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Styrelsen Rapport 

 2022-04-13 Dnr HS 2022/183 

Kvalitetsrapport 2021 

I denna rapport sammanfattas kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde 

(Högskolan) under år 2021. Inledningsvis behandlas det ”samlade kvalitets-

arbetet” och därefter kvalitetsarbetet inom de olika delarna av verksamheten, 

nämligen ”utbildning”, ”forskning”, ”verksamhets- och ledningsstöd” samt 

”högskoleövergripande ledning och styrning”. En sammanfattande analys och 

reflektion rörande det samlade kvalitetsarbetet görs i den avslutande delen av 

rapporten. 

1 Samlat kvalitetsarbete 

1.1 Rektors kvalitetsråd 

Rektors kvalitetsråd har under året bedrivit ett aktivt arbete. I rådet – som 

leds av prorektor – ingår dekan, högskoledirektör, en representant från varje 

institutions ledningsgrupp, en studentkårsrepresentant samt en utredare. 

Rådets arbete fokuserades på Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) lärosätes-

granskning som pågick under året (se nedan).  

1.2 UKÄ:s lärosätesgranskning 

I januari färdigställdes den självvärdering som utgjorde underlag för UKÄ:s 

lärosätesgranskning (granskning av Högskolans kvalitetsarbete). Efter att 

självvärderingen lämnats till UKÄ vidtog förberedelser för de två platsbesöken, 

genom ett så kallat ”torrsim” i mars månad. Vid torrsimmet, som leddes av de 

externa referenspersonerna för arbetet med granskningen, ställdes frågor om 

Högskolans kvalitetsarbete till ledningsfunktioner och andra utvalda 

funktioner. 

I skiftet maj/juni hölls det första platsbesöket, där grunden för intervju-

frågorna var självvärdering, studentinlaga och övriga underlag. UKÄ valde 

därefter ut två fördjupningsspår, nämligen ”Årlig programföljning” och 

”Studentinflytande”. Fördjupningsspåren var sedan i fokus vid det andra 

platsbesöket som ägde rum i skiftet augusti/september. Ledningsfunktioner 

och andra berörda funktioner medverkade i platsbesöken och i arbetet med att 

ta fram olika typer av underlag som UKÄ begärde in.  
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Delning av bedömargruppens preliminära yttrande över granskningen skedde 

i december 20211. 

1.3 Tematisk utvärdering av breddad rekrytering 

UKÄ har granskat samtliga lärosätens arbete med breddad rekrytering, via en 

tematisk utvärdering. I april lämnades därför en självvärdering till UKÄ, som 

underlag för granskningen. Självvärderingen innehöll en redogörelse av 

Högskolans arbete inom området, där en del utgjorde beskrivning av olika 

konkreta projekt som rör breddad rekrytering och breddat deltagande.  

I den arbetsgrupp som sammanställde självvärderingen ingick chefen för 

avdelningen för avdelningen för marknadsföring och kommunikation, 

biträdande chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd (US) samt 

en utredare från US. 

Delning av preliminärt yttrande över granskningen skedde i december 20212. 

1.4 Nationella utbildningsutvärderingar 

Under hösten 2021 inledde UKÄ arbete med två utbildningsutvärderingar där 

Högskolan ingår, nämligen utvärdering av landets sjuksköterske- och 

specialistsjuksköterskeutbildningar. Högskolans arbete med underlag för den 

förstnämnda utvärderingen startades, främst inom en arbetsgrupp vid 

institutionen för hälsovetenskaper. Såväl lärare som studenter inom 

sjuksköterskeutbildningen medverkade vid UKÄ:s uppstartsmöte i november.  

Uppstartsmöte för utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningar, där 

Högskolans distriktssköterskeprogram kommer att granskas, sker först våren 

2022. 

1.5 Åtgärder efter UKÄ:s lärosätestillsyn 

UKÄ:s rapport från lärosätestillsynen (juridisk tillsyn av regeltillämpning) 

2020 visade att Högskolan sammantaget följer det nationella regelverket väl. 

