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Förord 

Den här rapporten är resultatet av ett självständigt arbete på 15 hp som har gjorts inom 

ramen för Magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling under våren 2014. 

Det har varit ett hårt men mycket intressant och inspirerande arbete som vi har fått 

förmånen att göra. Kvalitet och kvalitetsarbete inom högskolan är en komplex men 

mycket angelägen arbetsuppgift som är under utveckling.  

Vi vill tacka våra respondenter i ledningsgruppen på Högskolan för att de har tagit sig tid 

att delta i vår studie och för att vi fått möjligheten att ta del av deras tankar och åsikter i 

denna viktiga fråga. Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av vårt resultat i ert arbete i 

ledningsgruppen.  

Vi vill också tacka våra arbetskamrater som bistått med många goda råd och glada 

tillrop, det har betytt mycket! Även våra familjer som visat stort tålamod med oss under 

vårens våndor, förtjänar ett varmt tack!  

Tack även till vår handledare, Christer Hedlund på Mittuniversitetet. 

 

Gävle den 21 maj 2014 

Katarina Hansson Andersson 

och  

Åsa Karlsson 
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Sammanfattning 

Kvalitet och kvalitetsarbete är ett aktuellt ämne inom högskolesektorn, mycket på grund av de 

omfattande och kritiserade kvalitetsutvärderingar som Universitetskanslerämbetet har genomfört 

mellan 2011 och 2014. Dessutom leder autonomireformen till nya sätt att organisera högskolor 

och universitet. Bristen på ledningens engagemang är i praktiken det vanligaste skälet till att 

kvalitetsarbete inte leder till önskade framgångar menar Sörqvist (2004) och anger möjliga 

förklaringar såsom bristande motivation, svaga incitament, bristande erfarenhet och okunskap. 

Denna studie vill gräva djupare i varför högsta ledningens engagemang för kvalitetsarbete brister 

trots kunskap om hur viktigt det är för att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling. Vilka hinder och 

möjligheter finns? För att besvara forskningsfrågorna har kvalitativa intervjuer gjorts med 

representanter för ledningsgruppen vid en högskola. Respondenternas svar har även bearbetats, 

tolkats och analyserats kvalitativt utifrån teori om offensiv kvalitetsutveckling, engagerat 

ledarskap, hinder och möjligheter för ledningens engagemang och förutsättningar för 

kvalitetsarbetet i högskolan. De hinder som har identifierats är tidsbrist, brist på samsyn i 

ledningsgruppen, ledningsgruppens synsätt stämmer inte med offensiv kvalitetsutveckling, 

ledningen ser inte som sitt ansvar att driva kvalitetsfrågorna, det saknas struktur, systematik och 

arbetssätt, ledningsgruppen saknar djup kunskap om offensiv kvalitetsutveckling samt att det 

finns externa incitament som hindrar ett långsiktigt, förebyggande kvalitetsarbete. Dessa hinder 

går att vända till möjligheter genom utbildning, diskussioner och nyttjande av de befintliga styrkor 

som finns i ledningsgruppen.  
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Summary in English 

Quality and quality work is a topical subject in the higher education sector, much due to the 

extensive and criticized quality evaluations that the Swedish Higher Education Authority has 

implemented between 2011 and 2014. In addition, the autonomy reform leading to new ways of 

organizing colleges and universities. Lack of management commitment is in practice the most 

common reason for quality work does not lead to the desired success mean Sörqvist (2004) and 

indicates possible explanations such as lack of motivation, poor incentives, inexperience and 

ignorance. This study will delve deeper into why top management's commitment to quality work 

despite lacking knowledge of how important it is for the success of the offensive quality 

development. What obstacles and opportunities exist? In order to answer the research questions 

were qualitative interviews conducted with representatives of the management team at an 

university. Respondents ' answers have been processed, interpreted and analyzed qualitatively 

based on theory of TQM, committed leadership, obstacles and opportunities for management 

commitment and requirements for quality management in higher education. The obstacles that 

have been identified are lack of time, lack of consensus in the management group, the 

management group approach does not match TQM, management does not see as their 

responsibility to drive quality issues, the lack of the lack of structure, systematics and methods, 

the management team lacks in-depth knowledge of TQM as well as the external incentives to 

prevent a long-term, proactive quality work. These obstacles can be turned into opportunities 

through training, discussion and use of existing strengths present in the management group. 
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1 Inledning 

Flera studier visar att många organisationsförändringar, förändringssatsningar eller 

implementeringar av olika ledningssystem misslyckas, mellan 70-98% leder inte till 

önskade resultat. (Bhasin & Bucher, 2006; Kotter & Schlesinger, 1979; Oakland & 

Tanner, 2007; Pfeifer, Schmitt & Voigt, 2005). Bergman och Klefsjö (2007) menar också 

att många organisationer misslyckas med implementeringen av offensiv 

kvalitetsutveckling. Redan för omkring 60 år sedan betonade en pionjär inom 

kvalitetsområdet, Joseph Juran, vikten av ledningens engagemang för ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete (Juran & Godfrey, 2000). Offensiv kvalitetsutveckling1 bygger på 

ledningens engagemang för kvalitetsfrågor (Bergman & Klefsjö, 2007). Trots detta 

menar Sörqvist (2004) att just bristen på ledningens engagemang i praktiken är det 

vanligaste skälet till att kvalitetsarbete inte leder till önskade framgångar. Sörqvist anger 

möjliga förklaringar såsom bristande motivation, svaga incitament, bristande erfarenhet 

och okunskap. Denna studie vill gräva djupare i varför högsta ledningens engagemang 

för kvalitetsarbete brister trots kunskap om hur viktigt det är för att lyckas med offensiv 

kvalitetsutveckling. Vilka hinder och möjligheter finns?  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Swedish Quality Management Academy (SQMA) har identifierat de tio största 

kvalitetsrelaterade utmaningarna som svenska organisationer står inför på tio års sikt. 

Enligt rapporten ”Kvalitetsutmaningar söker svar” (SQMA, 2012) handlar två av de tre 

största kvalitetsutmaningarna om att göra kvalitetsarbetet till en strategisk ägarfråga 

samt om vikten av att flytta ägarskapet av kvalitetsarbetet från kvalitetsprofessionen till 

ledningen. Rapporten pekar på att kvalitetsarbete ofta delegeras till specialister 

samtidigt som framgångsrikt kvalitetsarbete förutsätter ledningens genuina 

engagemang. Sörqvist (2004) menar också att kvalitetsarbetet inte kan delegeras till 

specialister utan är en strategisk ledningsfråga. I en intervjuanalys från Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA, 2009) lyfts högsta ledningens engagemang fram, 

både i form av orsaker och lösningar gällande kvalitetsarbete. Högsta ledningens 

otillräckliga engagemang förknippas i analysen med bristande kompetens och bristande 

helhetssyn.  

För att en organisation ska nå framgång inom kvalitetsområdet krävs enligt Sandholm 

(2001) att högsta ledningen visar ett totalt och äkta engagemang för dessa frågor. 

Sörqvist (2004) påtalar också att ledningens engagemang och beteende är viktigt för 

hur förbättringsarbetet fungerar i en verksamhet och att ledningen aktivt måste driva 

och markera förbättringsarbetets betydelse för att nå framgång. Han menar att 

                                                

1
 Offensiv kvalitetsutveckling kallas ofta på engelska för Total Quality Management (TQM). Begrepp som 

“kundorienterad verksamhetsutveckling” och “totalkvalitet” har ungefär samma innebörd. 
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ledningens bristande engagemang är ett av de allra vanligaste skälen till att 

förbättringssatsningar misslyckas. Orsaker till ledningens bristande engagemang kan 

vara okunskap, otillräcklig erfarenhet och att andra saker efterfrågas och belönas mer 

från ägarna. (Sörqvist, 2004). 

