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InlednIng
Som ett led i arbetet att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs 
universitet genomfördes under 2011 en översyn av universitetets 
samtliga utbildningsprogram. Översynen gick under namnet BLUE 
11, Better Learning in University Education. BLUE 11 genomfördes 
efter den omfattande forskningsutvärderingen RED 10.

De båda projekten utgör universitetsgemensamma satsningar för 
att synliggöra styrkor, svagheter och utvecklingsområden inom uni-
versitetets forsknings- respektive utbildningsverksamhet.

Det finns också skillnader mellan projekten. BLUE 11 innebär inte 
att det görs någon samlad beskrivning av starka respektive svaga 
utbildningar eller utbildningsmiljöer. BLUE 11 är en utbildningsöver-
syn med syfte att ligga till grund för utveckling och är alltså inte något 
renodlat utvärderingsprojekt. En annan skillnad gäller formerna 
för avrapportering. För RED 10 publicerades panelrapporter samt 
rekommendationer för Göteborgs universitet som helhet i tryckt form. 
För BLUE 11 ligger det omfattande material som genererats tillgäng-
ligt på nätet. 

På www.gu.se/kvalitet återfinns bland annat
-  beslut 
-  BLUE-verktyget
-  programrapporter och auditrapporter (motsvarigheterna 
 till självvärderingar och panelrapporter i RED 10)
-  fakultetsnämndernas kommentarer till program- och audit - 

 rapporter
-  föreliggande rapport
-  15 rapporter från tematiska analyser av BLUE-materialet i 
 sin helhet.

BLUE 11 – ÖvErSyn av UTBILdnInGSproGram vId GÖTEBorGS UnIvErSITET – 
BaKGrUnd, procESS och dISKUSSIon
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I denna rapport ingår

del 1- Kvalitet i utbildning
En sammanfattande beskrivning av och diskussion om vad som 
känne tecknar arbete för att bedriva utbildning med hög kvalitet. 
Texten tar sin utgångspunkt i den tematiska granskning som gjorts  av 
allt BLUE-material.

del 2- BLUE-projektet
En kort beskrivning av bakgrunden till BLUE 11 och hur projektet 
genomförts i sina olika delar. I detta avsnitt diskuteras de erfarenheter 
och slutsatser som kan dras från arbetet med BLUE 11.

Den tematiska granskningen finns på www.gu.se/kvalitet.
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Del 1

Kvalitet i utbilDning

Vad kännetecknar universitetsutbildning med hög kvalitet? Det finns 
inget kort och enkelt svar på den frågan. De tematiska analyserna av 
BLUE-materialet har gett underlag för att belysa en rad olika faktorer 
av betydelse för utbildning med hög kvalitet. Till skillnad från Hög-
skoleverkets/Universitetskanslerämbetets utbildningsutvärderingar 
som har ett starkt fokus på hur väl studenterna i sina examensarbeten 
uppvisat att de nått utbildningens examensmål, har BLUE 11 ett tyd-
ligt fokus på de förutsättningar, processer och metoder som ligger till 
grund för att kunna bedriva utbildning med hög kvalitet. 

En slutsats som kan dras från de tematiska analyserna är att det 
vid Göteborgs universitet bedrivs en mängd programutbildningar som 
kännetecknas av ett ambitiöst, genomtänkt och systematiskt arbete 
för att bedriva utbildning med hög kvalitet. Det finns inom program-
men välutvecklade och konsekvent tillämpade modeller och metoder 
för att arbeta med de olika områden som behandlas i BLUE. Ett en-
skilt program är dock sällan starkt inom alla områden. De tematiska 
analyserna har inte fokuserat svagheter och utvecklingsbehov inom 
enskilda program eller grupper av program inom olika fakultetsområ-
den. En sådan kritisk granskning står auditgrupper, fakultetsledningar, 
och i många fall även de programansvariga som skrivit programrap-
porterna, för.

De tematiska analyserna ger framförallt överblick över arbete 
med utbildningsprogram som utmärker sig genom att vara ambitiöst 
och systematiskt, och som därmed kan utgöra goda exempel på hur 
arbete för att utveckla och säkra kvalitet kan göras. Arbete med att 
bedriva ett utbildningsprogram med hög kvalitet är alltid utvecklat 
i en specifik programkontext. Men det hindrar inte att metoder och 
modeller för arbetet kan överföras för att anpassas och integreras i 
helt andra programkontexter. Det är detta som är utgångspunkten för 
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KvaLITET I UTBILdnInG

de tematiska analyserna; möjligheterna att dra nytta av arbete som 
bedrivs inom den stora bredden av programutbildningar vid Göte-
borgs universitet. 

Arbetet med BLUE 11 har inte inneburit att vi idag kan presen-
tera någon patentlösning för hur utbildningsprogram bör bedrivas. 
Arbetet med BLUE har tydliggjort de olika villkor som råder för olika 
utbildningsprogram. Dessa skillnader bottnar i många olika faktorer 
- där bland annat krav på utbildningar, som bottnar i olika vetenskap-
liga/ konstnärliga traditioner, olika förordningsmässiga krav på ut-
bildningarna och ekonomisk tilldelning, utgör några av de ram villkor 
som är avgörande för hur utbildningsprogram kan bedrivas.

Oavsett de specifika villkor som gäller för varje enskilt utbildnings-
program finns frågor som är avgörande för utbildningskvalitet som 
är giltiga för alla program. Alla utbildningar behöver bland annat 
bedriva ett genomtänkt arbete för att säkra vetenskaplig/konstnärlig 
kvalitet, integrering av internationella perspektiv och utforma under-
visning med hög pedagogisk kvalitet.