Några påpekanden lämnades dock av UKÄ och under året har ett antal 

åtgärder genomförts, relaterat till detta. Arbetet har skett enligt den plan som 

rektors kansli sammanställt för åtgärderna.  

Utveckling har bland annat skett av riktlinjerna för kursvärdering och 

tillgodoräknande samt riktlinjerna för hantering av oredlighet i forskning och 

andra avvikelser från god forskningssed. Vidare har ett nytt styrdokument 

fastställts, nämligen ”Anvisningar för studentinflytande”.  

 

                                                        

1 Bedömargruppens yttrande utgjorde grunden för UKÄ:s beslut om granskningen som fattades i januari 

2022 och där Högskolan fick omdömet ”godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll”. 

2 UKÄ:s beslut om den tematiska utvärderingen fattades i februari 2022. 
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2 Kvalitetsarbete inom utbildning 

Kvalitetsarbetet inom utbildning har under året omfattat ett stort antal 

aktiviteter, såväl på högskoleövergripande nivå som inom olika funktioner och 

ämnesgrupper. Uppföljningar som relaterar till utbildning har gjorts, främst 

inom ramen för sexårsuppföljning av utbildning, årlig uppföljning av 

utbildningsprogram, doktorandspegel, programenkäter, kursvärderingar och 

andra enkäter till studenter samt uppföljning av studentkårsskrivelsen. 

2.1 Sexårsuppföljning av utbildning 

Sexårsuppföljningen av ämnen och relaterade utbildningsprogram som 

inleddes år 2018 har fortsatt, enligt uppgjord tidsplan. I april fastställde 

fakultetsnämnden uppföljningsrapporter för ämnena biomedicin, engelska, 

folkhälsovetenskap och svenska språket. Uppföljningsrapport för ämnet 

socialpsykologi fastställdes sedan i oktober.  

Resultatet från slutförda uppföljningar visar att utbildningarna ifråga i stort 

sett är väl fungerande. Ett antal styrkor och utvecklingsområden har 

identifierats vilket ger underlag för vidare utveckling av utbildningarna. Det 

ämne där utvecklingsbehov främst noterades är socialpsykologi där bland 

annat professorskompetensen behöver stärkas. 

När det gäller ämnet industriell ekonomi, där kvalitetsbrister framkommit 

efter fakultetsnämndens granskningar inom ramen för tidigare sexårs-

uppföljning, fattade rektor beslut i november 2021. Beslutet innebar att ämnet 

den 1 december 2021 flyttades från institutionen för handel och företagande 

till institutionen för ingenjörsvetenskap, i syfte att säkra ämnets teknik-

innehåll. Särskilda satsningar kommer att göras för att såväl säkra som 

utveckla kvaliteten i ämnet. 

Hittills har utbildning inom 18 av Högskolans 28 ämnen inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå granskats i fakultetsnämndens sexårs-

uppföljning. Under hösten 2021 inleddes uppföljning av utbildning vid 

institutionen för informationsteknologi. Den utbildning som kommer att 

granskas där finns inom ämnena informationsteknologi, medier, estetik och 

berättande samt musik. 

2.2 Kursvärderingar och andra enkäter 

Kursvärderingsprocessen fungerar sammantaget väl, något som bekräftades 

vid lärosätestillsynen. Utmaningar finns dock vad gäller svarsfrekvensen som 

är alltför låg. Fakultetsnämndens utvecklingsprojekt rörande kursvärderingar, 

som inleddes år 2020, har fortsatt under året. Projektets första del, som främst 

handlade om att förbättra såväl information till studenterna som stöd till 

lärarna, implementerades hösten 2021 (efter revidering av riktlinjerna i juni). 