Offensiv kvalitetsutveckling handlar enligt Bergman och Klefsjö (2007) om att se på 

kvalitetsarbete som en integrerad del av verksamheten. Arbetet bygger på ledningens 

engagemang för kvalitetsfrågor och betonar vikten av att sätta kunderna i centrum, 

basera sina beslut på fakta, att arbeta med processer och ständiga förbättringar samt 

skapa förutsättningar för delaktighet. Enligt Bäckström (2009) leder offensiv 

kvalitetsutveckling till ökad lönsamhet, kundnöjdhet och hållbar hälsa. Bäckströms 

studie visar att ledningens engagemang är den viktigaste värderingen för att uppnå 

hållbar hälsa. Flera andra studier visar också att det finns en koppling mellan offensiv 

kvalitetsutveckling och ökad lönsamhet (Hendricks & Singhal, 2001; Hansson & 

Eriksson, 2002).  

Det finns behov av förbättringsarbete i många organisationer men enligt IVA (2009) 

anses behovet störst i icke konkurrensutsatta verksamheter såsom offentlig sektor. De 

framgångsfaktorer som då främst behöver utvecklas är ledningens engagemang och 

kundorienteringen. Bergman och Klefsjö (2007) menar att offensiv kvalitetsutveckling 

passar i alla organisationer även i offentlig sektor där det kan utgöra en del av the New 

Public Management. Enligt Sahney, Banwet och Karunes (2004) blir kvalitetsarbete 

inom högre utbildning allt viktigare eftersom kvaliteten på utexaminerade studenter har 

en direkt påverkan för kvaliteten hos framtida arbetsgivare. Offensiv kvalitetsutveckling 

har inte fått så stor spridning inom högre utbildning och två tredjedelar av de som har 

satsat på konceptet har misslyckats säger Koch (2003).  

Av tradition har ledarskapet inom akademin inte setts som något som kräver någon 

särskild ledarskapskompetens utan lärare och professorer har ansett att de leds bäst av 

någon med samma kompetens som dem själva (Boström, 2011). Boström menar dock 

att den främsta ledningsuppgiften idag borde vara att utveckla verksamheten i syfte att 

göra den konkurrenskraftig och framgångsrik. I tider då staten ställer högre krav på ett 

aktivt kvalitetsarbete menar Boström att det inte är självklart vem som ska styra detta 

arbete inom universitet och högskolor. Förvaltningen ska inte hantera kvalitetsfrågor 

såsom prioriteringar och utvecklingsinsatser utan stödja en aktiv universitetsledning i 

dessa frågor. Ledningen är dock inte van att hantera sådana frågor.  

Kvalitet och kvalitetsarbete är ett mycket aktuellt ämne inom högskolevärlden. Våren 

2010 fattade Sveriges Riksdag ett beslut om att en del av utbildningsanslaget till 

högskolor och universitet ska fördelas utifrån kvalitetsutvärderingar av utbildningarnas 

resultat (Prop. 2009/10:139). Enligt propositionen har universitet och högskolors 

utbildningskvalitet fått en allt större betydelse beroende på ökad internationalisering, 
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autonomi och konkurrens. Detta leder till att universitet och högskolor får nya 

förutsättningar och krav att förhålla sig till.  

Beslutet ledde till att Högskoleverket (HSV) senare samma år fick i uppdrag att ta fram 

ett nytt utvärderingssystem för utbildning på grund och avancerad nivå. Mellan åren 

2011 och 2014 har i stort sätt alla högskoleutbildningar utvärderats utifrån detta system, 

med varierade resultat. Stort fokus har legat på studenternas självständiga arbeten och 

hur väl de har uppfyllt de nationella examensmålen. Detta system har utsatts för stark 

kritik från många håll och hösten 2012 meddelade European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) att de bedömer att HSV inte längre uppfyller 

kriterierna för att vara en fullvärdig medlem i organisationen, på grund av det rådande 

utvärderingssystemet.  HSV fick två år på sig att rätta till bristerna och måste sedan 

genomgå en ny granskning för att återigen ha möjlighet att bli en fullvärdig medlem i 

ENQA. Eftersom Universitetskanslerämbetet (UKÄ)2 arbetar med en revidering av det 

nuvarande utvärderingssystemet har de valt att inte lämna in någon ny ansökan innan 

det nya systemet har trätt i kraft 2015. Det beslutet resulterar i att UKÄ från hösten 2014 

inte längre är medlem i ENQA. Utvärderingssystemet och medlemskapet i ENQA har 

debatterats i Riksdagen (Interpellationsdebatt, tisdag 11 mars 2014) och regeringen 

tillsatte i april 2014 en utredning om hur det svenska utvärderingssystemet bör se ut i 

framtiden. Utredningen ska vara färdig den 1 december 2014. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka hindrande och möjliggörande faktorer som 

finns för att högsta ledningens engagemang ska leda till offensiv kvalitetsutveckling. 

 Forskningsfrågor: 

● Vad innebär ledningens engagemang i offensiv kvalitetsutveckling och hur kan 

detta engagemang ta sig uttryck?  

● Vad innebär kvalitet och hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre utbildning? 

● Vilka hinder och möjligheter finns för ett engagerat ledarskap som stödjer 

offensiv kvalitetsutveckling inom högre utbildning? 

1.3 Avgränsning  

Studien undersöker hindrande och möjliggörande faktorer som finns inom högre 

utbildning. 

                                                

2
 Högskoleverket (HSV) lades ner vid årsskiftet 2012/2012 och Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 

bildades istället.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling kallas på engelska för Total Quality Management (TQM) 

och består av värderingar, arbetssätt och verktyg som tillsammans bildar ett 

ledningssystem. Begrepp som “kundorienterad verksamhetsutveckling” och 

“totalkvalitet” har ungefär samma innebörd. (Bergman och Klefsjö, 2007). Offensiv 

kvalitetsutveckling är grunden i modeller såsom SIQ-modellen, EFQM-modellen eller 

ISO 9000, vilka baseras på likartade värderingar och ledningsprinciper. (Sörqvist, 

2004). Enligt flera författare finns det många likheter mellan offensiv kvalitetsutveckling, 

Lean Production och Sex Sigma (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006; Andersson, 

Eriksson & Torstensson, 2006; Anvari & Moghimi, 2011). Andersson, Eriksson och 

Torstensson (2006) menar att dessa koncept med fördel kan kombineras eftersom de 

kompletterar varandra och att Sex sigma och Lean kan användas för att stödja 

principer, mål och värderingar i offensiv kvalitetsutveckling. Medan Anvari och Moghimi 

(2011) menar att offensiv kvalitetsutveckling istället kan användas som ett verktyg eller 

en teknik för att stödja implementeringen av Lean. 

 Kvalitetsområdets historiska utveckling/ vägen till offensiv kvalitetsutveckling  2.1.1

Innan industrialismen, då produkter framställdes genom hantverk, kontrollerades 

kvaliteten av köparen direkt. Kvaliteten berodde av hantverkarens kunnande och 

yrkesstolthet och han hade överblick och kunde styra alla led i framtagningen av 

produkten. Direktkontakt med kunden ledde till förbättringar och utveckling. Ökad 

massproduktion medförde specialisering i företagen och arbetare fick ingen helhetsbild 

av verksamheten då de inriktade sig på en liten del av den totala produktframtagningen. 

Nu garanterade inte kunnande och yrkesstolthet produktkvaliteten utan kvalitetskontroll 

infördes och under 1920-talet upprättades kontrollavdelningar inom många företag. 

(Sandholm 2001).  