Alla de goda exempel på arbete med utbildningar som lyfts fram i 
de tematiska rapporterna kännetecknas av ett systematiskt arbete med 
etablerade processer och rutiner för arbetet ifråga. Det gäller för alla 
de teman som ingår i analyserna, alltifrån arbete med studentrekry-
tering till arbete med att tillvarata före detta studenters erfarenheter 
av utbildning och arbetsliv för att kunna utveckla programmet. Allt 
sådant arbete förutsätter en väl fungerande organisation och ledning 
av utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet. Att bedriva 
utbildningsprogram med hög kvalitet förutsätter att det finns förut-
sättningar för att planera, genomföra, följa upp och vidareutveckla 
utbildningsprogrammen så att varje program utgör en fungerande 
programhelhet.

Utbildningsorganisation
Det behövs en utbildningsorganisation där olika aktörers ansvar och 
befogenheter är tydliggjorda och goda förutsättningar finns för att 
bedriva arbetet. Detta gäller den programnära, programsamordnande 
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funktion som programnämnder/ programråd/ programkommittéer 
eller motsvarande står för. Det gäller även det ansvar och de befogen-
heter för alla de utbildningsanknutna frågor som behöver hanteras på 
institutions-, fakultets-/lärarutbildningsnämndens respektive universi-
tetsgemensam nivå. 

Ett exempel: Internationalisering av utbildning är ett område som 
kan behöva hanteras inom utbildningsorganisationens alla nivåer, 
med olika fokus beroende på nivå. Juridiskt stöd för att inom ramen 
av ett utbildningsprogram kunna utveckla joint degrees mellan flera 
lärosäten behövs på universitetsgemensam nivå. Ansvar för att skapa 
förutsättningar för studentmobilitet kan behöva hanteras på program- 
eller fakultetsnivå, medan ansvar för hur integrering och utveckling av 
internationella perspektiv ska göras i en enskild kurs behöver ligga på 
kursansvariga lärare.

Metoder, processer och rutiner
Det behövs fungerande metoder, processer och rutiner att bedriva, följa 
upp och utveckla utbildning. I många tematiska rapporter är det just 
det systematiska arbetet med en viss fråga som granskarna lyfter fram 
som goda exempel. Inom alla de områden som belyses i BLUE 11 fram-
går det att kvalitet i utbildning är resultat av ett kontinuerligt arbete 
med frågan. Inget av BLUE 11:s teman anger frågor som kan lösas en 
gång för alla med en enstaka punktinsats. De återkommande processer 
och rutiner som används behöver ha en rimlig ambitions nivå och ar-
betet vara dimensionerat så att arbetet är effektivt och ändamålsenligt. 
Kvalitet i utbildning bör handla om kvalitet i den konkreta utbildning 
som studenterna möter i undervisning och i examination. De metoder, 
processer och rutiner för att utveckla, genomföra och följa upp kvalitet 
i utbildning behöver alla vara tydligt relaterade till den faktiska utbild-
ningskvalitet som kommer studenterna tillgodo.

Verktyg
Arbetet med att utveckla kvalitet i utbildning förutsätter att det 
finns användbara verktyg. Det kan som i Sahlgrenska akademins fall 
handla om fakultetens handlingsplan för internationalisering, Han-
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KvaLITET I UTBILdnInG

delshögskolans diagnostiska prov i språkkunskaper för att identifiera 
masterstudenters behov av språkstöd i engelska, eller den alumnupp-
följning som journaliststudenter årligen genomför inom ramen för sin 
utbildning. Gemensamt för dessa exempel på verktyg är att de utgör 
integrerade delar i arbetet med utbildningarna. 

Före och efter Göteborgs universitets omorganisation
Arbetet med BLUE 11 genomfördes vid institutioner och fakulteter 
under de organisatoriska villkor som gällde 2011 och början av 2012. 
Förutsättningarna för arbete med utbildningar har delvis förändrats 
sedan dess. Den 1 juli 2012 infördes en ny arbets- och delegationsord-
ning och den 1 januari 2013 infördes en ny administrativ organisa-
tion. Dessa organisatoriska förändringar innebär att slutsatser från 
de tematiska analyserna som gäller ett organisatoriskt sammanhang, 
behöver sättas in i den organisatoriska kontext som råder idag.

Det innebär att de exempel på föredömligt arbete med utbildningar 
som beskrivs i de tematiska rapporterna i vissa avseenden kan vara 
inaktuella idag i och med att de organisatoriska villkoren förändrats. 
En del av det arbete som av de tematiska granskarna presenterar som 
goda exempel är arbete som vid tiden för arbetet med BLUE 11 hante-
rades på fakultetsnivå, det gäller bland annat studentrekrytering, en 
hel del internationaliseringsarbete (främst mobilitetsfrågor) och kvali-
tetssäkring av kursplaner. De organisatoriska förändringarna innebär 
dock inte att slutsatserna från de tematiska granskningarna förlorat 
sin giltighet i mer principiell betydelse.