Under hösten inleddes den andra delen av projektet som innebär en översyn 

av enkätfrågorna. Såväl lärare som studenter har inbjudits att vara med i 

utvecklingen av den digitala kursvärderingsenkäten. I den sista delen av 

projektet kommer en utredning att göras av enkätsystemet. 
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Utöver kursvärderingar har även andra enkäter till studenter och doktorander 

genomförts. Exempel på detta är programvärderingar (enkäter till program-

studenter) och doktorandspegel. 

2.3 Studentkårsskrivelse 

Under året har Högskolan arbetat med olika åtgärder kopplade till student-

kårsskrivelsen 2020. Insatser som har gjorts inkluderar bland annat stöd till 

lärare inom digital pedagogik och utvecklat studentinflytande. I slutet av året 

gjordes en sammanfattning av vidtagna åtgärder. Uppföljning av studentkårs-

skrivelsen görs av rektors kansli, i nära samverkan med Studentkåren. 

Studentkåren sammanställde i december en ny studentkårsskrivelse, för år 

2021, där synpunkter på Högskolans utbildningsverksamhet framfördes. 

Studentkårsskrivelsen och uppföljningen av den utgör ett viktigt inslag i 

Högskolans kvalitetsarbete – och ett viktigt underlag för Högskolans 

verksamhetsplanering. 

2.4 Arena för högskolepedagogisk utveckling 

För att utveckla och medvetandegöra de pedagogiska frågorna som en del av 

kvalitetsarbetet startades under år 2021 det tvååriga projektet ”Arena för 

högskolepedagogisk utveckling”. Målet är att skapa en högskolegemensam 

miljö för utbyten och samverkan mellan institutioner, ämnen och verksam-

heter. Miljön ska bidra till ökad pedagogisk kompetens och möjligheter till 

kompetensutveckling i olika projekt, framförallt för lärare som vill meritera sig 

pedagogiskt. Vidare ska ett förslag på en permanent organisation för de 

högskolepedagogiska frågorna utarbetas. 

2.5 Dekanernas dialogmöten med fakultetsnämndens råd 

och utbildningskommittéer 

För att utveckla fakultetsnämndens arbete har dekanerna fortsatt förbättra de 

gemensamma dialogmötena med utbildningskommittéernas ordförande och 

vice ordförande. Regelbundna gemensamma dialogmöten har även initierats 

med ordförande i rådet för docentprövning och ordförande i rådet för 

högskolepedagogisk meritering.  

Den dialogbaserade mötesformen har skapat mycket goda positiva 

diskussioner och utbyten mellan mötesdeltagare och bidrar till ett lärande för 

fakultetsnämnd, råd och utbildningskommittéer. Lärandet sprids även till 

övriga medarbetare med kollegiala uppdrag, som ämnesansvariga lärare och 

programansvariga lärare. 

2.6 Ansökningar om examenstillstånd 

Under året har två institutioner arbetat med ansökningar till UKÄ om 

examenstillstånd. I oktober lämnades en ansökan om examenstillstånd på 

masternivå inom området biovetenskap. Ytterligare en ansökan har förberetts, 
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rörande examenstillstånd på forskarnivå inom området ”Hälsa i det digitala 

samhället”. Denna ansökan färdigställs och lämnas till UKÄ våren 20223. 

 

3 Kvalitetsarbete inom forskning 

3.1 Årlig uppföljning och sexårsuppföljning 

Pilottestningen vid en institution av den nya processen för årlig uppföljning av 

forskningsprojekt var klar i mars 2021. Responsen efter testningen var positiv. 

Efter mindre revidering av processen var den årliga uppföljningen av 

forskningsprojekt tillgänglig för alla institutioner hösten 2021. Uppföljningen 

genomförs digitalt i verksamhetssystemet ELIN. 

När det gäller sexårsuppföljningen av forskningsmiljöer finns övergripande 

styrdokument klara. Under år 2021 har viss planering skett av kommande 

uppföljning och denna planering kommer att fortsätta under år 2022. Själva 

uppföljningen, som ska göras vid samma tidpunkt vid alla institutioner, ska 

sedan genomföras år 2023. 