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) dominerades kvalitetsarbetet efter andra världskriget 

i de flesta västländer av kontrollverksamhet. Kvalitetskontroll övergavs senare för 

kvalitetsstyrning av tillverkningsprocessen. Istället för att sortera ut produkter efter 

tillverkningen görs då justeringar av processen för att förhindra att defekta produkter 

produceras vilket inte är en lika defensiv teknik. Kvalitetssäkring anges av Bergman och 

Klefsjö (2007) som nästa utvecklingsfas i denna beskrivning av kvalitetsutvecklingen. 

Då skapas förutsättningar för att fel ska undvikas genom att utveckla rutiner och fördela 

ansvar som sammanfattas i ett kvalitetssystem. Utvecklingen har sedan även fortsatt 

gått mot att öka insatsen innan tillverkningsprocessen sätts igång. Kvalitetsutveckling 

omfattar alla tidigare nämnda faser och handlar om att ta reda på kundens önskemål 

och krav, åstadkomma robusta konstruktioner samt arbeta med ständiga förbättringar 

både innan, under och efter produktion. 
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När Sandholm (2001) beskriver kvalitetsutvecklingen menar han att intresset för kvalitet 

bland företagsledare växte i början av 80-talet. Beroende på ökad konkurrens från 

framförallt Japan och växande kvalitetskrav från kunder började många inse att 

kvaliteten blev allt viktigare för företagets framtid, utveckling och lönsamhet. Trots det 

ökande intresset för kvalitet bland företagsledare misslyckades många beroende på 

deras okunskap om vad som är ett effektivt ledarskap för kvalitet. Enligt Dahlgaard och 

Dahlgaard-Park (2006) är offensiv kvalitetsutveckling en ledningsfilosofi som är ett 

resultat av den utveckling som startade i Japan för över femtio år sedan då ständiga 

förbättringar gradvis blev den viktigaste ledningsprincipen. 

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) inrättades 1990 utifrån en nationell satsning som 

regeringen och arbetsmarknadens parter ställde sig bakom. SIQ:s uppgift är att 

stimulera kvalitetsutvecklingen i Sverige och verka för en ökad tillämpning av offensiv 

kvalitetsutveckling. Sandholm (2001). SIQ instiftade en nationell kvalitetsutmärkelse, 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK), 1992. Då skapades en modell för att utvärdera 

organisationer, SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Sedan 2000 kan 

svenska organisationer välja att om de vill utvärdera sin organisation enligt SIQs modell 

Malcolm Baldrige National Quality Award eller EFQMs modell för verksamhets-

utveckling vid ansökan om USK. (Bergman & Klefsjö, 2007). Sörqvist (2004) menar att 

det idag blir allt vanligare att tala om verksamhetsutveckling istället för kvalitet eller 

totalkvalitet eftersom bristfälliga eller felaktiga kvalitetssatsningar gjort att kvalitetsarbete 

i vissa fall upplevts som byråkratiskt, tungrott och innehållslöst. De grundläggande 

värderingar och ledningsprinciper som ligger till grund för modeller såsom SIQ-

modellen, EFQM-modellen eller ISO 9000 beskriver innebörden i ett framgångsrikt 

verksamhetsutvecklingsarbete vilket kan likställas med offensiv kvalitetsutveckling. 

Grunderna i dessa modeller är idag väldigt lika varandra och baseras på vad som visat 

sig vara gemensamma faktorer för framgångsrika organisationer. (Sörqvist, 2004)  

Under 1980-talet ökade intresset för kvalitetsfrågor även inom tjänstesektorn och har 

förstärkts under 1990-talet. Det har blivit mer och mer uppenbart att även kvaliteten på 

tjänster måste styras på ett systematiskt sätt (som tillverkande organisationer) och att 

kvalitetsarbetet måste omfatta hela organisationen. (Sandholm, 2001). Enligt Bergman 

och Klefsjö (2007) har intresset för tjänstekvalitet ökat stadigt under senare år beroende 

på att andelen tjänster hela tiden ökar (år 1900 stod tjänstesektorn för 3 % av 

sysselsättningen och år 2000 för drygt 70%). Samtidigt ökar också intresset för 

kvalitetsfrågor i den offentliga sektorn. Tjänstekvalitet kommer ursprungligen ifrån 

marknadsföringsområdet och startade under 1970–80-talen medan kvalitet inom 

industrin utvecklats ur ett tekniskt och statistiskt perspektiv. Detta har gjort att olika 

definitioner, arbetssätt och verktyg utvecklats men nu kan man mer och mer se en 

tendens till en gränsöverskridande syn vilket innebär att kvalitetsområdet blir mer 

homogent. (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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 Kvalitet 2.1.2

Kvalitet definieras enligt Bergman och Klefsjö (2007, s.26) som: ”Kvaliteten på en 

produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar”. De poängterar att det finns behov som kunderna 

inte förväntar sig få uppfyllda eftersom de inte alltid inser vilka behov de har, en student 

inser exempelvis inte alltid sina kunskapsbehov i ett framtida yrkesliv. Att uppfylla krav 

är inte med i Bergman och Klefsjös (2007) definition eftersom de menar att det ingår i 

att tillfredsställa behov och förväntningar 

Bergman & Klefsjö (2007) illustrerar tre övergripande kvalitetsdimensioner i 

Kanomodellen (se figur 2.1); nödvändig kvalitet, förväntad kvalitet och attraktiv kvalitet. 

Nödvändig kvalitet skapas genom att tillfredsställa basbehov. Basbehov är outtalade 

kundbehov som är så självklara att man inte kan få reda på dem genom att fråga 

eftersom kunden inte explicit talar om dem vid förfrågan. Om dessa behov inte 

tillfredsställs blir kunden missnöjd men då de tillfredsställs leder det inte till kundnöjdhet. 

Förväntad kvalitet åstadkoms genom att uppfylla uttalade behov vilka är de behov man 

ofta refererar till när man diskuterar kundbehov. Dessa svarar mot vad kunden förväntar 

sig eller upplever som viktigt och kan tas reda på med exempelvis kundundersökningar 

eller fokusgrupper. Attraktiv kvalitet skapas genom att finna och tillfredsställa 

omedvetna behov. Kunden är själv inte medveten om och kan därmed inte ange dessa 

behov vid förfrågan. Genom att identifiera och tillfredsställa omedvetna behov kan en 

organisation få lojala kunder och uppnå konkurrensfördelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.1 Kanomodellen för kundtillfredsställese. (Efter Kano, 1995, refererad i Bergman & Klefsjö, 2007, 

s. 336). 
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Det är långt ifrån tillräckligt att uppnå kundnöjdhet genom att uppfylla basbehov och 

uttalade behov om en organisation vill bli framgångsrik, eftersom nöjd ofta tolkas som 

”icke missnöjd” och inte skapar några speciella känslotillstånd hos kunden. (Bergman & 

Klefsjö, 2007). En organisation som lyckas identifiera och uppfylla omedvetna 

kundbehov skapar känslor som överraskning, glädje och attraktion, vilket är en viktig 

konkurrens- och framgångsfaktor för organisationen. (ibid). 

 

Sandholm (2001) menar att varje organisation kan placeras in i en av fem 

utvecklingsfaser avseende kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

1. Slummerfasen: I denna fas befann sig, enligt Sandholm (2001), industrin i hela 

västvärlden fram till omkring 1980 samt den offentliga sektorn i Sverige fram till 

början av 1990-talet. Organisationen är nöjd med sin situation och det finns inget 

direkt intresse för att engagera sig i kvalitetsfrågor. Sörqvist (2004) menar att 

organisationen inte ser något påtagligt skäl att utveckla verksamheten eftersom den 

ekonomiska situationen är acceptabel, kunderna är relativt nöjda och 

konkurrenssituationen under kontroll. 

