet plane-
rat för utan även på utvärdering av mer traditionellt slag. Det innebär att 
institutionens kännetecken som beslutsunderlag för den politiska nivån 
tydliggjordes igen. Det är än mer tydligt efter år 2001 när myndigheten 
fick regeringens uppdrag att utvärdera alla ämnen och program med en 
periodicitet på sex år. Jag menar att institutionen har bestått ända sedan 
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slutet av 1960-talet och början på 1970-talet fram till nu. Den verkar 
dessutom vara stabilare än någonsin tidigare.  

8.2 Den kompletterande forskningsfrågan  
Utöver syftet att analysera utvärderingsverksamhetens framväxt, stabili-
sering och förändring har avhandlingen en kompletterande forskningsfrå-
ga. Denna gäller att analysera om institutionen består på grund av föränd-
ringar eller om förändringarna skett för att institutionen ska bevaras. Sva-
ret är både och. Kontexten inom vilken institutionen uppstått och stabili-
serats har förändrats över tid vilket inneburit ett större och större behov 
av institutionen. Decentraliseringen har varit betydande under tidsperio-
den vilket medför att högskolorna själva har fått ett allt större ansvar för 
sin egen verksamhet. Detta har i sin tur medfört att regeringens behov av 
återkoppling ökat, dvs. information om hur verksamheten utvecklats. 
Kraven på god kvalitet i utbildningen har också ökat vilket medfört ökade 
krav på kontroll och utveckling. Utvärdering har under perioden fått en 
ökad status som kvalitetsutvecklingsverktyg.  

I viss mån har förändringar också skett för att institutionen skulle be-
stå. Även om det inte varit huvudsyftet med alla de omorganiseringar 
som vidtagits och ändringarna i myndigheternas instruktioner, har institu-
tionen fått en allt tydligare position. Utvärdering skrevs in i UHÄ:s in-
struktion och en särskild utvärderingsavdelning inrättades. Kanslersäm-
betet hade utvärdering och kvalitetsutveckling som huvuduppgift och lä-
rosätena skulle ta fram program för utvärderingsverksamheten. Ett annat 
exempel är att under Kanslersämbetets verksamhetstid fick institutionen 
ett annat huvudinnehåll än tidigare. Traditionella utvärderingar genom-
fördes i minskad omfattning vilket ledde till att regeringen förändrade 
myndighetsstrukturen för att bl.a. återfå möjligheten till ett samlat be-
slutsunderlag. I det, år 1995, då nybildade Högskoleverket samlades så-
dan uppgifter som kunde ge ett sådant underlag. Det innebar att utvärde-
ring, kvalitetsarbetsbedömning och examensrättsprövningar övertogs från 
Kanslersämbetet och uppföljning överfördes från Verket för högskoleser-
vice. Därigenom skedde förändringar för att bevara och återställa institu-
tionen.  

8.3 Summering av utvärderingarnas genomförande 
Analysen av de utvärderingar som myndigheterna genomfört under tids-
perioden syftade bl.a. till att kunna urskilja och följa institutionalise-
ringsprocessen och därefter stabiliseringsprocessen. En sådan analys ger 
en fylligare bild av utvecklingen över tid.  
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Analysen har gett en hel del intressant information som jag menar inte 
går att utläsa ur de andra skriftliga källorna. I summeringen ovan har re-
sultat vägts in men kombinationen av alla variabler som analyserats inne-
håller mer information. Därför har jag valt att göra ytterligare en summe-
ring av institutionen men bara i dessa termer. Summeringen inkluderar en 
jämförelse över tid.  

Sammanlagt har myndigheterna genomfört 163 utvärderingar under 
den undersökta tidsperioden, 1964-1992. Av dessa har alla utom en ge-
nomförts inom ramen för institutionen.599  UKÄ genomförde totalt 30 ut-
värderingar under sin verksamhetstid 1964-1976, UHÄ genomförde 129 
utvärderingar mellan 1976-1992 medan Kanslersämbetet genomförde 
fyra utvärderingar mellan 1992-1995. 

8.3.1 Vad har utvärderats? 
När det gäller utvärderingsobjektet har fyra objektklasser kunnat urskil-
jas: system, reformer, ämnen/utbildningslinjer samt övrigt. Dessutom har 
jag analyserat utvärderingarna m.h.t. om de avser genomförande, resultat 
eller en kombination av båda. Tabellen nedan visar fördelningen per ut-
värderingsobjekt vid de tre myndigheterna. Eftersom flera av utvärde-
ringarna har tillskrivits fler än ett utvärderingsobjekt är den sammanlagda 
summan av utvärderingsobjekt större än antalet utvärderingar. I flera fall 
har exempelvis ett ämne eller en utbildningslinje utvärderats till följd av 
en reform. I dessa fall har båda objekten registrerats.  

 
Utvärderingsobjekt UKÄ (30)  UHÄ (129) KÄ (4) 
System  11 22 1 
Reform  14 32 1 
Ämne/utbildningslinje 16 97 4 
Övrigt 4 13 1 
Genomförande De flesta De flesta Alla 
Resultat Få Få Nej 
Både Genomförande/Resultat Nej Få Nej 

 Tabell 17: Utvärderingarnas fördelning på objektklasser, 1964-1992.  
 
Det vanligaste utvärderingsobjektet har varit ämnen och utbildnings-

linjer. En del av dessa har utvärderats upprepade gånger över tidsperioden 
som psykologutbildningen och lärarutbildningen. Det är framför allt 
grundutbildningen som utvärderats, mycket få utvärderingar behandlar 

                                           
599  UHÄ genomförde en utvärdering av psykologutbildningen, år 1964. Därefter 

genomfördes ingen förrän 1967 och den påföljande 1970. Då hade institutio-
naliseringsprocessen påbörjats.  



 

 183 

forskarutbildningen. Åtskilliga av utvärderingarna av ämnen och utbild-
ningslinjer har kommit till stånd pga. reformer.  

Analysen visar också att utvärderingar av olika slag som kan sam-
mankopplas med eller är direkt inriktade på reformer är det näst vanligas-
te utvärderingsobjektet. Flera reformer har genomförts under den stude-
rade tidsperioden. PUKAS, U 68, 1977 års reform och 1993 års högsko-
lereform är genomgripande reformer som gällt hela den högre utbild-
ningssektorn. Men även mindre reformer som berört ett eller några äm-
nen och utbildningslinjer har genomförts som lärarutbildningsreformen 
och vårdutbildningsreformen.  

Tabellen visar också att även utbildningssystemet granskats i tämligen 
stor omfattning. Sammantaget har dock utbildningssystemet undersökts i 
högre grad än vad som syns här eftersom undersökningar genomförts i 
form av uppföljningar och utredningar. Dessa ingår inte i avhandlingens 
empiriska material men det är ingen tvekan om att sådana förekommit 
rikligt. Även när det gäller utvärdering av utbildningssystemet är kopp-
lingen till reformer uppenbar. Det innebär att sambandet mellan olika 
slags utvärderingsobjekt och reformer är påtagligt. 

Som en naturlig följd av utvärderingsobjekten är det genomförandet 
av pågående verksamhet som utvärderats. De allra flesta rör utbildnings-
verksamhet som är löpande. Därför kan utvärderingarna framför allt ses 
som processinriktade. Att utveckla utbildningarna och utbildningssyste-
met så att de motsvarat de krav och idéer som utgjort grundvalarna i hög-
skolepolitiken har varit centralt i verksamheten. Dessutom har allt tydli-
gare krav ställts på att utbildningen ska ha en god kvalitet. Processinrik-
tade utvärderingar, som i dessa fall varit inriktade på genomförandet av 
en utbildning, kan ge värdefulla bidrag till modifieringar i förbättrande 
syfte.  

Idag är det vanligt att inkludera rekommendationer till förbättringar i 
utvärderingarna.600  Sådana förslag förekom inte i myndigheternas utvär-
deringar förrän mot slutet av 1980-talet. Däremot framfördes förslag i 
några av myndigheternas anslagsframställningar. Men ett exempel på re-
kommendationer finns i utvärderingen av grundskollärarutbildningen. 
Kanslersämbetets fyra utvärderingar innehöll också rekommendationer. 
Det gäller också de utvärderingar som Högskoleverket genomför.  

Tidigare konstaterades också att i princip alla utvärderingarna haft ett 
inlärande syfte även om det inte alltid varit uttalat. En variant av utvärde-
ring som liknar den processinriktade kallas formativ utvärdering. Denna 
kan förenklat beskrivas som en metod för lärande och utveckling medan 
programmet pågår. Formativ utvärdering syftar till att stödja, forma och 

                                           
600  Se Högskoleverkets utvärderingar, särskilt de från år 2001 och framåt. 
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förändra utvärderingsobjektet. Sådana utvärderingar kan användas i 
många olika verksamheter, de används ofta inom skolan men också på 
den högre utbildningens område. Formativa utvärderingar genomförs bäst 
av någon som är närstående till utvärderingsobjektet. Genom att myndig-
heterna engagerat ämnesexperter menar jag att utvärderingarna av ämnen 
och utbildningslinjer också kan betraktas som formativa. 