3.2 Styrdokument 

Ett antal olika styrdokument som relaterar till kvalitetsarbete inom forskning 

har fastställts, bland annat ”Riktlinjer för öppen tillgång och registrering av 

publikationer i DiVA” och ”Riktlinjer för hantering av misstanke om oredlighet 

i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed”. Det sistnämnda 

dokumentet har handlagts av Högskolans forskningsetiska råd, som haft en 

aktiv verksamhet under året. 

3.3 INFINIT 

Våren 2021 presenterades rapporten från den externa utvärdering som gjorts 

av KK-miljön INFINIT. Utvärderingen genomfördes av DAMVAD Analytics, 

på uppdrag av KK-stiftelsen, och den omfattade även KK-miljöerna vid 

Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet. Resultatet visade att KK-miljö-

programmet under hela den tioårsperiod som det bedrivits har bidragit till 

betydande förändringar vid såväl Högskolan i Skövde som de andra två 

lärosätena. 

 

                                                        

3 Ansökan lämnades till UKÄ i mars 2022. 
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4 Kvalitetsarbete inom verksamhets- och lednings-

stöd 

Verksamhets- och ledningsstödet har år 2021 aktivt bidragit i många av de 

aktiviteter som ingår i kvalitetsarbetet inom utbildning och forskning. Då 

verksamhets- och ledningsstödets uppdrag till stor del handlar om att skapa 

goda förutsättningar för utbildning och forskning är arbetet inom detta 

område starkt knutet till kvalitetsaspekter.  

Då år 2021, liksom föregående år, har präglats av de omställningar som varit 

nödvändiga till följd av Corona-pandemin har stora krav ställts på anpassning 

och flexibilitet i den stödjande verksamheten. Nedan nämns exempel på 

kvalitetsfrämjande aktiviteter som ändå har kunnat genomföras. 

4.1 Åtgärder relaterade till lärosätestillsyn och studentkårs-

skrivelse 

Flera avdelningar inom verksamhetsstödet och rektors kansli har i hög grad 

medverkat i det åtgärdsarbete som skett kopplat till den lärosätestillsyn som 

UKÄ genomförde år 2020 samt till studentkårsskrivelsen 2020. Rektors kansli 

har haft en samordnande roll för åtgärdsarbetet i båda processerna. 

4.2 Projektet Integrerat stöd 

Flera avdelningar inom verksamhetsstödet har under 2021 fortsatt att arbeta 

med projektet Integrerat stöd. Projektet vill bidra till studenternas karriär- och 

identitetsutveckling, ge förutsättningar för hållbara studier och få akademiskt 

skickliga studenter. Syftet är att vidareutveckla och integrera olika stödinsatser 

i utbildningsprogrammen, exempelvis studieplanering/studieteknik, 

akademiskt skrivande och informationssökning. Stödet har under lång tid 

erbjudits genom workshoppar och föreläsningar men deltagandet har varit 

lågt. Ändå visade den Studentbarometer som genomfördes 2018 att behov 

finns av denna typ av stöd. Förhoppningen är att i större utsträckning än 

tidigare nå ut till studenterna genom integrering av stöd i utbildnings-

programmen.  

Under 2021 har projektet tagit fram moduler kring programintroduktion, 

metareflektioner och grupputveckling. Fortsatt arbete har också skett i 

programmen kring informationssökning, värdering av källor och referens-

hantering samt nya inslag rörande akademiskt skrivande. Erfarenheterna från 

projektet hittills presenterades i april 2021 på Högskolans högskole-

pedagogiska konferens DAL21. 