2. Uppvaknandefasen: I denna fas sker enligt Sandholm (2001) ett uppvaknande. 

Detta hände inom industrin omkring 1980 då de mötte konkurrens från Japan och 

man tappade marknadsandelar och vinsten i många företag övergick till förlust. En 

liknande kris drabbade offentlig sektor i början av 1990-talet då anslagen minskade 

och man var tvungen att klara sina åtaganden men väsentligt minskade resurser. 

Sörqvist (2004) menar att dessa kriser initierat satsningar på kvalitet och 

verksamhetsutveckling och att kostnadskrisen i landets offentliga finanser ledde till 

neddragningar som blottade brister i offentliga organisationer. 

3. Trevandefasen: Sandholm (2001) menar att många organisationer nu, relativt 

slumpmässigt, väljer ett trendigt angreppsätt för att förbättra verksamhetens resultat 

utan att först studera situationen med hjälp av fakta om verksamheten. Något måste 

göras snabbt och kunskapen om hur kvalitet kommer in i verksamheten är ofta 

begränsad vilket leder till en felaktig tillämpning av angreppssätt eller metod. Även 

Sörqvist (2004) poängterar att bristen på kunskaper och erfarenhet leder till ett 

sökande efter fungerade arbetssätt och att många organisationer då kopierar andra 

organisationer eller väljer populära metoder och koncept utan att ta hänsyn till 

skillnader och utan nödvändiga anpassningar. Avkastningen på gjorda investeringar 

är relativt låg och resultaten mindre bra men trots detta är denna fas är inte enbart 

negativ utan bör ses som en naturlig del i organisationens lärande. 

4. Förändringsfasen: Så småningom kommer man enligt Sandholm (2001) 

förhoppningsvis till klarhet om att det tidigare arbetet endast lett till marginella 

resultat och inser då att helt andra insatser är nödvändiga. Sörqvist (2004) menar att 

denna fas karaktäriseras av att kritik och ifrågasättande av de satsningar som gjorts 

ökar då förväntningar inte uppnås och resultat uteblir. Kvalitetsarbetet har blivit en 
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nödvändig kostnad istället för en lönsam investering. Erfarenheter och kunskaper 

har dock ökat och genomförande av förbättringar och uppnådda resultat fokuseras. 

5. Mognadsfasen: Nu är kvalitet och kundfokus något naturligt i hela verksamheten och 

integrerat i allt som görs. Man ser på kvalitet på samma naturliga, mogna sätt som 

på ekonomi. (Sandholm, 2001). Enligt Sörqvist (2004) leds nu arbetet ambitiöst och 

engagerat av högsta ledningen och alla medarbetare tar aktivt del av 

verksamhetsutvecklingen. I denna fas läggs betydande resurser på att arbeta med 

förbättringar i verksamheten, arbetet är klart och tydligt organiserat och goda resultat 

uppnås och redovisas. Det är svårt att nå och stanna kvar i mognadsfasen då krav 

på ledningens kunskaper, erfarenheter och engagemang är stora. 

 Vad innebär offensiv kvalitetsutveckling 2.1.3

Offensiv kvalitetsutveckling har enligt Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) haft flera 

olika definitioner och beskrivningar genom åren. De senaste åren har flera definitioner 

presenterats som bygger på ett systemsynsätt med en kärna av relativt likartade 

värderingar. En av dessa definitioner är från Hellsten och Klefsjö (2000) som definierar 

offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av 

värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att öka extern och intern 

kundtillfredsställelse med reducerad mängd resurser (se figur 2.2). De menar att 

arbetsätten eller metoderna samt verktygen såsom diagram och matriser konsekvent 

ska väljas så att de stödjer de värderingar som bildar organisationens kultur. 

 

Figur 2.2 Klefsjo, Bergquist och Edgeman (2006). Källa: Hellsten and Klefsjö (2000). Arbetssätt och 

verktyg är bara exempel och ingen komplett lista. 
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Offensiv kvalitetsutveckling karaktäriseras enligt Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) 

i de flesta beskrivningar av ett antal värderingar, ibland kallade kärnvärden, principer 

eller hörnstenar, som illustrerar hur vi ska bete oss i vår yrkesroll. Dessa värderingar 

tangerar de sex värderingarna i figur 2.2 och utgörs av högsta ledningens engagemang, 

ständiga förbättringar, faktabaserade beslut, delaktighet hos all personal, processfokus 

och ett kundperspektiv i allt som görs. Offensiv kvalitetsutveckling är också något som 

ska genomsyra hela organisationen.  

Att se kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten är enligt Bergman och 

Klefsjö (2007) grunden i offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling innebär 

enligt dem att “man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där 

alla är engagerade och som har fokus på organisationernas processer”. De menar 

också i likhet med Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) att offensiv 

kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem där värderingar, arbetssätt och 

verktyg samverkar som en helhet för att åstadkomma högre kundtillfredsställelse med 

mindre resurser. Bergman och Klefsjö (2007) betonar att arbetet med offensiv 

kvalitetsutveckling ska bygga på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för 

kvalitetsfrågor. Ett engagerat ledarskap är grunden för att bygga upp ett framgångsrikt 

arbete med offensiv kvalitetsutveckling och detta arbete ska vila på en kultur med 

värderingar såsom att: 

● sätt kunderna i centrum 

● basera beslut på fakta 

● arbeta med processer 

● arbeta ständigt med förbättringar 

● skapa förutsättningar för delaktighet 

 

”Sätt kunderna i centrum” innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007) att kvalitet måste 

värderas av kunderna och ställas i relation till deras behov och förväntningar. Detta 

innebär att kvalitet är ett relativt begrepp som bland annat bestäms av konkurrensen 

vilket gör att kvaliteten på en vara eller tjänst kan upplevas mycket sämre om en 

konkurrerande produkt med bättre egenskaper dyker upp på marknaden.  

 

Att ”basera beslut på fakta” kräver att vi skaffar, strukturerar och analyserar olika typer 

av information så att beslut är väl underbyggda och inte beror av slumpfaktorer. De sju 

förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen är då mycket effektiva. (Bergman & 

Klefsjö, 2007) 

 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att målet med att ”arbeta med processer” är att 

processens resultat ska tillfredsställa kunderna med så lite resursåtgång som möjligt. 
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Genom att organisationen identifierar sina huvudprocesser, som skär horisontellt 

genom organisationen, fås en helhetsbild av hur kundvärde skapas som ger 

förutsättningar för förbättringsarbete. Processfokusering förbättrar också möjligheterna 

att uppnå en gemensam vision då det tydliggörs hur medarbetarna bidrar till 

slutresultatet. Systemtänkande eller helhetsyn är viktigt inom offensiv kvalitetutveckling 

för att se hur systemets olika delar påverkar varandra. 

 

Värderingen ”arbeta ständigt med förbättringar” är viktig för att möta ökade kundkrav 

och konkurrens samt för att reducera kostnader. Kvalitetsbristskostnader uppgår ofta till 

mellan 10 % och 30 % av omsättningen. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det 

alltid finns ett sätt att åstadkomma högra kvalitet till en lägre kostnad. (Bergman & 

Klefsjö, 2007) 

 

Att ”skapa förutsättningar för delaktighet” i arbetet med att tillfredsställa kunden med en 

ständigt förbättrad kvalitet innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007) att på olika sätt 

underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i 

förbättringsarbetet. Nyckelord är kommunikation, delegering och utbildning. Denna 

hörnsten förutsätter en positiv människosyn och utgår ifrån att den som ges 

förutsättning att göra ett bra jobb, att känna yrkesstolthet och som premieras för ett gott 

arbete kommer att engagera sig och bidra till förbättrad kvalitet.  