Att bedriva utbildning med hög kvalitet förutsätter gediget arbete, 
oavsett organisatorisk kontext. Det innebär att utbildningsansvariga 
på alla nivåer inom den nya organisationen behöver tillse att det kan 
bedrivas lika strategiskt, proaktivt och systematiskt arbete i den nya 
organisationen som inom den tidigare, även om ansvar för de olika 
frågorna kan ligga på andra nivåer inom organisationen än tidigare. 
Gällande arbetsordning och delegationsordning anger ramvillkor för 
universitetets arbete, men det är ännu inte helt klargjort hur och var 
alla utbildningsfrågor ska hanteras inom ramen för den nya organi-
sationen. Många utbildningsfrågor ska hanteras på institutionsnivå, 
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nära utbildningens genomförande. Det kan dock finnas fördelar med 
att andra frågor stöttas eller samordnas på en mer övergripande nivå 
för att till exempel underlätta samverkan mellan ämnesområden. I 
en situation där rollfördelningen jämfört med tidigare är förändrad 
mellan den universitetsgemensamma nivån, fakultetsnivån respektive 
institutionsnivån kan diskussioner behöva föras i beredande och be-
slutande organ om var inom organisationen som olika arbetsuppgifter 
behöver hanteras. Det gäller både att tillvarata sådant som fungerat 
väl tidigare, likväl som att i den nya organisationen även utveckla 
sådant som tidigare varit mindre väl utvecklat. 

Erfarenheter från BLUE 11 tillvaratas i arbetet med Vision 2020
Vision 2020 för Göteborgs universitet är det styrdokument som är 
och kommer att vara vägledande för en stor del av universitetets 
utvecklingsarbete de närmaste åren. I arbetet med att implementera 
visionens mål gällande utbildning är slutsatser och erfarenheter från 
BLUE 11 viktiga att tillvarata. I de tematiska rapporterna finns ett 
gediget material som kan fungera som utgångspunkt för arbete med 
olika aspekter av utbildningskvalitet och utveckling av universitetets 
utbildningsverksamhet. 
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Del 2

blue 11-projeKtet

Arbetet med BLUE 11 kan beskrivas schematiskt med nedanstående tidslinje.

 

Bakgrund
Det finns flera faktorer som låg till grund för universitetsledningens 
beslut att genomföra BLUE 11. Göteborgs universitet genomförde 
2010 en omfattande utvärdering av all forskning som bedrivs inom 
universitetet. Utvärderingen genomfördes inom ramen för ett projekt 
som gick under namnet RED 10, Research evaluation for development 
of research. För att åstadkomma starka kompletta miljöer där forsk-
ning och utbildning bedrivs i samverkan, beslutades att universitetets 
utbildningar på motsvarande sätt skulle genomgå en översyn. Projektet 
gavs namnet BLUE 11, Better Learning in University Education, 2011.

Ytterligare ett bidragande skäl var den kvalitetsarbetsgranskning 
av Göteborgs universitet som Högskoleverket genomförde 2009 i 

Vt 10 Ht 10 Vt 11 Ht 11 Vt 12 Ht 12 Vt 13

rektor Uppdrag från 
rektor:
Förberedelser 
för program-
översyn

rektorsbeslut 
om BLUE 11

15 feb 
Inrapportering 
till rektor

Uppföljning 
av BLUE 11 i 
samband med 
verksam hets-
dialoger

Beslut om 
BLUE i  
vision2020

Uppföljning 
av BLUE 11 i 
samband med 
verksamhets-
dialoger

Utredare  
/projekt gruppen
/tematiska 
granskare /m fl

rapport: 
Förberedelser 
för program-
översyn vid 
Göteborgs 
 universitet –  
BLUE 11 
(Karin  
Fogelberg)

precisering och 
konkretisering 
av verktyg 
och processer 
för program-
översyn

diskussioner 
om BLUE-verk-
tyget med olika 
organ inom 
universitetet

BLUE 11- 
semi narier, stöd 
för rapport-
skrivare

15 mars
BLUE 11-
semi narium

Tematiska 
 analyser

publicering 
av allt BLUE 
11-material

Tematiska 
 seminarier 

Samman- 
fattan de   
BLUE 11- 
rapport

jämförande 
studie av 
utbildnings-
projekten vid: 
GU, LU, UU, 
KTh

Fakulteter och  
institutioner

program-
rapporter
auditgransk-
ningar

.......  Fakulteternas och institutionernas arbete  
med uppföljning av BLUE 11
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BLUE 11-projEKTET

enlighet med den europeiska organisationen ENQA:s1 sju kriterier, 
som ingår i överenskommelsen Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area. Göteborgs uni-
versitet kom väl ut i granskningen, men bedömarna poängterade att 
universitet bör utveckla sitt arbete avseende det kriterium som rör re-
gelbundet återkommande granskning och revidering av utbildningar.

En ytterligare bidragande faktor var Högskoleverkets nya utvär-
deringssystem som skulle fokusera resultat och inte som det tidigare 
systemet på processer. Denna förändring tydliggjorde att lärosätena 
behöver ha egna uppföljningar och rutiner för att säkra väl fungeran-
de utbildningsprocesser. Förändringen motiverades från regeringens 
sida just med att lärosätena självständigt skulle ta ansvar för sitt eget 
kvalitetsarbete. Denna ståndpunkt motiverades i sin tur med att reger-
ingen ville ge lärosätena ökad autonomi. 

Det var liknande skäl som gjorde att man vid flera svenska lärosä-
ten, vid ungefär samma tidpunkt, beslutade att genomföra omfattande 
utvecklings- och uppföljningsprojekt inom utbildningsområdet. Vid 
Lunds universitet genomfördes 2011 projektet EQ 11 (Education Qua-
lity), Uppsala universitet genomförde KRUUT (Kreativ utbildnings-
utveckling vid Uppsala universitet) och Kungliga tekniska högskolan 
genomförde 2011 projektet EAE (Education Assessment Exercise).