En annan typ av utvärderingar är de resultatinriktade. Dessa är inrik-
tade på just resultatet eller effekterna av något avslutat. Sådana utvärde-
ringar har visserligen förekommit men inte i någon större omfattning. 
Exempel är utvärderingarna av försöksverksamheten med den yrkestek-
niska högskoleverksamhet som inleddes i mitten på 1970-talet. Men det 
finns också exempel på utvärderingar av tillfälliga insatser som reklam-
kampanjer. I resultatinriktade utvärderingar är det vanligt att utfallet jäm-
förs med de mål som verksamheten skulle leda till. Någon sådan regelrätt 
måluppfyllelseanalys har inte gjorts i myndigheternas utvärderingar. Det 
har varit upp till användarna att göra egna jämförelser.  

Även den resultatinriktade utvärderingen har en liknande variant som 
kallas summativ utvärdering. Båda dessa modeller brukar ses som en tuf-
fare typ än de båda andra eftersom de ger kunskap att bedöma utvärde-
ringsobjektets resultat och effekter. De utförs ofta av externa utvärderare 
på uppdrag av t.ex. en finansiär. Summativa utvärderingar är kontrolle-
rande och rekommenderas för att avgöra utvärderingsobjektets kvalitet.  

8.3.2 Vilka syften hade utvärderingarna? 
Myndigheternas utvärderingar har också granskats utifrån syftet. Fyra 
syften har eftersökts: kontrollerande, inlärande, legitimerande och fördrö-
jande. Fördelningen på klasser bygger i många fall på min egen bedöm-
ning då syftet inte alltid varit utskrivet i utvärderingarna. En jämförelse 
över tid ger nedanstående tabell: 
  

 
Syfte UKÄ (30)  UHÄ (129) KÄ (4) 
Kontrollerande 16 69 3 
Inlärande 30 109 2 
Legitimerande 1 11 3 
Fördröjande 0 0 0 

 Tabell 18: Utvärderingarnas fördelning på syften, 1964-1992.  
 
Det vanligaste syftet under tidsperioden har varit det inlärande. Det 

har i en hel del fall varit svårt att avgöra om det inlärande syftet har varit 
det huvudsakliga. Men, oavsett vad syftet har varit så har utvärderingarna 
givit så mycket information och kunskap om studieobjektet att utvärde-
ringen givit en inlärande grund. Denna har kunnat användas till utveck-
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ling och förbättring. Om sedan dessa erfarenheter verkligen använts på så 
sätt är en annan sak, möjligheten finns dock. En stor potential för utveck-
ling och framsteg har därför funnits inom institutionen.  

Det kontrollerande syftet har också haft en framträdande plats. Det har 
förekommit i drygt hälften av utvärderingarna. Med hänsyn till både de 
reformer som genomförts samt till den allt mer långtgående decentralise-
ringen är det nästan förvånade att inte fler utvärderingar kunnat tillskrivas 
ett sådant syfte. Emellertid är det sannolikt att kontroll, av framför allt 
utbildningssystemet, även företagits inom ramen för uppföljningsstudier 
och andra utredningar. 

Att det kontrollerande syftet har en så tydlig plats visar på en märkbar 
koppling till politiken. Även om ingen sambandsanalys företagits kan det 
antas att relationen mellan reformerna och det kontrollerande syftet är 
påtagligt.  

Institutionens kännetecken som beslutsunderlag och som förbättrings-
underlag för den politiska nivån, myndigheten själv samt den lokala ni-
vån avspeglas i analysen av utvärderingssyftena. 

8.3.3 Utvärderingssubjekt och utvärderingskriterier  
Utvärderingarna har också analyserats m.h.t. vem som utvärderar. Utvär-
deringarna kan också företas löpande eller mer ad hoc. Verksamheten kan 
vara spridd i hela organisationen eller vara fast förankrad på t.ex. en av-
delning. Den kan utföras av den egna personalen eller av externa exper-
ter/fackmän eller i kombination.  

Under hela den studerade tidsperioden har utvärderingarnas genomfö-
rande organiserats så att den egna personalen ofta arbetat tillsammans 
med externa fackmän/ämnesexperter. Utvärderingar i helt egen regi har 
också företagits men detta har inte varit det vanligaste förfaringssättet.  

Att externa fackmän/ämnesexperter har engagerats har berott på flera 
orsaker. En orsak kan tillskrivas legitimiteten. Exempelvis styrdes några 
av reformerna från UKÄ. UKAS (Universitetskanslersämbetets arbets-
grupp för fasta studiegångar) var en sådan tjänstemannautredning men 
även 1977 års högskolereform styrdes från UKÄ. Universitetskansler 
Löwbeer var reformens huvudman. När UKÄ fick i uppdrag att utarbeta 
ett program för utvärdering av den senare reformen ledde detta till krav 
på att utvärderingen skulle skötas förutsättningslöst. Detta har jag tolkat 
som att arbetet skulle ske opartiskt och avskilt från UKÄ:s ståndpunkter. 
Det fanns oro för att myndigheten inte skulle kunna leva upp till detta och 
diskussioner fördes om det fanns någon annan instans som kunde genom-
föra utvärderingsuppdraget. Något alternativ ansågs dock inte finnas så 
uppdraget gick till UKÄ. Myndigheten skötte planeringen och löste pro-
blemet genom att engagera externa fackmän/ämnesexperter som tillsam-
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mans med den egna personalen deltog i själva utförandet av utvärdering-
arna. 

När det gäller utvärderingarna av ämnen och program fanns också en 
legitimerande orsak till att externa ämnesexperter anlitades. Genom att 
engagera sådana personer höjdes trovärdigheten i dessa utvärderingar. 
Dessutom var deras ämneskunskap viktiga utgångspunkter för bedöm-
ningen av ämnet ifråga. Det var också orimligt att myndigheten skulle ha 
fast anställd personal med aktuell ämneskunskap inom varje högskole-
ämne.  

Fackmännen/ämnesexperterna förde med sig utvärderingserfarenhe-
terna hem till det egna lärosätet eller till den organisation som var fack-
mannens ordinarie arbetsplats. Detta bidrog till att kunskap om både ut-
värderingsobjektet och en mer allmän kännedom om utvärderingsverk-
samheten spreds. 

Ett annat kriterium, utöver fackmännens, som användes i utvärdering-
arna var de politiska målen. Detta är föga förvånande eftersom många av 
utvärderingarna kan relateras till reformerna. En bidragande orsak till 
denna användning var det mål-medel-tänkande som rymdes inom ramen 
för programbudgeteringen. Detta synsätt började växa fram redan i mitten 
på 1960-talet. De politiska målen har varit särskilt tydliga i de utvärde-
ringar som företagits den närmaste tiden efter att en reform lanserats. Det 
har dock inte varit vanligt att dessa mål uttryckts explicit i utvärderingar-
na. Däremot har hänvisningar gjorts till den aktuella reformen så sam-
bandet har varit underförstått. Detta förhållande, liksom det förhållande 
att många utvärderingar haft ett kontrollerande syfte, visar att institutio-
nen har haft en stark anknytning till politiken. 

Mål- och resultatstyrningen som lanserades i slutet på 1980-talet i 
budgetprocessen fick dock inte sitt allmänna genomslag i högskolesek-
torn förrän i samband med 1992 års högskolereform. Trots detta fanns de 
politiska målen på agendan tidigare även om språkbruket var ett annat.  

Utvärderingar har företagits ad hoc under hela tidsperioden men in-
slag av löpande verksamhet förekommer också. När det gäller den senare 
är det framför allt UHÄ:s reformuppföljningsprogram som tillkom på 
regeringens uppdrag som kan betraktas som löpande verksamhet. Men 
fler inslag av löpande utvärderingsverksamhet har förekommit i samband 
med reformer.  

Utvärderingsverksamheten har varit spridd i myndigheten. Slutsatsen 
grundar sig på utvärderingsverksamhet av olika slag pågått både på UKÄ 
och UHÄ. Medarbetare har hämtats från olika enheter även om vissa 
hade ett större ansvar än andra.  
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8.3.4 Vilka utvärderingsmetoder användes?  
Att analysera de utvärderingsmetoder som använts ger en överblick som 
visar vilka uppgifter och problem myndigheterna ville få belysta och hur 
man bar sig åt för att skaffa sig kunskap om dessa. Den valda metoden i 
kombination med hur utvärderingarna organiserades kan visa närmare på 
det.  

Alla utvärderingar har varit kvalitativa och genomförts på ett kontex-
tuellt sätt. Jag menar att de är kontextuella trots en ganska liten variation. 
Skälet är att ingen av myndigheterna lagt fast en standardiserad modell 
eller metod för utvärderingarnas genomförande. Ett annat skäl är att 
myndigheter i stor utsträckning överlät åt utförarna, dvs. experterna och 
fackmännen att planera genomförandet.  