4.3 Jämställdhetsintegrering och arbete för lika villkor 

Verksamhetsstödet har samordnat Högskolans arbete med jämställdhets-

integrering och lika villkor under året. Ett exempel på vad som då framkommit 

är att inom 86 % av Högskolans utbildningsprogram finns ett jämställdhets-

perspektiv integrerat, genom minst ett mål i en programkurs.  
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) har genomfört en tillsyn rörande 

Högskolans arbete med aktiva åtgärder inom lika villkors-området, i rollen 

som utbildningsanordnare. Tillsynen omfattade det arbete som utförts år 

2020. DO:s bedömning, i det beslut som fattades i december 2021, var att 

Högskolan inte levt upp till de krav som ställs i diskrimineringslagen. Under år 

2022 kommer därför ett utvecklingsarbete att inledas inom området. 

Redovisning av arbetet med jämställdhetsintegrering och lika villkor inom de 

olika delarna av verksamheten görs i årsredovisningen för 2021. 

 

5 Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande 

ledning och styrning 

Styrelsens och rektors arbete med den högskoleövergripande ledningen och 

styrningen har under året bedrivits i enlighet med utvecklingsplan, 

kvalitetspolicy och andra styrande dokument. Centrala aktiviteter i detta 

arbete är rektors dialogmöten och framtagning av budget och verksamhets-

planer. 

5.1 Rektors dialogmöten 

Inom ramen för verksamhetsplaneringsprocessen har, liksom tidigare år, 

dialogmöten hållits med institutionerna, verksamhetsstödet och 

fakultetsnämnden. Syftet med dialogerna är att följa upp verksamheten, föra 

dialog kring budget och verksamhetsplaner för kommande år, utbyta 

information och stämma av aktuella frågor med respektive enhet.  

Under år 2021 genomfördes tre dialogmöten med institutionerna och 

verksamhetsstödet samt två dialogmöten med fakultetsnämnden. Inför 

mötena med institutionerna inhämtas fakultetsnämndens observationer om 

institutionernas utveckling, såväl positiv utveckling som identifierade 

utvecklingsbehov.  

5.2 Verksamhetsplaner 

I december 2021 fastställdes verksamhetsplaner för samtliga institutioner, 

fakultetsnämnden, verksamhetsstödet och rektors kansli. I planerna anges de 

prioriterade aktiviteter som avses att genomföras under kommande år (2022-

2024). Verksamhetsplanerna innehåller även en uppföljning av de aktiviteter 

som angavs för år 2021. 
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6 Analys och reflektion rörande det samlade 

kvalitetsarbetet 2021 

6.1 Sammanfattning av kvalitetsarbetet år 2021 

Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet har 

under året utvecklats mycket väl, vilket sammanfattas nedan: 

• Lärosätesgranskningen synliggjorde konkret kvalitetsarbete 

Högskolans medarbetare, studenter och doktorander har engagerat sig 

och lämnat värdefulla bidrag till den självvärdering som i januari 

lämnades som underlag för UKÄ:s lärosätesgranskning. I självvärderingen 

synliggjordes olika former av kvalitetsarbete som utförs i verksamheten. 

Kvalitetsarbetet synliggjordes även vid UKÄ:s två platsbesök som var en 

del granskningen. Vid platsbesöken gav Högskolans medarbetare goda 

exempel på konkret kvalitetsarbete i verksamheten. 

• Lärosätestillsynen var kvalitetsdrivande 

UKÄ:s lärosätestillsyn år 2020 gav ett gott betyg åt Högskolans 

regeltillämpning. Tillsynen har också varit kvalitetsdrivande då den 

resulterat i ett antal åtgärder som genomförts under året, i syfte att 

ytterligare utveckla och höja kvaliteten i verksamheten. 

• Kvalitetsarbetet inom utbildning är ”skarpt” 

Flertalet av de ämnen och utbildningsprogram som år 2021 granskats 

inom ramen för fakultetsnämndens sexårsuppföljning av utbildning 

uppvisar tillfredsställande kvalitet. De utmaningar som ändå finns och 

som påpekades i uppföljningsrapporterna togs med i berörd institutions 

verksamhetsplan för åren 2022–2024. I den förnyade uppföljning som år 

2021 genomfördes av ett ämne framkom att kvaliteten, liksom vid den 

tidigare uppföljningen, var bristfällig. Detta ledde i sin tur till att ämnet 

ifråga flyttades till annan institution, för att säkra kvaliteten4.  