Förberedelser för utbildningsöversynen
Rektor beslutade i januari 2010 att förberedelser inför programöver-
syn skulle göras och Karin Fogelberg fick uppdraget att ta fram ett 
verktyg för översyn av universitetets utbildningsprogram. 

I juni 2010 presenterades Fogelbergs rapport med förslag till verk-
tyg för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram. 

Det föreslagna verktyget utgick huvudsakligen från de områden 
som angetts i direktiven för uppdraget samt ytterligare fokusområden 
som lagts till efter analys och sammanställning över sedan tidigare 
beslutade policies och handlingsplaner för utbildningar vid Göteborgs 
universitet, modeller för kvalitetssäkring utvecklade vid olika fakulte-

1 European Association for Quality Assurance in Higher Education 



13

ter inom GU samt modeller för kvalitetsarbete vid andra svenska läro-
säten. Här kan modeller för kvalitetsarbete från flera fakulteter vid 
Göteborgs universitet särskilt nämnas eftersom BLUE 11-verktyget 
på olika sätt har inspirerats av dessa. Det gäller bland andra följande 
exempel. 

- Den utbildningsöversyn (GRUNDA) som 2010 gjordes vid 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
- Det verktyg för inrättande och avveckling av utbildningar 
 som 2008 utarbetats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
- Den rutin för inrättande och revidering av utbildningspro-
 gram som utvecklats vid Konstnärliga fakulteten, 2010

Innehållet i rapporten presenterades och diskuterades under 
hösten 2010 i en rad olika organ inom Göteborgs universitet: 
utbildningsföre trädare och studentrepresentanter vid alla fakulteter, 
Grundutbildnings beredningen, Kvalitetsrådet, styrgruppen för Enheten 
för pedagogik och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitets 
förenade studentkårer (GUS). Med utgångspunkt i inkomna synpunk-
ter på rapportens innehåll utvecklade en arbetsgrupp bestående av 
Lennart Weibull, Bengt-Ove Boström, Malin Östling och Karin Fogel-
berg ett preciserat och konkretiserat verktyg för programöversyn samt 
riktlinjer för hur programöversynen skulle genomföras.

I januari 2011 beslutade rektor om genomförande av översyn av 
alla universitetets programutbildningar. I rektorsbeslutet klargjordes 
översynens olika delar med programrapport för varje enskilt pro-
gram, dokumenterade auditgranskningar av alla utbildningsprogram 
samt fakulteternas och lärarutbildningsnämndens sammanfattande 
bedömning av det egna programutbildningsutbudet. Allt material 
skulle rapport eras in till rektor 15 februari 2012. Rektor beslutade att 
300 000 kronor skulle utgå till alla fakulteter för genomförande av 
arbetet.  En projektgrupp bestående av Karin Fogelberg (koordinator 
för arbetet), Bengt-Ove Boström och Malin Östling gavs uppdraget att 
koordinera projektet.
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BLUE 11-projEKTET

Genomförandet av BLUE 11
Riktlinjerna för hur BLUE 11 skulle genomföras i flera olika steg, samt 
verktyg för programöversynen finns angivet i ett dokument som spreds 
till fakulteter och institutioner både som broschyr och på webb. 

Arbetet med BLUE 11 har involverat utbildningsorganisationen på 
alla nivåer inom universitetet: institutions- och programnivå, nämnd-
nivå (fakulteterna och Lärarutbildningsnämnden) och universitets-
gemensam nivå. Det har lagts ned ett omfattande arbete på att arbeta 
fram BLUE 11-materialet. 

Enheten för analys och utvärdering arbetade fram faktaunderlag 
som stöd till program och fakulteter. Underlaget omfattade resultat från 
alumnundersökningen Göteborgsakademiker 2010 samt dataunderlag 
om söktryck och genomströmning för olika utbildningsområden. 

Under våren 2011 arrangerades en rad fyra universitetsgemensam-
ma workshops som huvudsakligen riktades till fakulteternas utbild-
ningsledare och programansvariga vid institutionerna för tematiska 
diskussioner om hur arbetet med BLUE 11:s olika områden skulle 
kunna hanteras i rapporterna.

Särskilda förutsättningar vid Naturvetenskapliga 
 fakulteteten och Lärarutbildningsnämnden
Naturvetenskapliga fakulteten och Lärarutbildningsnämnden har 
av olika skäl arbetat med BLUE 11 på sätt som avviker från övriga 
fakulteters arbete med BLUE 11.

Naturvetenskapliga fakulteten genomförde under 2010 en översyn 
över fakultetens alla utbildningar. Översynen redovisades i ”Grunda-
rapporten”. Översynen av naturvetenskapliga fakultetens utbildningar 
hade många likheter med BLUE 11-översynen. Naturvetenskapliga 
fakulteten skulle därför enbart presentera en fakultetsrapport med 
utgångspunkt i Grundaöversynen och med beskrivningar av utveck-
lingsarbete som gjorts efter 2010 års grundagenomlysning. För Natur-
vetenskapliga fakulteten finns därför inga programrapporter eller 
auditrapporter i enlighet med BLUE 11-verktyget.
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Lärarutbildningsnämnden hade i samband med BLUE 11 en situation 
där Lärarprogrammet som getts sedan 2001 (LP01) var under avveck-
ling till följd av en av riksdagen beslutad lärarutbildningsreform och 
fyra nya lärarutbildningsprogram (LP11) som startade hösten 2011 
(Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarpro-
grammet och Yrkeslärarprogrammet). Programmet som var under 
avveckling behövde inte genomgå någon auditgranskning. Även de 
nystartade programmen undantogs från kravet på auditgranskning då 
det inte fanns mycket mer att granska än det som Högskoleverkets be-
dömare granskat 2010, i samband med ansökan om examenstillstånd 
för de nya lärarprogrammen. För Lärarutbildningsnämnden finns 
därför auditrapporter enbart för Speciallärarprogrammet och Special-
pedagogiska programmet.