Senare års utvärderingsmodell med självvärdering, platsbesök och be-
dömning av ämnesexperter (peer review) började användas, av dåvarande 
UHÄ, i början på 1990-talet. Peer review användes sedan tidigare av t.ex. 
det naturvetenskapliga forskningsrådet för att utvärdera forskning. Även 
om inte peer review-modellen utvecklades förrän mot slutet av den un-
dersökta tidsperioden använde myndigheterna i varierande omfattning 
ämnesexperter i utvärderingarna av ämnen och utbildningslinjer långt 
tidigare. Ämnesexperterna kan ses som ett slags ”peers” även om utvär-
deringsmodellen inte användes.  

UHÄ genomförde ett par utvecklingsprojekt i vilka man utredde hur 
både utländska forskare samt svenska lärare och forskare som fanns vid 
utländska universitet skulle kunna användas i utvärderingssammanhang. 
Eftersom modellen riktade in sig på ämnesexperter kan detta tyda på att 
det framför allt handlade om att ge underlag för utveckling av det ämne 
eller program som utvärderades. Det kan också, som togs upp i det före-
gående avsnittet, tyda på att man ville öka legitimiteten.  

Visserligen hade ansvaret för kvaliteten kommit att alltmer tillskrivas 
lärosätena själva men både UHÄ och Kanslersämbetet hade som uppgift 
att bidra till metodutvecklingen på området.  

Analysen av utvärderingsmetoden visar att myndigheternas utvärde-
ringar inte har följt någon renodlad utvärderingsmodell eller metod. Ut-
värderingarna har varit en blandning av ovanstående, ibland i en och 
samma utvärdering. Så har också myndigheternas uppdrag varit kompli-
cerade. Krav fanns på att utvärderingarna skulle kunna användas som un-
derlag till förändring och ge information till statsmaktsnivån. Utöver det 
rent allmänna stödet till lärosätena hade UHÄ dessutom en uttalad ambi-
tion att via utvärderingarna bidra med kunskap som dessa kunde använda 
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till förbättring. Myndigheterna bidrog också med metodutveckling på ut-
värderingsområdet.  

8.3.5 Hur spreds och användes utvärderingarna?  
Att utvärderingsresultaten sprids till berörda och kommer till användning 
borde vara självklart. Så är det dock inte alltid i verkligheten. Givetvis 
har myndigheternas utvärderingar spridits på sedvanligt sätt men om de 
kommit till användning är en helt annan sak.  

Jag har valt bort att närmare undersöka utvärderingarnas användning 
pga. det merarbete som det skulle innebära. Det är dock en mycket intres-
sant fråga som förtjänar uppmärksamhet. Om inte utvärderingsresultaten 
används blir verksamheten reducerad till en oväsentlighet.  

Ingen av de studerade myndigheterna har i någon nämnvärd omfatt-
ning följt upp utvärderingarna. Visserligen har inte myndigheterna kunnat 
föreskriva villkor för att t.ex. lärosätena skulle ta hänsyn till resultaten 
och genomföra förbättringar men tillkännagivande om en förestående 
uppföljning hade förmodligen satt press på dessa. Det förhållandet att det 
är externa personer som utför utvärderingarna medför också en annan 
problematik. Det är inte ovanligt att många har svårt att tro på och inte 
har någon överdriven vilja att använda de resultat som någon extern per-
son pekar på. Många tycker att de känner sin egen verksamhet bäst och 
har svårt att acceptera en granskning av utomstående. Att externa ämnes-
experter används har säkert haft en viss positiv inverkan men den har tro-
ligen varit begränsad.  

Det är också uppenbart att det fanns en förväntan från den överordna-
de nivån att lärosätena skulle använda utvärderingarna som förbättrings-
underlag. Det var kanske inte så från början men denna förväntan blev att 
mer uttalad under tidsperioden. Av det skälet kan det tyckas underligt att 
myndigheterna inte genomförde uppföljningar.  

Myndigheterna har dock gjort en del på området. Ett exempel är de 
ämneskonferenser och andra träffar som de anordnade där bl.a. utvärde-
ringsresultaten diskuterades. Myndigheterna skickade dessutom alltid 
sina utredningar, inklusive utvärderingarna, på remiss till berörda instan-
ser så dessa hade kännedom om resultaten.  

I avhandlingen finns inte heller några direkta exempel på att stats-
maktsnivån använt resultaten men det beror på att jag inte sökt efter någ-
ra. Men med hänsyn till att regering och riksdag under hela den studerade 
tiden återkommit till och krävt mer och mer utvärderingsverksamhet drar 
jag slutsatsen att de funnit den värdefull.  
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8.4 Historisk institutionalism som metodologi 
Att försöka använda den historiska institutionalismen som perspektiv och 
metodologi har varit en intressant erfarenhet som har inneburit både posi-
tiva aha-upplevelser och frustration. Eftersom detta är ett tämligen oprö-
vat förfaringssätt har det varit nödvändigt att hitta lösningar allt eftersom 
problem och oklarheter uppkommit. Många problem har inte fått någon 
lösning men mitt syfte är att pröva, inte ge alla svar och förklaringar. I det 
fortsatta gör jag några reflektioner kring angreppssättets praktiska an-
vändbarhet.  

8.4.1 Institutionsbegreppet 
Det första problemet som uppstod var att förstå vad en institution är. 
Själva begreppet institution har varit besvärligt att få grepp om. De defi-
nitioner som jag valde att använda såg vid det första påseendet konkreta 
ut men tämligen omgående kom jag att uppfatta dem som abstrakta. Detta 
gäller särskilt förståelsen av en politisk institution.  

Allteftersom analysen av institutionen fortskred klarnade begreppet 
något. Jag kom att studera institutionen utifrån följande: (1) de idéer och 
principer som utvärdering teoretiskt sett bygger på, (2) det praktiska in-
nehållet i de utvärderingar som myndigheterna genomförde, (3) de nor-
mer och regler som gäller för myndigheternas och tjänstemännens age-
rande samt (4) de idéer och förväntningar som den politiska nivån haft på 
verksamheten. Detta innebär att det inte bara är formella regler som är 
utmärkande för institutionen utan också informella. Premfors menar att 
det är just detta som skiljer nyinstitutionalismerna från de äldre.601 

I avsnittet 1.5 beskrevs fyra kriterier som kan användas för att identi-
fiera en politisk institution. En politisk institution kan vara (1) en del av 
en formell organisation och/eller (2) ett system av lagar. Den kan ses som 
(3) en uppsättning av offentliga program och/eller (4) informella regler, 
processer eller kontrakt.602  Den institution som jag studerat motsvarar två 
av dessa. Det ena kännetecknet är kopplingen till den offentliga besluts-
processen där politikerna efterfrågat utvärdering som information och 
som underlag för eventuellt nya beslut. Inledningsvis var denna efterfrå-
gan informell, på så sätt att det var underförstått att myndigheten skulle 
ägna sig åt sådan verksamhet. Denna underförstådda efterfrågan övergick 
allt eftersom till att bli mer och mer formell för att till slut bokstavligen 
skrivas in i först UHÄ:s och senare i Kanslersämbetets instruktion. Att 
institutionen till en början var en outtalad verksamhet bidrog starkt till att 
den var svår att få grepp om.  

                                           
601  Premfors 2002, sid. 2. 
602  Premfors 1999, sid. 10. 
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Den andra egenskapen som gör att jag betraktat institutionen som po-
litisk är att den är en del av en formell statlig organisation där de studera-
de centrala myndigheterna på området styrts av de regler som gäller för 
statliga myndigheter. Inledningsvis var institutionen enbart en del av 
myndigheten (UKÄ) men på grund av de idéer och föreställningar om 
vad utvärderingar kan användas till spreds den på verksamhetsområdet. 
UHÄ satsade på att utvärderingarna även skulle vara ett förbättringsun-
derlag för lärosätena. Institutionen spreds också pga. den ökande decent-
raliseringen. Ansvaret för kvaliteten på utbildningen lades alltmer på lä-
rosätena själva. Detta innebär att institutionen kan vara en del av en for-
mell organisation men den kan också vara spridd utanför denna.  

Det har också varit besvärligt att utforska och isolera ”utvärderingsin-
stitutionen” från andra institutioner. Den studerade institutionen existerar 
vid sidan av eller överlappar andra institutioner av olika slag. Det har 
emellertid inte varit ett syfte att undersöka hur denna institution förhåller 
sig till andra eller ta reda på vilka de andra är som finns i närområdet. 
Utan att jag närmare definierade ”den rationalistiska institutionen” fick 
den dock vara ett slags bakgrund för arbetet med att beskriva och förklara 
utvecklingen av denna ”utvärderingsinstitution”. Sambandet mellan ut-
värdering och det offentliga beslutsfattandet är själva förbindelsen med 
det rationella i institutionen. Den rationalistiska institutionen är generell 
och gäller allmänt i statsförvaltningen medan det rationalistiska inslaget i 
den särskilda ”utvärderingsinstitutionen” som undersökts här är speciellt 
för den högre utbildningens område. Samtidigt kan ”utvärderingsinstitu-
tionen” ses som en del av den rationalistiska institutionen och vice versa. 
Institutioner av olika slag verkar i ett konglomerat i samhället.  

