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INLEDNING
Den 16 december 2016 fastställde styrelsen för Högskolan i Skövde Utvecklingsplan för
Högskolan i Skövde 2017-2022. I utvecklingsplanen lades en vision och ett högskoleövergripande tema fast för Högskolan. Kärnan i visionen var värdeorden profilering, excellens
och omtanke. Det tema som skulle genomsyra Högskolans hela verksamhet var digitalisering för hållbar utveckling. Utvecklingsplanen beskrev även ett antal kvantitativa och
kvalitativa mål, vilka konkretiserades i ett antal indikatorer med fastställda målvärden.
I syfte att undersöka i vilken mån utvecklingsplanen behövde revideras inför perioden
2020-2022 genomförde styrelsen och rektors ledningsgrupp under våren 2019 en översyn
av planen. Denna översyn innefattade Högskolans utveckling under 2017 och 2018 i förhållande till de uppsatta målen och det högskoleövergripande temat. Översynen gav vid
handen att såväl vision som indikatorer alltjämt var högst relevanta och att Högskolans
utveckling låg väl i linje med utvecklingsplanen. Endast smärre justeringar av målvärdena
för ett fåtal av indikatorerna ansågs vara befogade.
Högskolan i Skövdes styrelse fattade den 20 juni 2019 beslut om att justera målvärdena
för fem av utvecklingsplanens indikatorer. På följande sida beskrivs dessa fem indikatorer
och, i kursiv stil, motiveringen för justeringen. I vissa fall har utvecklingen gått snabbare
än förväntat och en högre ambitionsnivå har ansetts vara relevant, varvid målvärdet justerats upp. I andra fall har utvecklingen visat att den ursprungliga ambitionsnivån varit något
hög, varvid målvärdet justerats ned. Denna bilaga samlar samtliga gällande indikatorer för
utbildning, forskning och högskoleövergripande områden.
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■

INDIKATORER FÖR UTBILDNING

Av de tillsvidareanställda lärarna är minst 50 % meriterade lärare och minst 10 % excellenta
lärare (tidigare värde: 15 %).

Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en självklar del av Högskolans
verksamhet. I ett första steg fokuseras ambitionen dock på att nå målet
om meriterade lärare. Detta har visat sig vara utmanande att nå, varför
målet om excellenta lärare reduceras.

■

INDIKATORER FÖR FORSKNING

Andelen publikationer i de kanaler som räknas som de mest ledande och prestigefyllda
inom respektive fält är minst 30 % (tidigare värde: 25 %).

Högskolan vill driva en utveckling där antalet publikationer med hög
kvalitet från Högskolans forskare ökar, främst inom kanaler som har högt
anseende inom det egna vetenskapliga fältet. Betydande framsteg har
redan gjorts. Därför höjs ambitionsnivån vad gäller andelen publikationer
i ledande och prestigefyllda kanaler.
Högskolan har rätt att i egen regi bedriva utbildning på forskarnivå inom två områden
(tidigare värde: tre).

Högskolan har sedan 2010 examenstillstånd för utbildning på forskarnivå
inom informationsteknologi. Det pågår för närvarande ett omfattande
arbete för att få ett examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom
området hälsa och digitalisering. Då detta tar mycket av Högskolans tid
och kompetens i anspråk begränsas målvärdet.
Andelen extern forskningsfinansiering av de totala intäkterna för Högskolans forskning är
minst 65 % (tidigare värde: 70 %).

En hög grad av extern forskningsfinansiering möjliggör utveckling
av kreativa och attraktiva forskningsmiljöer, för både forskare och
forskarstuderande. Det har dock under perioden visat sig att ett alltför
stort fokus på att få extern forskningsfinansiering kan innebära att
vetenskaplig kvalitet och publicering ägnas mindre uppmärksamhet.
Högskolan har dessutom redan, i nationell jämförelse, en mycket hög
andel extern forskningsfinansiering, varför målvärdet justeras ned något.

■

INDIKATORER FÖR HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE OMRÅDEN

Andelen publikationer som utgörs av internationell sampublicering är minst 45 % (tidigare
värde: 40 %).

För att utveckla och stärka Högskolans forskning krävs ett aktivt och
målmedvetet internationellt arbete. Betydande satsningar och framsteg
har redan gjorts. Därför höjs ambitionsnivån vad gäller andelen
publikationer i samverkan med internationella forskarkollegor.
I det följande anges samtliga indikatorer från utvecklingsplanen, deras utgångsvärden vid
årsskiftet 2016, aktuellt värde vid årsskiftet 2018 samt målvärde 2022.
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I N D I KATO RE R F Ö R UT B ILDNING Å R 2 02 2
Indikatorer som anges för utbildning i Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2017-2022.
Asterisk indikerar att värdet har justerats.
JÄMFÖRELSEVÄRDE
2018

JÄMFÖRELSEVÄRDE
2016

Andelen studenter inom utbildning på avancerad nivå
är minst 15 %.