Det inrapporterade BLUE 11-materialet
Fakulteterna och Lärarutbildningsnämnden rapporterade in allt mate-
rial till rektor den 15 februari 2012. Alla rapporter som skrivits inom 
ramen för BLUE 11 finns tillgängliga på BLUE 11:s webbplats.

Programrapporter
Alla utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå skulle 
skriva programrapporter i enlighet med det BLUE 11-verktyg som 
beslutats av rektor. BLUE 11-verktyget för inrapportering utgjordes 
av en wordmall som fanns tillgängliga på svenska och på engelska.

Kraven på att följa BLUE 11-verktyget innebär att alla program-
rapporter har samma tematiska struktur. I BLUE 11-verktyget uppma-
nas programansvariga att beskriva och kommentera hur man arbetar 
med det aktuella deltemat i det egna utbildningsprogrammet. Det är 
stora variationer mellan olika programrapporter när det gäller hur 
utförliga redovisningar man lämnat inom olika delteman. I många 
programrapporter saknas kommentarer till delteman, medan rikliga 
kommentarer finns i andra rapporter. Detta innebär att det material 
som föreligger i programrapporter är ojämnt både när det gäller be-
skrivningar och kommentarer.
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Auditrapporter
Alla utbildningsprogram skulle genomgå en dokumenterad gransk-
ning. Riktlinjerna för auditgranskningen var följande:

”En dokumenterad extern bedömning ska genomföras med 

programrapport och, om möjligt, kompletterande intervjuer 

som grund. Bedömarnas uppgift är att utifrån de teman som 

behandlas i rapporten ge synpunkter på och lämna rekom-

mendationer rörande det granskade programmet och dess 

kvalitetsarbete. Auditrapporten ska vara kortfattad. 

Det är önskvärt att granskningen genomförs av en grupp 

(”auditgrupp”) som utses av fakultetsnämnden på förslag av 

programledningen. Bedömare kan rekryteras inom fakul-

teten/GU, nationellt och/eller, när så är lämpligt, interna-

tionellt. I auditgruppen bör ingå minst en verksamhets-/

ämnesföreträdare med programerfarenhet, en student och i 

möjligaste mån en arbetslivsföreträdare. Samma auditgrupp 

kan granska flera program om dessa är ämnesmässigt när-

liggande. ” (BLUE 11-verktyget)

Fakulteterna valde olika sätt att arbeta med auditgranskningarna. 
Några fakulteter utsåg auditgrupper som gavs i uppdrag att granska 
flera, närbesläktade program. Andra fakulteter utsåg en auditgrupp 
per program. En del fakulteter utvecklade mer utförliga instruktioner 
till auditgrupperna, medan andra enbart utgick från rektors riktlinjer. 
De olika instruktionerna till auditgrupperna och auditgruppernas 
olika sätt att genomföra sina uppdrag innebär att auditrapporterna 
utgör ett material med stora variationer i vilka teman som fokuse-
ras, och det finns stora variationer mellan rapporterna vad gäller 
detaljrike dom.

Nämndernas sammanfattande rapporter 
Fakulteterna och Lärarutbildningsnämnden presenterade i sina 
rapporter en sammanfattande bedömning av nämndens utbildnings-
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program med grund i programrapporterna och auditrapporterna. I 
nämndernas rapporter beskrivs nämndernas bedömningar av styrkor, 
svagheter och utvecklingsområden inom respektive nämnds ansvars-
område. Nämndernas rapporter skiljer sig åt i detaljrikedom när det 
gäller alla BLUE 11:s tematiska områden. 

De olika nämnderna valde olika modeller för att följa upp BLUE 
11. Några exempel: Handelshögskolan ställde krav på att program-
men skulle inkomma med åtgärdsplaner. Samhällsvetenskapliga 
fakulteten arrangerade en seminariedag för uppföljning av BLUE 11. 
Lärarutbildningsnämnden arrangerade uppföljande dialoger mellan 
nämnden och programledare.

Universitetsledningens uppföljning av BLUE 11
Visionsseminarium
Den 15 mars 2012 hölls ett BLUE 11-seminarium där en första, sam-
manfattande analys av fakultetsrapporterna presenterades och några 
inbjudna fakultetsföreträdare presenterade sina erfarenheter från 
arbetet med BLUE 11.

Verksamhetsdialoger
Fakulteternas arbete med BLUE 11 följdes upp i samband med univer-
sitetsledningens verksamhetsdialoger med fakulteterna våren 2012 
och hösten 2012. Fakulteterna redovisade då bland annat hur man 
vid fakulteterna arbetat med programuppföljning och programutveck-
ling i enlighet med bland annat programledningarnas identifierade 
behov av utveckling, auditgranskarnas kommentarer och råd samt 
fakulteternas strategiska överväganden. Ingela Elofsson som deltagit 
i alla verksamhetsdialoger sammanfattar det som framkommit om 
BLUE 11 i dialogerna enligt följande:  

”Det är ingen tvekan om att arbetet med BLUE 11 varit 

stimulerande och i många fall nödvändigt. Det vittnar man 

om såväl i rapporterna som i verksamhetsdialogerna. BLUE 

11-verktyget i sig och det faktum att man har blivit ”tving-

ad” att göra en ordentlig genomlysning av sina program 



18

BLUE 11-projEKTET

har generellt uppfattats som mycket positivt. Vidare har det 

varit uppskattat att arbeta med kollegial granskning; att 

man faktiskt hjälper varandra.