Samma förhållande mellan det generella och det specifika kan tänkas 
gälla mellan utvärderingens framväxt generellt i statsförvaltningen och 
framväxten på den högre utbildningens område. Det hade varit intressant 
att göra jämförelser mellan de båda områdena och dra slutsatser om det 
större området. Men för att kunna göra det krävs undersökningar av ut-
värderingsverksamhetens utveckling i statsförvaltningens andra delar.  

8.4.2 Komplettera med metoder 
Att använda den historiska institutionalismen som perspektiv och meto-
dologi är i grunden en mycket enkel konstruktion som består av två pro-
cesser. Den första processen är konstituerande vilket innebär att reda ut 
när och varför institutionen började. Den andra processen är reproduce-
rande vilken innehåller en förklaring av vilka mekanismer som gjorde att 
institutionen fortsatte existera? Även om perspektivet rent tankemässigt 
är en enkel konstruktion betyder det inte att själva undersökningen är lika 
enkel. Det finns flera orsaker till det. En, är att det finns flera gränsdrag-
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ningsproblem. Ett sådant gäller när stigberoendet börjar. Stigberoendet 
handlar om att söka och förstå de kedjor av händelser som lett fram till ett 
visst resultat. Som jag ser det så finns två alternativ. Det ena alternativet 
innebär att stigberoendet inkluderas i den konstituerande processen me-
dan det andra innebär att stigberoendet och de självförstärkande krafterna 
börjar när institutionen är på plats. Jag har inte hittat några övertygande 
argument för vare sig det ena eller det andra i litteraturen och efterlyser 
därför utveckling i denna fråga. Jag återkommer längre fram i framställ-
ningen till ytterligare ett par gränsdragningsproblem.  

En annan orsak till svårigheterna rör just det faktum att historisk insti-
tutionalism är ett perspektiv och inte en metod. För att kunna genomföra 
undersökningar med denna inriktning måste den kompletteras med meto-
der för att vara användbar. Dessutom behöver de fyra analysverktygen: 
historiska händelser, timing och sekvenser, formativt moment och stigbe-
roende alla preciseras och utvecklas. Den svenska termen, stigberoende, 
är en direktöversättning från engelskan. Ordet stigberoende är intetsägan-
de och ger ingen större association till vad det handlar om. Ett mer pas-
sande uttryck skulle vara behjälpligt. Det svenska uttrycket formativt 
moment är liksom det engelska critical juncture också missvisande efter-
som en institutions början inte behöver inträffa vid en specifik tidpunkt 
utan kan vara utdraget i tid. Det formativa momentet behöver ett mer pas-
sande uttryck och en bättre definition. Jag återkommer till dessa båda be-
grepp.  

De båda analysverktygen historiska händelser och timing/sekvenser 
är, som jag ser det, på en annan nivå än de andra två. Historiska händelser 
och timing/sekvenser kan bidra till att klarlägga det formativa momentet 
och stigberoendet. Men oavsett på vilken nivå de befinner sig behöver 
även dessa båda verktyg utvecklas och preciseras.  

När det gäller historiska händelser så har framför allt två problem fö-
rekommit: hur hitta dem och hur avgöra om de är viktiga. Jag har inte 
lyckats finna något verkligt stöd i litteraturen för att lösa dessa problem. I 
Premfors sammanställning av särskilda kännetecken för de tre nyinstitu-
tionalismerna utpekas processpårning och historisk sociologi som meto-
der som kan användas inom den historiska institutionalismen.603  Process-
spårning kan göras som en kartläggning av de överväganden och beslut 
som fattas av ansvariga beslutsfattare. Det innebär att det inte är själva 
utfallet eller resultatet som fokuseras utan vägen dit. Först identifieras 
relevanta aktörer, sedan identifieras de beslut som de fattat. Processpår-
ning kan baseras på diverse undersökningsmaterial som intervjuer och 

                                           
603  Premfors 2002, sid. 3. 
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olika slags skrivna dokument. 604  Att tillämpa processpårning som metod 
gav inte något större mervärde eftersom jag har valt att hålla öppet för att 
aktörer kan finnas på olika analysnivåer som individ-, avdelnings-, myn-
dighets/organisations- eller regerings-/riksdagsnivå. Aktörerna behöver 
inte heller vara desamma under den studerade tidsperioden. De kan finnas 
på olika nivåer i olika skeenden. Det kan också finnas aktörer som inte är 
direkt involverade i institutionen men som agerar på samma område och 
därigenom påverkar utvecklingen. Eftersom processpårning innebär be-
gränsningar genom att den enbart fokuserar aktörer i beslutsfattande 
ställning skapade detta tillvägagångssätt mer problem än det löste.  

Aktörer som inte är direkt involverade i institutionens verksamhet har 
vållat särskilda problem. En institutions etablering och utveckling påver-
kas av det vidare sammanhang som den existerar inom. Ett exempel är 
utvecklingen på det förvaltningspolitiska området inklusive styrningsfrå-
gor och budgetprocess. Programbudgetering och mål- och resultatstyr-
ningsfilosofin medförde att krav ställdes på återföring av information 
med hjälp av utvärderingsliknande metoder. Dessa krav bidrog till en mer 
allmän spridning av utvärderingstänkande i statsförvaltningen. Ett annat 
exempel är den internationella utvecklingen på området. Utvärdering 
kom att användas i stor omfattning på den högre utbildningens område i 
västvärlden. Det är osannolikt att de svenska aktörerna inklusive utförar-
na inte skulle ha deltagit i denna utveckling eller tagit intryck av detta. 
Den internationella utvecklingen av metoder för kvalitetssäkring och kva-
litetsutveckling för olika områden i samhället i stort torde ha haft samma 
inverkan. Ett problem i samband med sådan påverkan är var gränsen för 
kontexten går?  

Jag har använt triangulering, källkritik och en utvidgad version av 
processpårning för att hitta olika slags aktörer, deras beslut och agerande 
samt för att bedöma hur viktig en händelse är inklusive påverkan från det 
större sammanhanget. Detta innebär att jag kombinerat flera metoder och 
använt flera informationskällor för att bekräfta ett resultat. Jag har ge-
nomfört dokumentstudier, intervjuer, seminarier men också deltagarkon-
troll. Det senare innebär att de personer som tillhandahållit information 
får granska de beskrivningar och tolkningar jag gjort och ta ställning till 
trovärdigheten. Jag har också studerat fenomenet under en längre tidspe-
riod med upprepad observation av samma företeelse.605   

Triangulering till trots så är det nödvändigt att ha idéer om vad man 
letar efter. Något slags struktur behövs för att kunna analysera institutio-
naliserings- och stabiliseringsprocessen. En sådan struktur återfanns i 

                                           
604  Se avsnittet 2.1.2.  
605  Se Merriam 1994, sid. 179f. 



 

 193 

Anders Johanssons avhandling.606  Han tar upp åtta studieområden607 som 
omfattar en institutions hela funktionsperiod från dess uppkomst till dess 
avveckling. Den institution som jag studerat var inte avvecklad när min 
undersökningsperiod, som omfattade 31 år, avslutades. Johanssons av-
handling visar dock på möjligheten att studera institutioner som är av-
vecklade. Det betyder att den historiska institutionalismen kan bestå av 
tre processer: den konstituerande, den reproducerande samt den absolve-
rande.  

Jag använde dock enbart de studieområden som var aktuella för kon-
stituerande- och reproducerandeprocessen: institutionens uppkomst, in-
nehåll, spridning, adoptering samt anpassning. Studieområdena hade 
kompletterats med explicita frågor.  

För att kunna få en fylligare bild av institutionaliserings- och stabilise-
ringsprocessen genomförde jag också analyser av de utvärderingar som 
myndigheterna genomfört. För den analysen valde jag ett särskilt analys-
schema som tidigare använts för analys av utvärderingar. Denna analys 
fokuserade sex frågeområden; utvärderingsobjekt, syfte, organisering, 
kriterier, metoder, spridning och användning.608  Att komplettera under-
sökningen med en analys av myndighetens praktiska genomförande av 
utvärderingar gav en mer fullständig bild av institutionen.  

Jag menar att det är absolut nödvändigt att precisera vad som efter-
söks. I annat fall hade bristen på kontinuitet troligen blivit mycket besvä-
rande.  

8.4.3 Att identifiera ett formativt moment 
I det föregående avsnittet efterlyste jag en bättre definition av det forma-
tiva momentet. Skälet är att i den här avhandlingen, liksom i Sundströms, 
har noterats att det formativa momentet inte behöver vara en kort tid-
punkt utan kan vara utsträckt i tid. Jag menar att det inte handlar om ett 
moment utan snarare om en process som kan pågå under flera år. Det är 
kanske möjligt att dra en noggrann gräns mellan de händelser som ger 
upphov till institutionen och när institutionen anses ha startat. Någonstans 
i tiden övergår begynnelsedrivkrafterna till att vara en institution men 
frågan är om det är just det ”ögonblicket” som är intressant eller om det 
är vägen dit. Jag hävdar att det är det senare. Att undersöka processen 
inklusive de bakomliggande orsakerna ger ett mervärde: en förklaring till 
institutionens uppkomst. Därför övergick jag till att skriva tidsperiod 

                                           
606  Johansson, 2003. Offentlig kultur i omvandling? Om prestationsfinansiering 

och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet. 
607  Se avsnittet 2.2.  
608  Se avsnitten 2.5.1 – 2.5.7. 
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istället för tidpunkt. Det formativa momentet är inte väldefinierat i littera-
turen på denna punkt varför begreppet behöver klargöras.  