Nämnda åtgärder visar att kvalitetsarbetet inom utbildning är ”skarpt”, 

dvs. att brister uppmärksammas och resulterar i utvecklingsarbete. 

• Årlig uppföljning av forskningsprojekt är igång 

Aktiviteterna som rör kvalitetsarbete inom forskning har kommit igång, 

med pilottestning och start av den årliga uppföljningen av forsknings-

projekt. Högskolans samlade kvalitetssystem stärks av att det nu 

inbegriper aktiviteter inom både utbildning och forskning. 

• Kvalitetsarbetet inom högskoleövergripande ledning och 

styrning är väl fungerande 

Arbetet med verksamhetsplanering och rektors dialogmöten med olika 

delar av verksamheten fungerar väl. I december fastställdes nya 

                                                        

4 Utbildning i ämnet kommer att erbjudas först efter fakultetsnämndens uppföljning av att kvaliteten är 

säkrad i den nya organisationsformen. 
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verksamhetsplaner för åren 2022-2024 – och samtidigt gjordes en 

uppföljning av de aktiviteter som genomförts år 2021. 

• Kvalitetsarbetet stärks av gott samarbete med Studentkåren 

Högskolans kvalitetsarbete sker i nära samverkan med studenter och 

doktorander, främst via Studentkåren. Samverkan sker på olika sätt, 

bland annat genom formella organ, dialogmöten och samråd relaterat till 

olika uppföljningar. Kvalitetsarbetet stärks av det goda samarbetsklimat 

som finns mellan Högskolan och Studentkåren. Det goda samarbetet har 

varit mycket värdefullt under år 2021 (liksom år 2020) då ett antal 

utmaningar har funnits för verksamhetens kvalitet, relaterat till den 

pågående Corona-pandemin. 

6.2 Utveckling av kvalitetssystemet 

Förbättringscykeln, som är den centrala komponenten i Högskolans 

kvalitetssystem, innebär att resultat från uppföljning systematiskt tas tillvara 

för utveckling av verksamhet. Så är fallet även på den översta nivån i 

kvalitetssystemet. Detta innebär att resultatet från erfarenheterna av 

kvalitetsarbetet under år 2021 – som sammanfattas i denna rapport – används 

för utveckling av Högskolans samlade kvalitetssystem.  

Nedan anges några områden där utvecklingsbehov har identifierats, såväl av 

Högskolan själv som i de externa granskningar som utförts under året.  

• Årlig uppföljning av utbildningsprogram 

Aktiviteten ”Årlig uppföljning av utbildningsprogram” är inte fullt 

implementerad och fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Ett 

utvecklingsarbete behöver därför ske. UKÄ fann också brister rörande 

denna aktivitet i lärosätesgranskningen (aktiviteten var ett av de 

fördjupningsspår som valdes ut)5. 

• Kvalitetssystemets efterlevnad 

Högskolans kvalitetssystem fick sammantaget ett gott betyg i UKÄ:s 

lärosätesgranskning. De brister som framkom rörde främst efterlevnaden 

av systemet. Ovan framgår att detta bland annat rörde den årliga 

programuppföljningen. Ett större fokus måste därför läggas på stöd för –

och kontroll av – det praktiska genomförandet, dvs. kvalitetssystemets 

efterlevnad6. 