Några konstaterar dock att det kan vara svårt att urskilja vad 

som är en effekt av BLUE 11 och vad som ändå hade skulle 

ha framkommit/åtgärdats i det reguljära kvalitetsarbetet.

Från flera håll efterfrågas om/när det blir en fortsättning 

– vilken aviserats i Vision 2020 – och om/när en liknande 

översyn kommer att göras av de fristående kurserna.” 

Tematisk granskning
Under våren 2012 anlitades närmare 20 personer för att göra tematiska 
analyser av allt BLUE 11-material. Granskarna utgjordes huvud-
sakligen av personer verksamma på universitetsgemensam nivå med 
särskild kompetens inom det tematiska område som skulle granskas. 

Avsikten med den tematiska granskningen var att använda det ge-
digna material som hade rapporterats in till rektor i februari 2012 för 
att göra samlade beskrivningar av hur arbete med sådana områden 
som har direkt relevans för utbildningskvalitet bedrivs vid Göte-
borgs universitet. Med grund i den information som återfinns i BLUE 
11-materialet har de tematiska granskarna lyft fram utbildningar där 
föredömligt arbete bedrivs inom det specifika temat. De tematiska 
analysernas mål är att lyfta fram konkreta exempel på hur systema-
tiskt arbete bedrivs för att ge utbildning med hög kvalitet.

De tematiska rapporterna finns publicerade på www.gu.se/kvalitet.

Temaseminarier under hösten 2012
De tematiska granskarna presenterade sina slutsatser i samband med 
fyra universitetsgemensamma seminarier som arrangerades under 
hösten 2012. Till varje seminarium inbjöds talare verksamma vid 
utbildningsprogram där granskarna identifierat goda exempel på hur 
man arbetar med ett specifikt tema. Vid seminarierna presenterades 
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därmed en sammanfattande analys av hur ett specifikt tematiskt om-
råde hanteras inom Göteborgs universitets programutbildningar och 
exempel på föredömligt arbete med temat vid ett urval av program. 

BLUE 11 i Vision 2020
I Vision 2020 står att universitetets alla utbildningar regelbundet ska 
utvärderas och att resultaten ska omsättas i åtgärder. Som ett medel 
för detta nämns att GU senast 2020 ska ha genomfört en uppföljning 
av BLUE. 

BLUE 11 i jämförande studie
Under våren 2013 genomförs en jämförande studie av de utvecklings- 
och uppföljningsprojekt av utbildning som under 2011 genomfördes 
vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet samt 
Kungliga tekniska högskolan. Studien genomförs av Sara Karlsson, 
verksam vid KTH, i samverkan med de lärosäten som ingår i studien.

BLUE 11-verktyget används dessutom i sin helhet vid Stockholms uni-
versitet, samt delar av verktyget, vid Handelshögskolan i Köpenhamn. 

Lärdomar från arbetet med BLUE 11
I flera av nämndernas rapporter kommenterades arbetet med BLUE 11.    
Detta var inte något som efterfrågats i direktiven till nämnderna, men 
de spontana kommentarer om BLUE 11 som gavs i flera av rappor-
terna ger en bra grund för reflektion om hur arbetet med BLUE 11 
fungerat och vad som skulle behöva utvecklas om ett liknande projekt 
ska genomföras i framtiden. Kommentarerna handlar om de positiva 
bidrag till fakulteternas kvalitetsarbete som BLUE 11 inneburit. Kom-
mentarerna handlar också om problem med både BLUE 11-verktygets 
utformning och de arbetsprocesser för arbetet med BLUE 11 som var 
fastställda. I dessa kritiska kommentarer finns flera förslag till hur ett 
liknande arbete i framtiden skulle kunna utformas.
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BLUE 11 som värdefullt bidrag till kvalitetsarbetet
Flera fakulteter kommenterade värdet av arbetet med BLUE 11 för 
nämndernas kvalitetsarbete.
• Handelshögskolan beskriver att arbetet med BLUE 11 tillfört vik-

tig information för fakultetens fortsatta kvalitetsarbete och utgör 
ett bidrag till fakultetens redan påbörjade strategiska arbete.

• Utbildningsvetenskapliga fakulteten beskriver att genomföran-
det av BLUE 11 har producerat värdefullt underlag för fortsatta 
diskussioner kring utbildningsutbudet.

• Humanistiska fakulteten beskriver att materialet bör kunna 
utgöra ett bidrag till en strategi för den fortsatta utvecklingen av 
fakultetens befintliga och kommande programsatsningar samt 
utgöra ett stöd i programmens kvalitets- och utvecklingsarbete.

• IT-fakulteten beskriver att BLUE 11 utgjort ett stimulerande och 
viktigt bidrag till arbetet med att tydliggöra och utveckla pro-
grammen. Flera initiativ har tagits som ett direkt eller indirekt 
resultat av arbetet med BLUE 11. Fakulteten beskriver också att 
verktyget fungerar som ramverk för att identifiera aspekter av 
kvalitet vad gäller förutsättningar för programutbildningar.