Men med stöd av Johanssons studieområden och Sundströms609 sam-
manställning av tre kriterier som kan användas för att fastställa ett forma-
tivt moment kunde även analysen av den konstituerande processen preci-
seras något. Det formativa momentet handlar inte bara om när institutio-
nen får sin början utan också om varför.  

Emellertid gav ingen av dessa preciseringar någon närmare ledtråd till 
när i tiden institutionen kunde tänkas ha uppstått. Jag frågade personer 
som arbetat länge på området och fick en ungefärlig tidsangivelse. Detta 
kompletterade jag med en undersökning av när utvärderingar började 
publiceras i allmänhet och på den högre utbildningens område. Om den 
möjligheten inte finns så kan tidigare forskning på området eller andra 
beskrivningar kanske användas.  

När väl den ungefärliga tidpunkten bestämts kan den mer precisa un-
dersökningen ta vid. De tre kriterierna: väsentlighet, osäkerhet och oför-
utsebarhet testades på tidsperioden. Sundström skriver att alla tre kriteri-
erna måste vara uppfyllda för att en tidsperiod ska kunna anses vara ett 
formativt moment,610  så var det även i detta fall.  

Av de tre kriterierna så ställde oförutsebarhet till med problem.611  Kri-
teriet innebär att konsekvenserna av det valda handlingsalternativet måste 
ha varit oförutsett. Sundström skriver att om beslutsfattarna hade känt till 
de konsekvenser som det valda handlingsalternativet slutligen får skulle 
det inte ha blivit valt. Jag är tveksam till förklaringen av detta kriterium. 
Att inte kunna förutse alla konsekvenser är acceptabelt men om hand-
lingsalternativet inte skulle ha blivit valt om resultatet varit känt på för-
hand kan tolkas olika. En tolkning är att alternativet inte väljs för att det 
skulle vara något negativt. Förutsatt detta, talar det mot kriteriet väsent-
lighet som bl.a. innebär att en självförstärkande kraft i form av positiv 
feedback uppstår i samband med ett formativt moment. Men en sådan 
invändning kanske är att gå för långt. Om handlingsalternativet blivit valt 
därför att man på förhand haft planer på en institution, är agerandet av 
typen rational choice. Ett sådant handlingsalternativ ligger inte inom ra-
men för den historiska institutionalismen. Däremot visades i avsnitt 1.4 
att det finns forskare som menar att ett visst mått av rationalitet (bounded 

                                           
609  Sundström, 2003. Stat på villovägar. 
610  Sundström 2003, sid. 354. 
611  Se också avsnittet 2.1.1. Väsentlighet innebär att händelseförloppet har utgjort 

en brytpunkt mellan två incitamentsstrukturer och att den nya drivkraften 
måste ha genererat självförstärkande krafter. Osäkerhet innebär att flera andra 
handlingsalternativ är möjliga och att ett annat val hade skulle ha medfört en 
annan händelseutveckling. 
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rationality) är tänkbart inom ramen för den historiska institutionalismen. 
Jag menar att kriteriet oförutsebarhet behöver klargöras.  

8.4.4 Stigberoende och självförstärkande krafter 
Liksom det har varit ett problem att dra gränsen när de initiala drivkraf-
terna övergår till att vara en institution har det varit ett dilemma att avgö-
ra var gränsen mellan etablering och stabilisering går. Mot slutet av det 
formativa momentet är det mesta av innehållet och övriga förutsättningar 
för institutionens existens på plats och institutionen övergår i en mer sta-
bil fas. Aktörerna är inte längre pionjärer utan protektorer. Metodologin 
förklarar detta med de självförstärkande krafterna som kan vara av flera 
slag.  

I avsnittet 2.1.2 nämndes att Mahoney identifierat fyra förklaringsty-
per till institutionell reproduktion: utilitära, funktionella, maktbaserade 
samt legitimerande.612  Eftersom alla de nyinstitutionella inriktningarna 
betonade samspelet mellan institutionen och aktörer/organisation valde 
jag att arbeta med maktbaserade självförstärkande krafter. Frågan är dock 
om det är tillräckligt att använda en enda av dessa som förklaring till in-
stitutionens reproduktion. Eftersom jag bara använt en så kan jag inte av-
göra om förklaringen hade blivit mer fullständig med fler förklarings-
grunder. Men min rådvillhet beror på att under arbetets gång har andra 
förklaringsgrunder framstått som möjliga. Reproduktionsmekanismen 
inom ramen för den legitimerande förklaringen handlar om att en institu-
tion reproduceras därför att aktörer tror att den är moraliskt riktig eller 
lämplig.613  Tanken på att denna förklaring kunde vara användbar dök upp 
när jag konstaterade att UHÄ framhöll att utvärderingarna också skulle 
vara användbara som förbättringsunderlag för lärosätena själva. Även när 
jag konstaterade att Kanslersämbetet fokuserade sitt arbete på att ta fram 
en modell för att utvärdera lärosätenas egna program för kvalitetsutveck-
ling fanns tanken på en legitimerande förklaring. 

Möjligheten till en funktionell förklaring till institutionens reproduk-
tion dök också upp under arbetets gång. Inom denna förklaringstyp består 
reproduktionsmekanismen av att institutionen reproducerar sig därför att 
den verkställer en uppgift i ett övergripande system.614  Genom att utvär-
deringsverksamhet efterfrågats som beslutsunderlag av en överordnad 
nivå kan den också förklaras av en sådan förklaringstyp. Den högre ut-
bildningens område, dvs. det område som de centrala myndigheterna haft 

                                           
612  Se Mahoney 2000, sid. 517ff. 
613  Mahoney, sid. 517. 
614  Mahoney, sid. 517. 
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som verksamhetsområde, är dessutom ett övergripande system inom 
statsförvaltningen.  

Frågan är hur dessa förklaringstyper förhåller sig till varandra och går 
de att förena? Även om den maktbaserade förklaringsmekanismen tillfört 
en hel del i undersökningen är jag övertygad om att fler förklaringsmeka-
nismer ger en mer fullständig förståelse.  

Den maktbaserade förklaringsmekanismen behöver också utvecklas. 
Även om Mahoney ger visst stöd i sin artikel är det inte tillräckligt. Där-
för försökte jag komplettera med en syn på tjänstemannarollen som kan 
kallas byråkratiska professioner. Liksom processpårning drog uppmärk-
samheten mot en viss grupp, ansvariga beslutsfattare, drog denna syn 
uppmärksamheten mot gruppen av tjänstemän som var professionella på 
utvärderingsområdet. Med hänsyn till att aktörer finns på olika nivåer i 
olika skeenden och att institutionen existerar i ett vidare sammanhang 
anför jag samma invändningar även mot detta synsätt. Att snäva in fokus 
förminskar förståelsen och förklaringen av fenomenet. Det finns dock 
möjlighet att komplettera även den maktbaserade självförstärkande kraf-
ten som sådan. Sundström har använt tre självförstärkande krafter som 
alla varit av maktkaraktär. Dessa tre hade alla utgångspunkt i olika upp-
fattningar om byråkratin. Sundström menar också att det är möjligt att 
förena dessa tre byråkratisyner.615 

Även när det gäller de självförstärkande krafterna finns utrymme för 
utveckling. Erfarenheterna av att pröva den historiska institutionalismens 
användbarhet som metodologi är ett mycket intressant forskningsområde. 
Under senare år har några studier med den inriktningen genomförts och 
ytterligare några är på gång. Det kan vara givande att sammanställa erfa-
renheterna av dessa och se om det finns några reella bidrag till utveck-
lingen av historisk institutionalism som metodologi och eventuellt också 
till diskussionen om historisk institutionalism som generell samhällsteori. 

 
 

                                           
615  Sundström, sid. 357. 



 

 197 

 

SUMMARY 

Purpose and Method 
Evaluation is an activity that has become increasingly conspicuous within 
the public administration. During the past five decades the occurrence of 
a few evaluations in various fields has developed into an institutionalized 
activity. The Swedish state administration to a significant extent both 
evaluates and is evaluated. This means that the evaluating state is at the 
same time the evaluated state. In this dissertation the institutionalization 
of evaluations is studied in a field within which this development has 
been particularly lively and interesting, namely the field of higher educa-
tion. The dissertation focuses on evaluation activity that has been carried 
out in conjunction with the central public agencies within higher educa-
tion: the Office of the Chancellor of the Universities and Colleges in 
Sweden (1964-1976), the National Swedish Board of Universities and 
Colleges (1976-1992), and the Office of the University Chancellor (1992-
1995).  