8%

6%

Högskolans utbildningar är så attraktiva och
kända att det i genomsnitt finns minst 1,6 behöriga
förstahandssökande per antagen till program och kurs.

0,9

1,2

25 %

24 %

Av de tillsvidareanställda lärarna är minst 50 %
meriterade lärare och minst 10* % excellenta lärare.

Meriterade: 7 %
Excellenta: 0 %

Meriterade: 9 %
Excellenta: 0,4 %

Genomströmningen efter ett läsår inom Högskolans
program på grundnivå är minst 85 %.

69 %

68 %

Andelen studenter som registrerats på Högskolans
program på grundnivå och avancerad nivå och som
sedan tagit ut en examen 1,5 år efter nominell
studietid är minst 55 %.

40 %

41 %

INDIKATOR OCH MÅLVÄRDE 2022

Svarsfrekvensen på kursvärderingar är i genomsnitt
minst 60 %.
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I N D I KATO RE R F Ö R F OR SKNING Å R 2 02 2
Indikatorer som anges för forskning i Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2017-2022.
Asterisk indikerar att värdet har justerats.
JÄMFÖRELSEVÄRDE
2018

JÄMFÖRELSEVÄRDE
2016

Andelen publikationer i de kanaler som räknas som
de mest ledande och prestigefyllda inom respektive
fält är minst 30* %.

32 %

22 %

Andelen högt citerade artiklar, dvs. artiklar som finns
bland de 10 % mest citerade inom respektive fält
inom en fyraårsperiod, är minst 10 %.

7,8 %

8,6 %

1

1

Antalet forskarstuderande som antas under åren
2017–2022 är minst 90. Av dessa antas minst 50 inom
utbildning som genomförs i egen regi.

Antagna: 32
Egen regi: 22
(2017-2018)

Antagna: 63
Egen regi: 38
(2011-2016)

Antalet utfärdade doktorsexamina under åren
2017–2022 är minst 70. Av dessa hör minst 40 till den
utbildning som genomförs i egen regi.

Examina: 15
Egen regi: 9
(2017-2018)

Examina: 62
Egen regi: 7
(2011-2016)

Forskningsintäkterna utgör minst 40 % av Högskolans
totala intäkter. Målvärdet grundas på en prognos där
utbildningsvolymen i stort sett är oförändrad jämfört
med utgångsläget år 2016.

30 %

28 %

Andelen extern forskningsfinansiering av de totala
intäkterna för Högskolans forskning är minst 65* %.

65 %

63 %

Andelen intäkter från de tre forskningsråden
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande av de totala intäkterna
för forskning är minst 10 %.

3,5 %

4%

Andelen intäkter som utgörs av EU-medel av de totala
intäkterna för forskning är minst 10 %.

16 %

7%

INDIKATOR OCH MÅLVÄRDE 2022

Högskolan har rätt att i egen regi bedriva utbildning
på forskarnivå inom två* områden.
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I N D I KATO RE R F Ö R HÖG SKOLE ÖV E RG R IPA NDE
OMRÅDEN ÅR 2022
Indikatorer som anges för högskoleövergripande områden i Utvecklingsplan för Högskolan
i Skövde 2017-2022. Asterisk indikerar att värdet har justerats.
JÄMFÖRELSEVÄRDE
2018

JÄMFÖRELSEVÄRDE
2016

Högskolans medarbetare är mycket nöjda med sin
arbetsmiljö. Medarbetarindex (eller motsvarande)
i de medarbetarundersökningar som görs är för
samtliga medarbetare minst 80 % och för chefer
minst 85 %.

Värden ej
jämförbara.

Medarbetare: 68 %
Chefer: 78 %

Andelen professorer av lärarpersonalen är minst
20 %. Andelen lärare med doktorsexamen av lärarpersonalen är minst 75 %.

Professorer: 14 %
Doktorsexamen: 69 %

Professorer: 11 %
Doktorsexamen: 69 %

Professorer som
är kvinnor: 34 %

Professorer som
är kvinnor: 34 %

Teknik kvinnor: 31 %

Teknik kvinnor: 29 %

INDIKATOR OCH MÅLVÄRDE 2022

Minst 45 % av Högskolans professorer är kvinnor.
Inom varje forskningsmiljö är minst en tredjedel av
professorerna kvinnor och minst en tredjedel män.
Minst 40 % av studenterna inom utbildningsområdet
teknik är kvinnor, minst 20 % av studenterna inom
utbildningsområdena medicin och vård är män och
minst 35 % av studenterna inom utbildningsområdena samhällsvetenskap och juridik är män.

Medicin/vård män: 12 % Medicin/vård män: 10 %
Samhällsvet./juridik
män: 31 %

Samhällsvet./juridik
män: 27 %

Av de studenter som tagit ut en examen från
Högskolan har minst 15 % studerat eller praktiserat
utomlands under en del av sin studietid.

3%

4%

Andelen publikationer som utgörs av internationell
sampublicering är minst 45* %.

41 %

35 %
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