• Konstnärliga fakulteten beskriver att arbetet med BLUE 11 har 
medfört en bra utvecklingsprocess inom fakulteten samt att 
auditrapporterna har väckt kritik som har hörsammats av led-
ningsgruppen. I rapporten påpekas att konstnärliga fakultetens 
utbildningsutbud kan stärkas med de erfarenheter som BLUE 11 
pekat på om ledning vid fakulteten stödjer och kraftfullt förvaltar 
materialet.

• Lärarutbildningsnämnden menar att arbetet med BLUE 11 
har varit värdefullt för kvalitetsarbete inom lärarprogrammen. 
Program- och auditrapporter fungerar som underlag för dialog 
mellan nämnd och programråd/kvalitetsråd och strategiskt arbete 
för att utveckla kvalitet i utbildning. 

• Samhällsvetenskapliga fakulteten lyfter särskilt fram värdet av 
att auditgruppernas rapporter hållit genomgående hög kvalitet 
och att det varit ”…värdefullt att få ta del av de bedömningar 
som gjorts av erfarna kollegor från andra lärosäten, och lyssna 
till omdömen och förslag från personer med bred erfarenhet av 
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olika yrkesverksamheter.” Fakulteten lyfter också att sådant som 
auditgrupperna påpekar är utvecklingsarbete som redan pågår. 
Det förekom att programledningar var kritiska och hade invänd-
ningar mot innehållet i auditrapporterna. Fakultetsnämnden 
kommenterar detta ”…dessa invändningar, liksom andra note-
rade anmärkningar och synpunkter, får bli en del av det samlade 
materialet som nu ska läggas till grund för det fortsatta utveck-
lingsarbetet – för såväl enskilda program som för nämndens 
samlade programutbud.” 

Sammantaget kan konstateras att arbetet med BLUE 11 av många 
fakulteter uppfattats som ett positivt bidrag till kvalitetsarbete med 
utbildningsprogrammen inom nämndernas ansvarsområden. Några 
nämnder lyfter speciellt värdet av de kritiska granskningar som audit-
grupperna bidragit med.

Kritik mot utformningen av BLUE 11 och förslag till  
framtida programuppföljning
De positiva kommentarerna som beskrevs ovan var tämligen sam-
stämmiga. Bland de kritiska synpunkterna finns en större spännvidd 
gällande de områden som kommenterades. De kommentarer som gavs 
handlade huvudsakligen om BLUE 11-verktygets utformning res-
pektive riktlinjerna för auditgranskningen. Men det finns inte någon 
större samstämmighet vad gäller vilka aspekter på verktyg respektive 
auditgranskning som kommenterades. 

Om BLUE 11-verktyget
• Mer styrning – Konstnärliga fakulteten ifrågasätter om verktyget 

fungerat optimalt och påpekar att rapporterna varit ojämna i 
kvalitet och analys. En tydligare central styrning hade varit önsk-
värd för att undvika missförstånd av rapporternas utformning, 
kvalitetssäkring och innehåll.

• Mer analys – Handelshögskolan påpekar att verktyget lägger för 
stor tonvikt på faktaredovisning och efterfrågar större betoning 
på analys och självvärdering

• Koppling mellan avancerad nivå och forskarutbildningsnivå – 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten menar att en utbildningsöversyn 
bör beröra kopplingen mellan avancerad nivå och forskarutbild-
ning.

• Mer om examensarbeten – Humanistiska fakulteten lyfter att ett 
verktyg för programöversyn bör lägga större vikt vid examens-
arbeten.

• Mer underlag – Humanistiska fakulteten betonar att kurs- och 
programrelaterade dokument såsom litteraturlistor, program-
beskrivningar, studiehandledningar bör ingå i verktyget.

• Tillgängligt analysunderlag – Handelshögskolan efterfrågar 
centralt framtaget analysunderlag, rutiner och systemstöd för 
att söka fram fakta om enskilda program. Detta är i dagsläget 
särskilt svårt att få fram för fakultetsövergripande program. 
Även IT-fakulteten efterfrågar detta med argumenten att det finns 
svårigheter att få fram relevant data. Enkelt lättillgänglig och för 
verksamheten anpassad och kvalitetssäkrad data utgör en förut-
sättning för kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring.

Om auditgranskning
• Bättre styrning – Både Konstnärliga fakulteten och Sahlgrenska 

akademin påpekar att auditgruppernas rapporter hållit en ojämn 
kvalitet och efterfrågar båda en bättre styrning av auditgruppernas 
arbete och avrapportering i de av rektor fastställda riktlinjerna.

• ”Kortfattad” som ett problem – Handelshögskolan påpekar att 
uppmaningen att auditrapporterna skulle vara kortfattade var 
olycklig eftersom värdet att kunna ta del av auditgruppernas 
tankar och reflektioner är större än värdet av kortfattade och 
lätthanterliga rapporter.

• Tydligare riktlinjer för auditgruppernas sammansättning – Han-
delshögskolan efterfrågar tydligare riktlinjer för sammansättning-
en av auditgrupperna t ex gällande jäv och kännedom om svenska 
utbildningssystemet. Fakultetsnämnden bör kunna agera mer 
självständigt visavi programansvariga. Det är önskvärt om någon 
”mer extern” person hade tagit fram förslag på auditgrupper än 
programansvariga själva.
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• Avstämning mellan auditgrupper – Humanistiska fakulteten 
efterfrågar ytterligare ett steg i auditgranskningen. Auditgrupp-
ernas ordföranden skulle behöva stämma av sinsemellan ”så att 
enhetlighet i operationaliseringen av verktygets parametrar upp-
nås” för att på så sätt skapa större enhetlighet i auditgruppernas 
bedömningar.