The purpose of the dissertation is to describe, analyze and explain the 
rise and development of evaluation with emphasis on the activities in 
conjunction with the central public agencies in the field of higher educa-
tion. A newly revived research tradition within political science – histori-
cal institutionalism – is used as a perspective and a methodology. It is 
used to study actual processes and events historically. Since the applica-
tion of this tradition has not yet been fully tested, another purpose is to 
examine the practical utility of this methodology and the kind of knowl-
edge it produces. The analytical tools in historical institutionalism are 
usually referred to as historical events, path-dependence, critical juncture 
and sequences/timing.  

Historical events are of central importance. This entails finding, un-
derstanding and interpreting historical events that can cast light on devel-
opments. A chain of events of this kind is called path-dependence. A 
time period that gives rise to path-dependence is called a critical junc-
ture, i.e. a time period during which the process of institutionalization is 
initiated and an institution begins to be established. The new structure 
that succeeds the critical juncture creates increasing returns. These can be 
described as processes of positive feedback that maintain and reinforce 
path-dependence. 

Also of importance is when an event takes place. Events that take 
place in the beginning of path-dependence often have greater influence 
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and significance than events taking place at a later time. This means that 
path-dependence and the survival of an institution is not only dependent 
on the specifics of the event but also on when it occurs. Thus, timing is 
crucial. The sequence in which events occur is also of importance. Varia-
tions in both the timing and the sequence of events can yield different 
results than would otherwise have been the case. In summary, the histori-
cal-institutional perspective focuses on two processes. The first is consti-
tutive and is comprised of the critical juncture; the other is reproductive 
and relates to increasing returns. 

The empirical material for the dissertation is composed of two main 
types. One focuses on the context in which the institution has developed. 
Material has been collected from written sources, such as official publica-
tions, policy documents, etc. The other aims at providing a more detailed 
picture of the stabilization process. All of the evaluations that the public 
agencies have conducted have been analyzed. 

The tale of the institution 
The critical juncture, i.e. the time period during which the institutionali-
zation process began, has been dated to the end of the 1960s and begin-
ning of the 1970s. There are several reasons for making this determina-
tion. This was the time period suggested by people that were working in 
the field. The Office of the University Chancellor began publishing 
evaluation reports at that time, and a similar development began in soci-
ety at large. At first, though, it was primarily universities and colleges 
that published evaluations. 

Significance, unpredictability and uncertainty are three criteria that 
can be used to determine whether a time period is a critical juncture. The 
period around the critical juncture was an eventful and turbulent era in 
the field of higher education. The end of the 1960s was a particularly 
restless time, with higher education reforms, a student revolt, a great in-
flux of students, a shortage of teachers and premises, etc. Several reforms 
were planned, some of which were implemented. Developments, not only 
in this policy area, but also in the area of administrative policy, contrib-
uted to the institutionalization process. Rationality, productivity and effi-
ciency and a holistic view of processes and activities were in the lime-
light. State economic management and steering were exercised through 
program budgeting, which admittedly was not new, but which had been 
ineffective and needed to be developed. Also in this area, a commission 
of inquiry was appointed. Evaluation and similar methods fit well into 
this general view and were widely promoted within the public sector. Par-
ticularly high demands were placed on central administrative agencies, 
e.g. the National Swedish Board of Universities and Colleges that had 
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overall responsibility for planning, to adapt to this management model. 
This period was characterized by uncertainty and unpredictability. It also 
represented a typical transition point between two incentive structures, 
which bears out the third characteristic of a critical juncture: significance. 
At precisely such points, when declines in efficiency or legitimacy have 
taken place, critical junctures can arise. Another commission of inquiry, 
the inquiry on university teaching and learning, provide the institutionali-
zation process with a special orientation. The inquiry took aim at peda-
gogical development. Decisions were made to establish units for the de-
velopment of teaching and learning both within the Office of the Univer-
sity Chancellor and locally at the individual universities and colleges. 
Within the framework of these units, evaluations and methodological de-
velopment were to be carried out. The inquiry also noted the need for 
evaluating the system as a whole. In order to achieve optimal results, the 
entire education system should to be evaluated. This demand was rather 
characteristic in the wake of rationalism and program budgeting. 

These ideas and thoughts concerning the potential contributions of 
evaluation in the area of higher education included the ideational raw ma-
terial that led to the beginning of the institutionalization process. The 
critical juncture did not occur within a brief time period but rather was 
comprised of a series of events that took place over the course of a num-
ber of years. 

Several other important events occurred early on in this development. 
One of these is the change in directives for the Office of the University 
Chancellor that was made in 1972. The office was to work for the devel-
opment of higher education, in terms of both content and organization, 
and for the gradual improvement of methods in line with scientific pro-
gress and the demands of society. An action plan for the R&D work of 
the office was formulated. This involved a more focused methodological 
development with evaluation as a primary concern.  

Another important event was the conference on evaluation that the of-
fice arranged in 1973. The conference was organized on the basis of the 
need to specify and discuss evaluation issues as a result of the proposals 
from the 1968 commission of inquiry report on education. The Office of 
the University Chancellor had been given the task of evaluating the re-
form. At the conference the University Chancellor Hans Löwbeer, who 
was the head of the office, presented a policy statement. Evaluation was 
to be transformed into an administrative routine in planning and be car-
ried out more systematically for the purpose of being able to modify the 
planning and conduct of activities in the field. Professionals were re-
cruited in order to expand evaluation activities. These events also con-
tributed to the institutionalization process.  
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In 1975 the Government gave the office the task of formulating a pro-
posal for a follow-up program, including evaluation, for an upcoming 
reform of higher education, the university and college reform of 1977. 
This contributed to stabilizing the institution. 

In 1976 the Office of the University Chancellor was reorganized into 
the National Swedish Board of Universities and Colleges. The most im-
portant task of this board was to provide the Government with good in-
formation and a sound basis for decision-making. The institution was 
thereby clearly connected to politics. The board was also to continue the 
work of evaluating the reform of 1977. This was done within the frame-
work of a reform follow-up program that ran from 1976 to 1983. This 
was replaced by the program for follow-up and policy studies. The fol-
low-up and evaluation eventually became a main theme in the latter pro-
gram as well. In the beginning of the 1980s, the National Swedish Board 
of Universities and Colleges was also given the task of evaluating re-
search. Even here, the purpose was to provide the Government with in-
formation for decision-making. 

Towards the middle of the 1980s the Government placed greater re-
sponsibility on the universities and colleges for quality control of their 
own teaching, while the National Swedish Board of Universities and Col-
leges assumed responsibility for evaluation on the national level. At this 
same time, evaluation activity increased in other parts of the Western 
world. During the latter half of the 1980s, the U.K., the Netherlands and 
France, among others, devoted great efforts to evaluation and quality de-
velopment in the field of higher education. The Swedish institution can 
thus been seen as part of an international movement. 

The National Swedish Board of Universities and Colleges received 
new directives in 1988. The responsibility of the board for follow-up and 
evaluation was now explicitly inscribed in the directives. At the end of 
the 1980s, a new budget process was introduced in the state administra-
tion. A starting point for this was steering by goals and results. Public 
authorities were to relate the results of their work to the goals. Follow-up 
and evaluation was an important part of this process and contributed to 
evaluation having a broad impact in the state administration.  

In the beginning of the 1990s, the Government formulated guidelines 
for a new reform of higher education. Freedom and quality were watch-
words in this. The reform involved far-reaching freedom for the universi-
ties and colleges. The universities and colleges assumed primary respon-
sibility for quality. They were given the task of preparing their own pro-
grams for quality development. International models provided the inspi-
ration. The reform also involved the closing down of the National Swed-
ish Board of Universities and Colleges in 1992. A new public agency, the 
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Office of the University Chancellor, was given responsibility for quality 
improvement. This office was a small secretariat with the task of assess-
ment for improvement. This new public agency made efforts to develop a 
method for quality auditing. Quality assessment became an almost imper-
ceptible activity. In October of 1994 the structure of the public agencies 
in the field of higher education was investigated again. A new public 
agency was announced, and in 1995 the tasks of the Office of the Univer-
sity Chancellor were taken over by the National Agency for Higher Edu-
cation. The Government once again wanted more comprehensive infor-
mation as a basis for decision-making. There was a great need for follow-
ups, evaluations and analyses. 

These three public agencies carried out a total of 162 evaluations. Of 
these, the Office of the Chancellor of the Universities and Colleges in 
Sweden conducted 29, the National Swedish Board of Universities and 
Colleges 129 and the Office of the University Chancellor 4. There were 
no great differences in how the evaluations were conducted by the vari-
ous agencies. The purpose was primarily learning/improvement, but 
many were also conducted with the purpose of inspection. The objects of 
the evaluations were mostly academic subjects and educational programs, 
however the educational system as a whole was also evaluated. The vast 
majority focussed on implementation, particularly in conjunction with 
reforms. Many external experts/specialists were engaged in the evalua-
tion work, but even the personnel of the public agencies performed such 
tasks. It was primarily the professional criteria of the academic subjects 
themselves that were used as a standard, however political goals were 
also considered. The method of evaluation was qualitative, though not 
continuous or standardized but rather contextual. Evaluations were often 
conducted after reforms or for other special reasons that merited atten-
tion, which resulted in ad hoc activity. 