• Kursvärderingsprocessen 

Som framgår ovan driver fakultetsnämnden sedan år 2020 ett 

utvecklingsprojekt relaterat till kursvärderingsprocessen. Projektet 

fortsätter under år 2022. Problemet med den låga svarsfrekvensen, som 

                                                        

5 Utveckling av aktiviteten ingår i det uppdrag som rektor i mars 2022 lämnade till fakultetsnämnden 

relaterat till lärosätesgranskningen (2022/181) 

6 Kvalitetssystemets efterlevnad betonas i rektors uppdrag relaterat till lärosätesgranskningen (2022/181) 
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utvecklingsarbetet har sin grund i, påpekades också av UKÄ i lärosätes-

granskningen. 

• Breddad rekrytering 

I UKÄ:s tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med breddad 

rekrytering fick Högskolan sammantaget goda omdömen. I den åter-

koppling som lämnats till Högskolan finns ett antal rekommendationer 

som ger underlag för kommande utvecklingsarbete inom området.  

UKÄ lyfter bland annat behov av aktiviteter som rör breddad rekrytering 

av utrikesfödda studenter och studenter med utrikesfödda föräldrar samt 

uppföljning av arbetet med breddad rekrytering på forskarnivå.  

• Aktiva åtgärder inom lika villkors-området 

Som framgår ovan kommer ett utvecklingsarbete att inledas inom lika 

villkors-området, relaterat till DO:s tillsyn av Högskolan i rollen som 

utbildningsanordnare. Åtgärder kommer att vidtas för att se till att 

Högskolan framöver lever upp till de krav som ställs i diskriminerings-

lagen. Områden som berörs är antagnings- och rekryteringsförfarande, 

undervisning och organisering av utbildningen, examinationer, 

studiemiljö samt möjlighet att förena studier med föräldraskap. 

• IT-infrastruktur 

Grundat i den externa genomlysning som utförts av Högskolans IT-

organisation7 kommer särskilda satsningar att göras rörande IT-

infrastruktur och stödprocesser kopplade till IT-arbetet. Ett inledande 

steg i arbetet är framtagande av en handlingsplan för utveckling av IT-

organisationen. 

6.3 Uppföljning av identifierat utvecklingsbehov i kvalitets-

rapporten 2020 

I den kvalitetsrapport som fastställdes för år 20208 identifierades några 

utvecklingsbehov. Nedan görs en uppföljning av den utveckling som skett 

inom berörda områden under året. 

• Kunskap om kvalitetssystemet 

Kommunikation utgör en viktig del i kvalitetssystemet. Många insatser 

görs för att inom det egna lärosätet kommunicera olika aspekter som rör 

kvalitetssystemet – hur systemet är uppbyggt, vilka termer som används, 

vilka resultat som genererats av systemet (till exempel från en viss 

uppföljning) etc.  

De många insatserna till trots finns det ändå en osäkerhet kring hur stor 

kunskapen kring kvalitetssystemet är ute i organisationen. Ett väl 

                                                        

7 Styrelsen beslutade i februari 2022 om en satsning på 10 miljoner kronor för utveckling av IT-infra-

strukturen, inklusive stöd för övergången till Windows 10. Beslutet hade sin grund i rapporten från 

genomlysningen som lämnades i januari 2022. 

8 Kvalitetsrapport för år 2020, fastställd av styrelsen i april 2020 (dnr HS 2021/267) 
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fungerande kvalitetsarbete bedrivs men inte nödvändigtvis med en 

medvetenhet om att det utgör en del av kvalitetssystemet. Ambitionen 

har, särskilt under de senaste åren, varit att skapa en enkelhet i 

kvalitetssystemet – för att göra det mer förståeligt.  

Utveckling 2021 

Arbetet med UKÄ:s granskningar, främst lärosätesgranskningen, har 

inneburit ett fokus på kvalitetsfrågor i verksamheten. Ett stort antal 

medarbetare, från olika avdelningar och i olika funktioner, medverkade i 

både platsbesöken och de olika förberedelser som gjordes för besöken. 

Detta har haft till följd att kunskapen om kvalitetssystemet har spridits 

och fördjupats. 