• Obligatoriska auditintervjuer – Humanistiska fakulteten anser att 
auditgruppernas intervjuer är så pass viktiga för granskningen att 
dessa borde vara obligatoriska.

Sammantaget kan konstateras att flera fakulteter har lämnat kon-
kreta förslag till hur arbete med auditgranskningar kan förbättras om 
sådana ska genomföras vid senare tillfälle.

Övrigt
Handelshögskolan lyfter ytterligare en fråga i sin sammanfattande 
rapport, det gäller de problem med den då gällande regelsamlingen 
som lyfts i många av Handelshögskolans programrapporter. 
• Regler för studier vid Göteborgs universitet  –  Handelshögskolan 

påpekar vikten av att ”…den stora betydelsen av att den påbörja-
de översynen av /…/regelsamling…/…/ slutförs på ett framgångs-
rikt sätt så att detta uppmuntrar/gynnar pedagogiskt nytänkande 
och utvecklingsarbete. De begränsningar som nuvarande regel-
verk ger upphov till, både avseende pedagogiskt nytänkande, ut-
vecklingsarbete och lärares möjlighet till inflytande, har påpekats 
i ett flertal rapporter.”

Diskussion 
Genomgången ovan av nämndernas kommenterar till BLUE 11 tydlig-
gör att arbetet ur nämndernas perspektiv var ett värdefullt projekt 
som gav ett gediget underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet. Det 
finns konkreta förslag till hur BLUE 11-verktyget kan utvecklas och 
förslag till hur arbete med auditgranskningar av utbildningsprogram 
kan utvecklas och stärkas. 
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Underlag för analys
Ett område som lyftes från flera nämnder är behovet av att i program-
rapporter få mer analys och mindre deskription. Detta kan uppnås 
både genom tydligare styrning och krav på analys samt genom att 
utbildningsansvariga kan erbjudas lättillgängliga basdata om pro-
grammen. Det kan till exempel gälla programspecifika resultat från 
studentundersökningar eller underlag om genomströmning för studen-
ter som antagits till programmet. 

Katarina Borne, verksam vid enheten för analys och utvärdering, 
presenterade i samband med ett av de tematiska seminarierna hösten 
2012, ett exempel på analysunderlag som enheten kan utveckla. Det 
var ett exempel på bearbetning och förädling av sökdata (data från 
Verket för högskoleservice) där studenters sökprofiler kan synliggöras. 
Det är ett exempel på underlag som kan ligga till grund för omvärlds-
analyser, där en utbildning får information om vilka utbildningar som 
de konkurrerar med nationellt, lokalt och ämnesmässigt i samband 
med studentrekrytering. 

Projektets egentliga syfte
Före, under och efter BLUE 11-projektets genomförande väcktes 
en fråga, i olika sammanhang från medarbetare verksamma inom 
utbildningsorganisationen på olika nivåer, om vad utbildningsöversy-
nen egentligen syftade till. Skulle rektor komma att lägga ner program 
med grund i sådant som framkommit i BLUE 11? Skulle fakulteterna 
komma att lägga ned program utifrån BLUE 11? 

Frågan om projektets egentliga syfte är relevant att ta på allvar 
och diskutera. Rektors ursprungliga uppdrag i februari 2010 var att 
utveckla ett verktyg för inrättande, upprätthållande och avveckling av 
utbildningsprogram. När beslut om att genomföra BLUE 11 fattades 
ett år senare formulerades syftet enligt följande: 

”Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen 

vid Göteborgs universitet ska en översyn av samtliga utbild-

ningsprogram genomföras. Uppföljningen ska bilda under-

lag för kommande verksamhetsdialoger med fakulteterna 

rörande utbildningsutbudets inriktning och kvalitet.”
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Det verktyg som användes i utbildningsöversynen var ett verktyg som 
skulle synliggöra kvalitetsarbete, i vid mening, inom programmen. I 
verktyget ingår inte några fastställda kriterier eller indikatorer som 
enskilt skulle kunna ligga till grund för beslut om att avveckla ut-
bildningsprogram. Däremot kan den information som framkommer i 
programrapporter och auditrapporter ligga till grund för diskussion 
om kvalitet i ett enskilt program. 

BLUE 11-projektet har i realiteten kommit att hamna på flera nivåer 
där det kanske kan identifieras en oklarhet mellan BLUE 11- projektets 
samtidiga fokus på lokal programutveckling och fokus på universitets-
ledningen önskemål om övergripande bild av utbildningsutbudet. 

Det goda arbete som BLUE 11 registrerade måste ibland översättas 
till de ansvarsförhållanden som gäller i den nya organisationen. Med 
den reservationen kommer BLUE 11-materialet under många år att 
vara en viktig kunskapskälla för utvecklingen av universitetets utbild-
ningar mot de mål som anges i Vision 2020. 

 
Tematiska rapporter
Som tidigare nämnts återfinns 15 tematiska kapitel i en rapport publi-
cerad på www.gu.se/kvalitet. I de tematiska rapporterna ligger fokus
på att lyfta fram goda exempel på hur man arbetar med en fråga inom 
de programutbildningar som ges vid Göteborgs universitet.