Historical institutionalism as an analytic tool 
The use of historical institutionalism as a perspective and methodology 
has proven satisfactory on a general level. But since this approach has 
rarely been tried before, it has been necessary to devise solutions to prob-
lems and to cope with uncertainties along the way.  

To use historical institutionalism as a perspective and a methodology 
may basically be characterised as a relatively straightforward effort, en-
compassing the study of two processes. The first involved the identifica-
tion and explanation of the beginning of the institution. The second 
analysis aimed at describing and explaining the mechanisms that brought 
about the continuation of the institution. One may, of course, also study 
the end or death of an institution, if that has occurred. Thus, the study of 
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institutions may be said to consist of the analysis of three kinds of proc-
ess: constitution, reproduction and termination. Even if this is a very 
simple conceptual framework this does not mean that the empirical study 
itself has been simple or straightforward. It has been quite the opposite, 
for several reasons. One difficulty has been related to the idea of analyz-
ing evaluation activity as a political institution. The concept of institution 
itself has been difficult to get a handle on, since the definitions that exist 
are abstract. As the analysis of the institution proceeded, the basic con-
cept became somewhat less difficult to pin down as I decided to focus on 
the following aspects: (1) the ideas and principles which are embodied in 
the concept of evaluation at a theoretical level; (2) the practical contents 
of the evaluations performed by the agencies; (3) the norms and princi-
ples guiding the agencies and their staffs; and (4) the ideas and expecta-
tions harboured by the actors at the political level. As may be seen, these 
aspects make up a mix of formal and informal rules and norms. 

Another difficulty has stemmed from the fact that historical institu-
tionalism, in my interpretation, is a general approach providing a per-
spective and some methodological precepts rather than specific methods 
and techniques. The latter must be added as historical institutionalism is 
used in a specific empirical study. This involves, among other things, a 
further elaboration of the key concepts of historical events, tim-
ing/sequences, path-dependence and critical juncture. The latter may 
serve to illustrate that need. In the study I realised that it was not in my 
case a question of a short moment in time but a rather prolonged process, 
several years in fact. And although it may be possible to define a strict 
demarcation line between the series of events that lead to the birth of an 
institution and the moment of birth itself, my lesson from this particular 
study is that the former are more interesting than the latter. 

Three criteria – significance, unpredictability and uncertainty – can be 
used to determine and confirm the time period for the critical juncture 
once an approximate time period has been found. Significance means that 
the critical juncture constitutes a turning point between two different 
structures of incentives. Unpredictability here means that the new struc-
ture of incentives that was produced during the critical juncture was not a 
conscious creation of an effective actor or set of actors. Uncertainty im-
plies that several courses of action were feasible and that the institution 
would have looked very different had another course of action been 
taken. The time period that I singled out as a critical juncture arguably 
satisfied all three criteria. In order to find an approximate time period, 
other knowledge is required. For this, people that worked with evaluation 
on a professional basis were asked about when evaluation activity in the 
field of higher education roughly began. In addition, I did a separate 
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study of when evaluations began to appear both generally and in the field 
of higher education. Another way of finding the starting point is to use 
previous research in the field or other descriptions.  

Another methodological problem has been related to the lack of basis 
for determining how important a given historical event has been. I have 
not found any specific tool for this. However I decided to use traditional 
methodological precepts such as triangulation, in combination with tradi-
tional analysis of sources and process tracing. There have also been prob-
lems in maintaining sufficient distance to the context in which the institu-
tion has developed. Too much information runs the risk of creating a con-
fused impression; too little information runs the risk of making the entire 
matter incomprehensible. For this reason I have used the same tools in 
my effort to study the impacts from the general context. Thus, several 
methods and sources have been utilized to confirm or disconfirm events 
and developments. This has included the analysis of documents and in-
terviews as well as control by participants, who checked the accuracy of 
facts and expressed their views on my interpretations.  

These traditional methods will not suffice, however. As a researcher 
you need to have more specific ideas about what you are looking for. You 
need some kind of structure in order to analyze effectively specific proc-
esses of institutionalization and stabilization. Thus I have used a number 
of more precise analytical tools. For the portion of the empirical material 
that involves the context of the institution, proposals concerning fields of 
study in relation to the rise, content, dispersion, adoption and adaptation 
of the institution have been used. In order to paint a richer portrait of the 
processes of institutionalization and stabilization I also did a careful 
analysis of all of the evaluations performed by the agencies. A special 
analytical scheme has, therefore, been applied. This scheme emphasized 
six issue areas: objects of evaluation, purpose, organization, criteria, 
methods, dispersion and utilization. 

There are various kinds of processes of positive feedback that main-
tain and reinforce path-dependence; so-called increasing returns, and a 
choice has to be made. Among the four types of path-dependent explana-
tions of institutional reproduction identified by Mahoney - utilitarian ex-
planation, functional explanation, power explanation and legitimating 
explanation - I selected one. Since all of the new institutional approaches 
emphasize coordination between institutions and actors/organization, I 
chose the power explanation. This implies that increasing returns have 
been explained with the help of power-based increasing returns in the 
form of actors that belong to an elite. These actors may be found at dif-
ferent levels, inside as well as outside the agencies. Among these are the 
bureaucratic professions found within the institution. The power-based 
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increasing returns are predicated on an institution being reproduced due 
to support from actors that belong to an elite. The elite group uses its 
power to establish and further expand the institution. The civil servant 
role is important in this regard. In the classic sense, the civil servant in 
the public sector is a generalist, a kind of general administrator. However, 
the ever-increasing specialization of society is also found in the public 
sector, with experts and professionals in different fields. The experts are 
not presumed to be primarily concerned about the state or the general 
good but are loyal to the norms of their professional group. The core of 
the problem is that these professional civil servants can tend to believe 
that the politicians are wrong and that they themselves represent an ob-
jective truth. This power-based mechanism has been the point of depar-
ture in order to explain the reproduction of the institution.  

However, the question is if any one of these four types of explanation 
will suffice in accounting for the reproduction of the institution. As I 
have only used one, I am not in a position to judge if our understanding 
would have been significantly improved had I also used one or more of 
the other types of explanation. My uncertainty in this respect stems from 
the fact that during the course of study and analysis other types of expla-
nations have appeared to be quite feasible. The legitimating type, which 
suggests that the mechanisms of reproduction are based on beliefs about 
the moral worth and appropriateness of an institution, might have added 
to our understanding of that process. Also, the functionalist type of ex-
planation has suggested itself during the course of analysis. Here the 
mechanism of reproduction is based on the notion that an institution ful-
fils a function in a wider system. The institution investigated here may 
well be described in such terms.  

Another issue concerns the specific relations between these different 
types of explanation, including whether they are complementary or con-
tradictory. My preliminary view is that they would have largely been 
complementary had they been used in this study. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Förteckning över UKÄ:s utvärderingar 

 
1. Rapport 1964:1 Utbildning av psykologer. 
2. Rapport 1967:6 Universitetets automatik: 2 undersökningar och princip-

förslag/Automatikutredningen.  
3. Rapport 1970:2 Utrednings- och försöksverksamhet med programbudge-

tering inom UKÄ: s verksamhetsområde. 
4. UKÄ-aktuellt 70/71:8 Det första årets erfarenheter av den nya studieord-

ningen vid filosofisk fakultet. UKÄ 19.11.1970. 
5. Rapport 1971:2 Erfarenheter av 1969 års studieordning efter två år. 
6. Rapport 1971:8 De tre första studieåren i läkarutbildningen. 
7. Rapport 1971:17 Ändrad uppläggning av blandad medicinsk och farma-

ceutisk utbildning vid universitetet i Uppsala. 
8. Rapport 1972:9 Tre år med den nya studieordningen vid filosofisk fakultet. 
9. Rapport 1972:18 Försöksverksamheten med former för samarbete mellan 

studerande, lärare och övrig personal. 
10. Rapport 1973:4 Utbildning för samhällsplanering: förslag framlagt av 

UKÄ:s arbetsgrupp för översyn av samhällsplanerarutbildningen. 
11. Rapport 1973:5 Utbildningen inom kärnkraftområdet: förslag från UKÄs 

arbetsgrupp för översyn av utbildningen inom kärnkraftområdet. 
12. Rapport 1973:6 Universitetsutbildning i svenska - en diskussionsprome-

moria. 
13. Rapport 1973:9 Rapport 5 om försök med programbudgetering inom 

UKÄ-området. 
14. Rapport 1973:12 Den grundläggande utbildningen i matematik vid teknisk 

fakultet: rapport från arbetsgruppen MATEK. 
15. Rapport 1973:17 Anno 73 Utvärdering av UKÄ: s studieinformerande an-

nonser våren 1973. 
16. Rapport 1973:20 Erfarenheter från försök med arbetsmarknadsseminarier 

vid universitetsinstitutionerna våren -73.616   
17. Rapport 1974:5 Uppföljning och utvärdering Filosofisk fakultet 1969-

1973: studerandeutveckling, studieprogram, studieresultat, arbetsformer. 
18. Rapport 1974:8 Grundutbildning i biologi vid filosofisk fakultet: rapport 

från UKÄ:s arbetsgrupp för översyn av utbildning i biologi. 
19. Rapport 1974:19 Kombinationsutbildningen: fem års erfarenhet - förslag 

till förändringar. 
20. Rapport 1974:24 Studieeffektivitet vid teknisk fakultet. 
21. Rapport 1974:28 Anno 74: utvärdering av UKÄ:s studieinformerande an-

nonser våren 1974. 
                                           

616  I denna rapport står att en utvärdering av samma slag genomfördes 1972. Nå-
gon sådan rapport har dock inte återfunnits. 
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22. Rapport 1974:30 Matematik 72/73: om försöksverksamhet med intensifie-
rad undervisning vid matematiska institutionerna, filosofiska fakultet, läs-
året 1972/73. 