 

Det är enligt Bergman och Klefsjö (2007) viktigt att ovanstående värderingar samverkar 

och skapar en helhetssyn. I botten av hörnstensmodellen finns ”engagerat ledarskap”. 

Ett engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling vilar på synlighet och tydlighet 

samt ett eget personligt engagemang. Detta bygger i sin tur på en övertygelse om att 

offensiv kvalitetsutveckling kommer att bidra till organisationens utveckling och denna 

uppnås först genom egen kunskap och insikt. Engagerat ledarskap utvecklas mer i 

kapitel 2.2. 

 

Bergman och Klefsjö (2007) kallar dessa värderingar för hörnstenar men det 

förekommer ibland ytterligare värderingar exempelvis så baseras SIQs Modell för 

Kundorienterad Verksamhetsutveckling på tretton grundläggande värderingar varav 

engagerat ledarskap är en.  

2.2 Engagerat ledarskap 

 Vad innebär högsta ledningens engagemang? 2.2.1

Att vara engagerad innebär enligt Wiktionary (2014) “att vara delaktig i något och visa 

stort intresse för dess framgång” och ledarskap beskrivs enligt samma källa som 

“inflytande som en ledare utövar på en grupp människor”. Yukl (2012, s.11) definierar 

ledarskap som 

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=delaktig&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/wiki/framg%C3%A5ng
http://sv.wiktionary.org/wiki/ledare
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 “... den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om vilka 

uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 

som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål.” 

Hörnstenen engagerat ledarskap inom offensiv kvalitetsutveckling handlar enligt 

Bergman och Klefsjö (2007) om både engagemang och ledarskap. Bergman och Klefsjö 

säger att ledarskap handlar om att motivera och inspirera sina medarbetare för att få 

dem och organisationen att röra sig i riktning mot en vision. De jämför ledarskapet i en 

organisation med att coachning av ett idrottslag. Lagledaren bestämmer vilket 

spelupplägg laget ska ha men spelarna bestämmer själva hur de i detalj ska agera 

under matchen. 

Ett engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling kräver enligt Bergman och 

Klefsjö (2007) ett starkt personligt intresse för och kunskap om vad offensiv 

kvalitetsutveckling verkligen innebär. För att skapa en företagskultur för offensiv 

kvalitetsutveckling menar Bergman och Klefsjö att ledningen måste brinna för 

kvalitetsfrågor och tydligt förmedla detta till sina medarbetare i både ord och handling. 

Enligt Yukl (2012) kan den högsta ledningen indirekt påverka motivationen och 

agerandet hos sina medarbetare genom att förändra organisationskulturen i den riktning 

de önskar.  

Bergman och Klefsjö (2007) pekar på att i samtliga företag som erhållit Malcolm 

Baldrige National Quality Award har högsta ledningen tydligt visat hur viktigt de tycker 

kvalitet är och även deltagit aktivt i företagets kvalitetsarbete. SIQ (2013, s.8) beskriver i 

sin modell för kundorienterad verksamhetsutveckling engagerat ledarskap så här:  

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt 

och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange 

riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers erfarenheter och 

olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och 

följa upp målen.  

Även Sörqvist (2004) betonar ledningens roll i den offensiva kvalitetsutvecklingen och 

menar att kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som inte kan delegeras till 

specialister. Högsta ledningens engagemang är enligt de flesta studier det viktigaste för 

att en satsning på förbättringsarbete ska bli lyckad konstaterar Sörqvist. 

Förbättringsprocessen bör, enligt Sörqvist, vara den mest centrala och viktigaste 

ledningsprocessen i en organisation. Han menar att högsta ledningen måste styra 

förbättringsarbetet aktivt och ta de övergripande besluten om vilka förbättringar som ska 

prioriteras och genomföras för att nå de mål och visioner man ställt upp. Om 

organisationen ska lyckas med sitt förbättringsarbete är det enligt Sörqvist viktigt att 

ledningen agerar som förebilder och gör alla medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. 
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Ledningen måste även följa upp arbetet och ställa krav på att alla i organisationen 

prioriterar detta arbete för att det ska leda till goda resultat (ibid). 

De flesta företag som har lyckats med sina förbättringssatsningar har enligt Sörqvist 

(2004) haft mycket engagerade och drivande ledare. Ett exempel är Motorolas VD, 

Robert Galvin, som mycket engagerat utvecklade och drev deras lyckosamma arbete 

med förbättringsprogrammet Sex Sigma under 1980-talet. Han bestämde bland annat 

att kvalitet skulle vara den första punkten på alla styrelsemöten så att han inte skulle 

missa den även om han blev tvungen att lämna mötet. (Bergman & Klefsjö, 2007; 

Sörqvist, 2004).  

 Ledarskap för ständiga förbättringar  2.2.2

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) kommer den största utmaningen för framtidens 

ledare att vara att hantera och leda ständig förändring. Förändringsarbete handlar enligt 

Sörqvist (2004) till viss del om att få medarbetarna att ändra sina attityder vilket kan 

göras genom utbildning, delaktighet, goda exempel, tillräckligt med tid, tydlig information 

och en anpassning av metoden till situationen. Som ledare är det enligt Sörqvist också 

bra att ha en positiv människosyn och att vara uppmärksam på eventuellt 

förändringsmotstånd. Även Yukl (2012) betonar vikten av att ledaren är medveten om 

vad som påverkar människor till att acceptera eller motsätta sig en förändring.  

Både Yukl (2012) och Bergman och Klefsjö (2007) påpekar att det är en viktig uppgift 

för högsta ledningen att formulera en vision och en strategi för hur en förändring ska 

genomföras. En bra vision bör enligt Bergman och Klefsjö (2007) vara nyskapande, 

visualiserar, önskvärd, tydlig, flexibel, kommunicerbar och stabil. Många framgångsrika 

företag har enligt Bergman och Klefsjö haft en vision som uttryckt att företagets 

framgång ska bero på kvalitet. 

Högsta ledningen har enligt Sörqvist (2004) ansvar för att välja vilka förbättringsprojekt 

som bör prioriteras, speciellt i början av en satsning på förbättringsarbete eller vid 

tvärfunktionella problem. Sörqvist betonar att högsta ledningen alltid har det yttersta 

ansvaret för att förbättringsarbetet fungerar även om det operativa ansvaret kan 

delegeras till ledare på lägre nivå för att stimulera engagemang och delaktighet. 

“Högsta ledningen ska erbjuda uppmuntran, stöd och nödvändiga resurser för att 

underlätta förändring, men ska inte försöka diktera detaljerna för hur det ska göras.” 

menar Yukl (2012, s.393)  

Rother (2013) menar att en utmaning för ledningen idag är att ta fram upprepade och 

konsekvent tillämpade beteendemässiga rutiner, så kallade kator, för att uppnå en 

systematisk och kontinuerlig förbättring i hela organisationen. Det handlar om att leda, 

styra och utveckla medarbetarna för att ta tillvara på deras potential. En förbättringskata 

specificerar inte innehållet i det vi gör, eftersom det varierar efter tid och situation, utan 
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anger den form som vårt tänkande och beteende bör anta när vi reagerar på en 

situation. Människor får en känsla av säkerhet och självförtroende från förutsägbara 

rutiner. Genom att medarbetarna lär sig en beteenderutin och därmed kan hantera 

oförutsägbara och osäkra situationer får organisationen en konkurrensfördel. 