• Student- och doktorandinflytande 

Student- och doktorandinflytandet i Högskolans verksamhet säkerställs 

på olika sätt, främst genom reglering i styrdokument och avtal, olika 

former av uppföljning samt ett nära samarbete med Studentkåren. Arbetet 

sker systematiskt och upplevs vara väl fungerande.  

Ett visst utvecklingsbehov har dock uppmärksammats i samband med 

lärosätestillsynen, främst rörande de fall när en enda person bereder eller 

fattar beslut. Åtgärder relaterat till detta planeras, enligt upprättad 

handlingsplan för uppföljning av lärosätestillsynen. 

Utveckling 2021 

Ett samlat styrdokument för studentinflytande fastställdes av rektor i 

augusti 2021. I dokumentet, som benämns ”Anvisningar för student-

inflytande”, beskrivs Högskolans arbete för att främja studentinflytande 

och den lokala regleringen inom området. UKÄ:s synpunkter beaktades 

vid utformningen av anvisningarna. Beredningen av dokumentet skedde i 

rektors kvalitetsråd, med stöd av Högskolans jurist. Studentkåren och 

dess sektioner medverkade aktivt i arbetet. Implementering av 

anvisningarna inleddes under hösten 2021. 

• Kommunikation på engelska 

Det ökande antalet internationella studenter, doktorander och 

medarbetare medför ett allt större behov av kommunikation på engelska.  

I Högskolans språkpolicy anges att lärosätet i så hög grad som möjligt ska 

vara parallellspråkigt, vilket innebär att svenska och engelska ska fungera 

sida vid sida. Till viss del fungerar detta idag. En positiv utveckling skedde 

i och med lansering av ny webbplats år 2020, med en markant ökning av 

antalet webbsidor på engelska. Fler styrdokument än tidigare finns nu 

också översatta till engelska. Dock återstår en del arbete innan Högskolan 

nått den parallellspråkighet som anges som målsättning i språkpolicyn.  

Utveckling 2021 

Ett antal webbsidor och styrdokument har under året översatts till 

engelska och tillgängliggjorts, bland annat inom det prioriterade området 

”utbildning på forskarnivå”.  
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• IT-infrastruktur 

Behov av utveckling av Högskolans IT-infrastruktur har uppmärk-

sammats inom ramen för olika uppföljningar. Under de senaste åren har 

ett antal åtgärder och projekt genomförts, med syfte att ge bättre service 

till studenter, medarbetare och allmänhet. Utvecklingen har varit positiv 

men ändå inte skett i den omfattning och takt som varit önskvärd. 

Utbrottet av Corona-pandemin under våren 2020 – då en stor del av 

verksamheten flyttades till digitala verktyg och forum – förstärkte behovet 

av ytterligare utveckling.  

Flera åtgärder har nu satts in för att hantera denna utmaning. I budgeten 

för 2021 och 2022 har styrelsen avsatt extra medel för utvecklingen av IT-

infrastrukturen. Därutöver har särskilda medel avsatts för stöd till 

utveckling av digital pedagogik och digital examination under 2021.  
Vidare finns tydliga mål rörande IT-infrastrukturen i den verksamhets-

plan för verksamhetsstödet för åren 2021–2023 som rektor fastställde i 

december 2020. För att möta de behov som finns har högskoledirektören 

avsatt medel för ett särskilt uppdrag som rör utveckling av IT-

infrastrukturen. 

Utveckling 2021 

Utvecklingsarbetet inom området IT-infrastruktur har fortsatt under året. 

I slutet av året beställdes en genomlysning av Högskolans IT-organisation 

av extern part, som ytterligare ett led i utvecklingsarbetet9. Som framgår 

ovan kommer utvecklingsarbetet rörande IT-infrastrukturen att fortsätta 

under år 2022. 

 

 

                                                        

9 Rapporten från genomlysningen lämnades i januari 2022, med föredragning för styrelsen i februari 2022. 