23. Rapport 1974:33 Utvärdering och uppföljning av utbildningslinje 4a (ut-
bildningen till biträdande psykolog). Deltitel: 1. 

24. Rapport 1975:9 Universitetens och högskolornas uppdragsverksamhet. 
25. Rapport 1975:12 Cirkelstudier och intensivkurser: ett försök med nya dis-

tributionsformer. 
26. Rapport 1975:22 Högskoleutbildning i svenska: slutrapport från UKÄ: s 

arbetsgrupp för studieplansöversyn i svenska. 
27. Rapport 1975:23 Psykoterapihandledningens pedagogik: försöksverk-

samhet inom utredningen om psykoterapiutbildning: en utvärdering. Ut-
redningen om psykoterapiutbildning. 

28. Rapport 1976:1 Utvärdering och uppföljning av utbildningslinje 4a (ut-
bildningen till biträdande psykolog). Deltitel: Slutrapport: intervju- och 
analysdel. 

29. Rapport 1976:3 Universitetsutbildning för naturvetare: rapport från 
UKÄ: s arbetsgrupp för organisation av utbildningen vid matematisk-
naturvetenskaplig fakultet (Naturvetargruppen). 

30. Rapport 1976:4 En ny juristutbildning: förslag till utbildningsplan med 
kommentarer. (Fakultetsberedningen för rätts- och samhällsvetenskaper-
na). 
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Bilaga 2 Förteckning över kanslerer från år 1824 
 
Kansler för Uppsala och Lunds universitet 
Kronprins Oscar 1824-1844 
Kronprins Karl 1844-1859 
Gustav Adolf Vive Sparre 1859-1871 
Henning Hamilton 1872-1881 
Louis De Geer 1881-1888 
Pehr Ehrenheim 1888-1893 
 
Kansler för rikets universitet 
Pehr Ehrenheim 1893-1898 
Gustaf Fredrik Gilljam 1898-1905 
Erik Gustaf Boström 1905-1907 
Fredrik Wachtmeister 1907-1916 
Carl Swartz 1916-1926 
Ernst Trygger 1926-1937 
Östen Undén 1937-1951 
(Thore Engströmer tf 1945-1951) 
Arthur Thomson 1951-1958 
Harald Cramér 1958-1961 
Bengt Petri 1961-1964 
 
Universitetskansler 
Nils Gustav Rosén 1965-1969 
Hans Löwbeer 1969-1980 
Carl-Gustaf Andrén 1980-1987 
Gunnar Brodin 1988-1992 
Stig Hagström 1992-1998 
Sigbrit Franke 1999- 
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Bilaga 3: Förteckning över UHÄ:s utvärderingar 
 

1. Rapport: 1977:8 M-utredningen 1977: utbildning av civilingenjörer och 
forskare inom det maskintekniska området vid de tekniska högskolorna 
i Sverige. 

2. Rapport 1977:11 Försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbild-
ning, hösten 1975-hösten 1976. 

3. Rapport 1977:26 Uppföljningen av de nya tillträdesreglerna – utgångs-
punkter och riktlinjer. 

4. Rapport 1978:1 Utbildningen vid statens scenskolor. 
5. Rapport 1978:2 Utbildningen för psykologexamen (PEG) : erfarenheter 

från dess första femårsperiod. 
6. Rapport 1978:3 Statlig dockspelarutbildning. 
7. Rapport 1978:6 Tillträde till högskolan Delrapport 1: Urvalsreglernas 

effekter på rekryteringen till spärrad högskoleutbildning hösten 1977. 
8. Rapport 1978:14 De kortare vårdutbildningarnas forskningsanknytning. 
9. Rapport 1978:19 UHÄ:s planeringsberedningar – en funktionsstudie. 
10. Rapport 1978:21 Yrkesteknisk högskoleutbildning 1975-1978. Erfaren-

heter från de två första försöksomgångarna. 
11. Rapport 1978:23 Samhällsmedicinska moment m.m. i läkarutbildningen. 
12. Rapport 1978:27 En informell utvärdering av kulturkommunikationslin-

jen. 
13. Rapport 1978:34 En ny praktisk prästutbildning. 
14. Rapport 1979:6 Vision och verklighet – regionnivån i den nya högsko-

lan. 
15. Rapport 1979:7 Ett försök med samverkan i lärarutbildningen, fyra ter-

miners försöksverksamhet inom lärarutbildningen i Härnösand. 
16. Rapport 1979:10 Utbildning av tvåspråkiga lärare för hemspråksunder-

visning av invandrarbarn Delrapport 1: Historisk orientering, erfa-
renheter och problem. 

17. Rapport 1979:13 Tillträde till högskolan Delrapport 3: Två års erfaren-
heter av de nya tillträdesreglerna till högskoleutbildning. 

18. Rapport 1979:14 Utvärdering av tolkutbildning på högskolenivå. 
19. Rapport 1979:25 Högskoleutbildning för administrativt och ekonomiskt 

arbete. 
20. Rapport 1979:26 Högskoleutbildning för administrativt och ekonomiskt 

arbete, Bilagor. 
21. Rapport 1979:27 Textilinstitutet i Borås : utredning om institutets fram-

tida ställning och verksamhet. 
22. Rapport 1980:6 Socialt arbete: en probleminventering. 
23. Rapport 1980:12 Utvärdering av UHÄ:s studieinformerande material. 
24. Rapport 1980:17 Utredning om den framtida radiotelegrafistutbildning-

en. 
25. Rapport 1980:20 Praktiken i civilingenjörs-, bergsingenjörs- och arki-

tektutbildningarna. 
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26. Rapport 1980:24 Studievägledning och yrkesorientering i högskolan två 
år efter högskolereformen. 

27. Rapport 1981:2 Från utbildningsplaner till kursplaner. 
28. Rapport 1981:6 Utredning av sociala servicelinjen, socialpedagoglinjen 

m.m. 
29. Rapport 1981:11 Förslag till ny utbildning för arbetsterapeuter. 
30. Rapport 1981:14 Ny psykologutbildning. 
31. Rapport 1981:23 Ekonomlinjen, förvaltningslinjen, linjen för personal- 

och arbetslivsfrågor. 
32. Rapport 1981:24 Ekonomlinjen, förvaltningslinjen, linjen för personal- 

och arbetslivsfrågor: slutbetänkande från AU-gruppen. Bilaga till 
1981:23. 

33. Rapport 1981:25 Jämlikhet i högskolan - fiktion eller realitet? den soci-
ala rekryteringen till högre utbildning före respektive efter högskolere-
formen. 

34. Rapport 1981:27 Översyn av den religionsvetenskapliga linjen. 
35. Rapport 1981:31 Högre kyrkomusikerutbildning. 
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Bilaga 4: Kanslersämbetets rapporter 

Rapportserie 
1. 1993:1 De frikyrkliga seminarierna som högskolor – en utredning. 
2. 1993:2 Magisterexamensprövning. 
3. 1994:1 Konstnärlig högskoleexamen eller ny fackhögskoleexamen i de-

sign – kriterier, genomgång och prövning av Berghs Reklamskola. 
4. 1994:2 Examensrätt inom lärarutbildningsområdet – delrapport från 

Lärareexamensgruppen. 
5. 1995:1 Konstnärlig magisterexamen. 
6. 1995:2 Doktorsexamen vid Stiftelsehögskolan i Jönköping. 
7. 1995:3 Fortsatt magisterexamensprövning. 
8. 1995:4 Prövning av naprapathögskolan. 
9. 1995:5 Nationell utvärdering av grundutbildningen i matematik. 
10. 1995:6 Examensrätt för Waldorfutbildningar. 
 

Skriftserie 
1. 1994:1 Academic reviews and the culture of excellence. Martin Trow.  
2. 1995:1 The University in Africa in the 1990s and beyond.  

Stig Hagström, Anitra Steen. 
3. 1995:2 Two essays on quality in higher education. Martin Trow. 
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