Förbättringskatan och coachingkatan är enligt Rother (2013) Toyotas två mest 

grundläggande kator. Coachingkatan används för att lära ut förbättringskatan till alla i 

organisationen. För att säkerställa att det sker förbättringar arbetar Toyotas teamledare, 

men även högre chefer, cirka 50 procent av sin arbetstid för att öka medarbetarnas 

förbättringskapacitet. Detta sker främst genom att coacha dem i att göra verkliga 

förbättringar i processerna. Alla medarbetare har också en mentor, en mer erfaren 

anställd, som ger aktiv vägledning genom förbättringsprocessen och i att hantera andra 

arbetsrelaterade situationer. Att få alla medlemmar i en organisation att tänka och 

handla på ett visst sätt innebär att utveckla organisationskulturen. 

 Ledarskap för att bygga kultur 2.2.3

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) menar att den svåraste delen när det gäller 

offensiv kvalitetsutveckling är den mänskliga sidan och att bygga en kultur där 

människors grundläggande behov förstås och respekteras. Eftersom offensiv 

kvalitetsutveckling bygger på en företagskultur med vissa värderingar (Bergman och 

Klefsjö, 2007) är det viktigt att den högsta ledningen har förmåga och kompetens för att 

bygga denna kultur. Enligt Ingelsson (2013) är det av högsta vikt att ledningen är 

medveten om vilka värderingar som är nödvändiga för att organisationen ska nå sina 

mål och vilka beteenden de förväntar sig av sina medarbetare och sig själva. 

Värderingarna kommunicerar sedan den högsta ledningen genom att formulera 

visioner, mål och strategier för organisationen. (Yukl, 2012).  

Enligt Schein (2004) kan ledare visa och förmedla de övertygelser, värderingar och 

antaganden de vill ha i sin organisation. Genom att välja hur man kommunicerar och 

genom att använda “sex primära mekanismer” kan man som ledare lära sin 

organisation att tänka, känna och bete sig i linje med ledarens övertygelser. Dessa sex 

mekanismer är (fritt översatt från Schein, 2004, s. 246): 

● vad ledare regelbundet uppmärksammar, mäter och kontrollerar 

● hur ledare reagerar på kritiska händelser och organisatoriska kriser 

● hur ledare fördelar resurser 

● hur ledare agerar förebilder, undervisar och coachar  

● hur ledare fördelar belöningar och status 

● hur ledare rekryterar, väljer, befordrar och utesluter medarbetare 

Alla dessa mekanismer måste användas tillsammans och de måste även kommunicera 

samma budskap för att nå avsedd verkan enligt Schein.  
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Utifrån behovet, för en ledare, att kommunicera grundvärderingarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling till medarbetarna har Lakshman (2006) försökt att utveckla en teori 

om ledarskap för kvalitet. Teorin bygger på grundvärderingarna kundfokus, 

delaktighet/lagarbete samt ständiga förbättringar. Värderingarna påverkar hur man som 

ledare kommunicerar, bygger team, coachar, skapar struktur, främjar delaktighet och 

provar nya arbetssätt. Dessa beteenden bidrar i sin tur till hög delaktighet, effektivt 

lagarbete och en organisationskultur för offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet blir enligt 

Lakshman ett effektivt ledarskap och en god prestation i organisationen.  

 Transformativt ledarskap 2.2.4

Dean och Bowen(1994) menar att det ledarskap som förespråkas i offensiv 

kvalitetsutveckling i stort stämmer överens med det transformativa ledarskapet, 

framförallt när det gäller att kommunicera och förmedla värderingar och genomföra en 

vision. Argia och Ismail (2013) drar slutsatsen att transformativt ledarskap kan vara 

mycket fördelaktigt för offensiv kvalitetsutveckling. 

Det transformativa ledarskapet leder enligt Yukl (2012) till att medarbetarna känner tillit, 

beundran, lojalitet och respekt för sin ledare. Denna form av ledarskap, menar Yukl, 

innebär att ledaren omformar och motiverar medarbetarna genom att göra dem 

medvetna om betydelsen av arbetets resultat, genom att få dem att prioritera 

organisationens mål före sina egna och genom att tillfredsställa medarbetarnas behov 

på en högre nivå.  

Till de transformativa beteendena räknar Bass (refererad i Yukl, 2012) idealiserad 

påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke och inspirerande motivation. 

Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) menar att även om olika forskare förklarar 

begreppet transformativt ledarskap med olika antal dimensioner så överlappar och 

liknar de varandra. De förklarar de olika beteendena som nedan.  

Idealiserad 

påverkan: 

Ledaren agerar som en förebild och medarbetarna känner förtroende 

och respekt för ledaren. Medarbetaren får en känsla av tillhörighet då 

ledarskapet betonar vikten av kollektivt agerande.  

Inspirerande 

motivation: 

Inspirerande och motiverande ledare som presenterar en tydlig och 

tilltalande vision och som har höga förväntningar på medarbetarna 

leder till att dessa vill prestera det omöjliga för att slutligen nå visionen  

Intellektuell 

stimulans: 

Ledaren uppmuntrar medarbetarna att ta egna beslut, att hitta nya 

arbetssätt och att vara kreativa och innovativa. Genom att omvandla 

stressade situationer till möjligheter för personlig utveckling kan 

medarbetarna känna sig lugna och motiverade och därigenom hantera 

situationen. 
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Individuell 

omtanke: 

Ledaren lägger tid på att coacha medarbetarna och uppmärksammar 

deras utveckling och prestationer genom ett personligt intresse. 

Genom att uppmärksamt lyssna av medarbetarnas personliga behov 

kan ledaren få dem att känna sig förstådda och uppmuntrade. 

Enligt Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) påverkar ett transformativt ledarskap 

medarbetarnas välbefinnande och välmående positivt på lång sikt. Medarbetare som 

har transformativa ledare upplever mer optimism, glädje och entusiasm under 

arbetsdagen än medarbetare som inte har det. Ledarens positiva humör, känslor och 

agerande överförs till medarbetarna och påverkar gruppen och prestationen då de 

använder positiva påverkansord som exempelvis bra och lycklig. Transformativt 

ledarskap bidrar till att skapa ett klimat där tillräckligt mycket kommunikation 

förekommer och som uppmuntrar medarbetarna att göra förbättringar samt ger 

möjligheter att vara innovativ.  

Begreppet KASAM, “Känsla Av SAMmanhang”, skapades av Antonovsky (1996) som i 

sitt arbete med hälsa intresserade sig för faktorer som håller människor friska istället för 

att fokusera på sjukdomsalstrare. Känsla av sammanhang handlar om att tillvaron ska 

upplevas som begriplig, hanterbar och meningsfull.  

 Begriplig: Sammanhängande, strukturerad och tydlig information upplevs 

exempelvis mer begriplig än oordnad, slumpmässig, oväntad eller oförklarlig.  

 Hanterbarhet avser den grad man upplever att det finns tillgängliga resurser med 

som man kan möta de krav som ställs med.  

 Meningsfullhet, kan beskrivas som en motiverande komponent och hänvisar till 

betydelsen av att vara delaktig. 

2.3 Hinder och möjligheter för ledningens engagemang  

Ett stort antal hinder för att lyckas med införandet av offensiv kvalitetsutveckling har 

identifierats i en metaanalys av Mosadeghrad (2014). De strategiska hindren är de som 

har störst betydelse och dit räknas högsta ledningens brist på engagemang.  

En orsak till att många organisationer misslyckas med implementeringen av offensiv 

kvalitetsutveckling är enligt Bergman och Klefsjö (2007) att man underskattar de 

resurser och den tid som krävs för att förändra organisationens kultur. French and Bell 

(1999) menar också att implementeringen kräver en omfattande förändring av 

företagskulturen. Problem som kan uppstå är att mellanchefer känner sig hotade av 

behovet att delegera till målstyrda team och att övergå till mer coachande och stödjande 

roll. Det går dock inte att kompensera en olämplig företagsstrategi genom att göra saker 

på nya sätt menar French and Bell. 
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En annan orsak till misslyckad implementering av offensiv kvalitetsutveckling är enligt 

Bergman och Klefsjö (2007) att högsta ledningen delegerar sitt ansvar och inte inser 

vikten av att visa sin egen övertygelse, själva markera varför arbetet ska göras och vart 

man är på väg. För att kunna visa en sådan övertygelse måste högsta ledningen ha 

djup kunskap om vad offensiv kvalitetsutveckling innebär. Koch (2003) anger att en av 

orsakerna till att införandet av offensiv kvalitetsutveckling i högre utbildning misslyckats 

kan vara att man undvikit att ta med kärnverksamheten i utvecklingsarbetet och bara 

fokuserat på icke-akademiska processer inom förvaltningen, kanske beroende på den 

akademiska kulturen. 

Sandholm (2001) anser även han att det beror på ledarskapet hur framgångsrik en 

organisation är på kvalitetsområdet. Han menar att det ofta finns ett bristande ledarskap 

när det gäller kvalitet men att det kunde bli bättre om ledningen var mer engagerade 

och hade större kunskap om dessa områden. Genom att tydligt förmedla sitt syfte till 

alla i organisationen skulle organisationen kunna nå en högre kundtillfredsställelse och 

intern effektivitet, menar Sandholm.  

Sörqvist (2004) menar att orsakerna till att en verksamhets ledare inte är engagerade 

och aktivt driver verksamhetsutveckling kan vara flera. Bristande motivation är en 

vanligt angiven orsak eftersom incitamenten och drivkrafterna för ett djupt engagemang 

ofta är svaga. Risken för att detta arbete prioriteras bort för saker som tydligare 

efterfrågas och belönas är stor. Detta menar Sörqvist kan bero på oförstånd och 

bristande erfarenhet. Den viktigaste orsaken är enligt Sörqvist okunskap. Övergripande 

teoretiska baskunskaper räcker inte för att förstå vad som behöver göras utan det krävs 

djupare kunskap, erfarenhet och övertygelse. 

Offensiv kvalitetsutveckling passar enligt Bergman och Klefsjö (2007) i alla typer av 

organisationer. Implementeringen i offentlig sektor är dock omdiskuterad och förknippad 

med en del svårigheter. En anpassning av terminologin måste göras då exempelvis 

vissa delar av offentlig sektor har svårt för kundbegreppet. Boström (2011) anser att 

akademin redan har ett mycket kraftfullt system för kvalitetsutveckling som saknar 

motsvarighet i andra delar av samhället och att det ska vårdas och byggas vidare på. 

Peer-review (kollegial kvalitetsgranskning) bör införlivas i kvalitetsledningssystemet på 

högskolorna menar Boström (2011) och föreslår att det också införs inom utbildning, 

administration och ledning.  

Det största skälet till Japans framgång avseende offensiv kvalitetsutveckling berodde 

enligt Sörqvist (2004) förmodligen på att de högsta cheferna i många stora företag valde 

att söka mer kunskap, bland annat genom att delta i Jurans och Demings välkända 

seminarier. Dessa chefer prioriterade senare ambitiösa förbättringssatsningar och 

deltog personligen i detta arbete. Den högsta ledningen har en mycket stor betydelse 

för om förbättringssatsningar lyckas. Det krävs både goda kunskaper och förståelse för 
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vad som krävs av dem som ledare. Ett vanligt problem menar Sörqvist är att den högsta 

ledningen sällan anser sig ha tid för den utbildning som krävs. Utbildning av 

ledningsgruppen bör enligt Sandholm (2001) syfta till att ge förståelse för kopplingen 

mellan kvalitet och resultat samt visa hur ledningen genom ett aktivt ledarskap kan 

förbättra effektivitet och lönsamhet. Ett första steg vid arbete med offensiv 

kvalitetsutveckling är att starta med ett seminarium för ledningsgruppen på detta tema. 

2.4 Förutsättningar för kvalitetsarbetet i högskolan 

Enligt Högskolelagen kap 1, 4§ (SFS 1992:1434) ska högskolor bedriva sin verksamhet 

så att hög kvalitet nås i både utbildning och forskning. Lagen föreskriver dessutom att 

det ska göras på ett sätt där de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. I 

högskolelagens andra kapitel sägs att högskolorna själva ska få bestämma om sin 

interna organisation men att beslut som kräver en bedömning av kvalitet i utbildning och 

forskning ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens. Syftet med denna frihet 

är att främja att högskolorna ska kunna bedriva utbildning och forskning som kan 

konkurrera med den utbildning och forskning som bedrivs vid utländska lärosäten. 

(Prop.2009/10:149)  

Regeringen vill (Prop. 2009/10:139) att högskolorna själva ska få ta ansvar för och 

bestämma om hur de ska organisera sin verksamhet för att utveckla och säkra 

kvaliteten på utbildningen, något som enligt regeringen ställer högre krav på 

högskoleledningarna. För att säkerställa att skattemedlen, som finansierar den största 

delen av högskolornas verksamhet, används på bästa sätt anser de att verksamhetens 

kvalitet regelbundet bör kontrolleras.  

 Utvärdering av utbilningens kvalitet 2.4.1

Det är Universitetskanslerämbetet (tidigare högskoleverket) som har till uppgift att 

kvalitetssäkra högskoleutbildningen vid de statliga högskolorna (SFS 2012:810). 

Kvalitetssäkringen ska enligt förordningen göras bland annat genom utvärderingar av 

utbildning på alla nivåer. Före 2011 fokuserade dessa utvärderingar på hur högskolorna 

arbetade för att nå hög kvalitet. Från 2011 ska utbilningen istället ha sin tyngdpunkt på 

resultat, det vill säga hur väl studenterna uppfyller målen i högskoleförordningens 

examensbeskrivningar. Utvärderingarna ska enligt Högskoleverket (2012) göras i en 

fyraårscykel och vara peer review-baserat. Det främsta underlaget är det självständiga 

arbetet vilket kompletteras av en självvärdering och en lärosätesintervju. Omdömet ges 

på en tregradig skala; bristande, hög eller mycket hög kvalitet. De utbildningar som ges 

bristande kvalitet riskerar att få sitt examenstillstånd indraget medan de utbildningar 

som får mycket hög kvalitet kan få extra resurstilldelning. Denna “kvalitetspeng” ska 

enligt regeringen utgöra ett incitament för högskolorna att verka för en hög kvalitet i 

utbilningen (Prop. 2009/10:139). 
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UKÄ fick enligt Haikola (2013, 2014) kritik för sitt utvärderingssystem vid den senaste 

utvärderingen av the European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) vilket medför att Sverige inte längre är fullvärdig medlem i förbundet. ENQAs 

utvärdering sker mot European Standard and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG) och det är framförallt för att det svenska 

utvärderingssystemet inte utgår från högskolornas egna kvalitetssäkringssystem utan 

utvärderar måluppfyllelsen av de nationella examensmålen som de får kritik. ENQA har 

även synpunkter på att UKÄ inte lämnar några rekommendationer till högskolorna om 

hur de ska avhjälpa eventuella brister som framkommer i UKÄs utvärderingar.  Haikola 

(2014) menar att medlemskapet i ENQA är betydelsefullt och att man ska lämna in en 

ny ansökan när man reviderat det nuvarande utvärderingssystemet inför nästa runda av 

utvärderingar som ska inledas 2015. Det reviderade utvärderingssystemet ska enligt 

Haikola (2013) fortfarande utvärdera med tyngdpunkt på resultaten, ha en tregradig 

bedömningsskala och vara peer-review baserat.  

 Kvalitet i forskningen 2.4.2

I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (Prop.2008/09:50) uttrycker 

regeringen en oro för den svenska forskningens otillräckliga kvalitet vilken de anger kan 

bero på att anslagen till universitet och högskolor tilldelats utan konkurrens eller 

oberoende kvalitetsbedömningar. För att råda bot på detta problem vill regeringen att en 

del av högskolornas anslag ska fördelas utifrån två kvalitetsindikatorer; förmåga att få 

externa anslag och vetenskaplig publicering kombinerat med citeringsanalys. Detta är 

enligt regeringen ett incitament för högskolorna “att prioritera och kraftsamla sin 

forskning” (Prop.2008/09:50, s. 51), vilket på sikt ska leda till höjd kvalitet på svensk 

forskning och göra den mer internationellt konkurrenskraftig. Enligt en senare 

forskningsproposition (Prop. 2012/13:30) hävdar regeringen att detta sätt att fördela 

resurser tydliggör högskolornas ansvar för hur man gör prioriteringar för att höja 

kvaliteten på forskningen. Med grund i detta ställningstagande vill regeringen att en allt 

större del av anslagen ska fördelas utifrån dessa kriterier. 

Regeringen varnar dock för risken att fokus hamnar på att uppfylla indikatorerna istället 

för att arbeta för högre kvalitet. En annan svaghet är att områden som humaniora och 

samhällsvetenskap har en annan publiceringstradition som inte omfattas i de 

internationella bibiometriska databaserna. (Prop.2008/09:50) För att minimera dessa 

risker föreslår regeringen i den senare forskningspropositionen (Prop. 2012/13:30) att 

man ska utreda om det går att ta fram ett system som även väger in en kollegial 

bedömning av forskningen och dess förutsättningar. I denna kollegiala bedömning 

skulle man kunna ta med både forskningens kvalitet, dess resultat och även hur 

forskningen kommer till nytta. Detta skulle då vara till fördel för de områden som är 

svåra att mäta via publikationer. 
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 Kollegial styrning eller New Public Management 2.4.3

När högskolorna fått högre krav på sig att ha ett aktivt kvalitetsarbete anser Boström 

(2011) att det också krävs ett mer aktivt ledningsarbete. Boström hävdar att den främsta 

ledningsuppgiften numer är att utveckla verksamheten i syfte att göra den mer 

framgångsrik och konkurrenskraftig men att högskolorna har svårt att hitta ett 

acceptabelt koncept för hur detta arbete ska utformas. Motsättningarna mellan det nya, 

New Public Management, och den traditionella kollegiala styrningen av högskolorna har 

skapat en het debatt i media under de senare åren, efter att högskolorna fått en ökad 

autonomi.(se bl.a. Bennich-Björkman, L., Karlsohn, T., Ruin, H. & Sundqvist, B., 2014; 

Rothstein, B., 2014; Brorström, B. & Karlsson, S., 2014).  

Den kollegiala styrningen har gamla traditioner inom den högre utbildningen och utgörs 

av nämnder eller styrelser där professorer och lektorer som är valda av sina kollegor 

sitter. Det är dessa kollegiala styrelseorgan som fattar de beslut som avses i 

Högskolelagen kap 1, 4§ (SFS 1992:1434). Boström (2011) menar att det finns både 

fördelar och nackdelar med den kollegiala ledningen. Fördelar kan vara att de som 

fattar besluteten har god kompetens om den verksamhet de ska leda och att de även 

påverkas själv av sina beslut. Värt att notera menar Boström är dock att den 

administrativa personalen är utesluten ur de kollegiala beslutsorganen och då inte får 

vara med och fatta beslut som rör dem. Det kan också vara svårt att hitta forskare som 

vill ta på sig ledningsuppdrag då de då får mindre tid till sin forskning och dessutom kan 

det vara känsligt att fatta mindre angenäma beslut som påverkar de medarbetare som 

man sedan ska arbeta sida vid sida med. Den kollegiala högskoleledningen har heller 

inte vana att arbeta med kvalitetsstyrning och det är tveksamt om den bör ställa 

kvalitetskrav på sina kollegor menar Boström.  

Den kollegiala styrningen gäller dock inte förvaltningen eller administrationen som 

sedan 1964 har letts av en förvaltningschef, i syfte att hålla ordning på ekonomi, 

fastigheter, personal, juridik och liknande (Boström, 2011). Förvaltningen varken kan 

eller ska styra prioriteringar och utvecklingsinsatser i kärnverksamheten utan vara ett 

stöd för den kollegiala ledningen menar Boström.  

New Public Management, där offensiv kvalitetsutveckling kan vara en del (Bergman & 

Klefsjö, 2004) syftar på den linjeorganisation och det ledarskap som kommer från den 

privata sektorn och som mer och mer har spridits i offentliga organisationer. I och med 

att högskolorna har fått större autonomi (Prop. 2009/10:139) har många högskolor 

minskat på den kollegiala styrningen till förmån för en mer utbredd linjeorganisation.  

Inom akademin hävdas det ofta att verksamheten är unik och inte passar att ledas på 

det vis som görs i det privata näringslivet (Boström, 2011). Han undrar dock om det inte 

beror på att man inom högskolan har en skev bild av hur ledarskapet ser ut utanför 

högskolan. Även i tillverkande industri finns till exempel många experter som ledningen 

bör lyssna på innan de fattar sina beslut. Person (2013) menar att det som en 
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konsekvens av införandet av linjeorganisationer på högskolorna har blivit ”lägre i tak” 

och att de kollegiala strukturerna och den akademiska sakkunskapen uppfattas som 

ineffektiva och icke-managementmässiga. Dessa skulle istället kunna användas som 

kvalitetsdrivande faktorer, vilket Person menar är en möjliget. Boström ger i sin bok 

Utmaningen – Om ansvar, kvalitet och ledning av universitet och högskolor exempel på 

hur högskolorna skulle kunna utnyttja fördelarna med kollegial kvalitetsgranskning 

(peer-review) och ett aktivt ledarskap för kvalitetsutveckling.  

 Akademisk frihet och autonomi 2.4.4

När man talar om högskolans styrning går det inte att bortse från att ta upp den 

akademiska friheten och autonomin. Enligt högskolelagen (SFS 1992:1434, kap 1, 6§) 

ska forskningsproblem få väljas fritt, forskningsmetoder utvecklas fritt och 

forskningsresultat få publiceras fritt.  

Enligt den svenska översättningen av Magna Carta Universitatum (SHUF, 1999), det 

dokumentet som har kommit att räknas som de europeiska universitetens 

rättighetsförklaring, är universitetet en autonom institution som ”frambringar, 

undersöker, värderar och vidareför kulturen genom forskning och undervisning.” och 

deras forskning måste vara både ”moralist och intellektuellt oberoende av alla politiska, 

ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.” Vidare framgår i dokumentet att frihet i 

forskning och utbildning är den grundläggande principen för universiteten och att detta 

krav måste respekteras både av statsmakterna och av universiteten. Genom att alltid 

vara öppen för dialog kan universiteten motarbeta intolerans och främja kulturell 

mångfald. 

Bergenheim (2012) skriver i rektorsbloggen på Karlstadsuniversitet om vad akademisk 

frihet inte är. Hon menar att den akademiska friheten ibland tolkas som ”En sort 

individuell frihet att använda arbetstiden på det sätt som jag själv anser vara lämpligt.” 

Med det menar hon att det finns forskare och lärare som anser att de får göra som de 

vill, när de vill och om de vill. Dessa medarbetare, menar Bergenheim, går inte på 

personalmöten, arbetar inte för det gemensamma och vaktar på sin arbetstid så att det 

är tveksamt om man faktiskt gör det man är ålagd att göra utan att kräva extra 

ersättning för det. Bergenheim framhåller dock att den här inställningen inte är vanligt 

förekommande men att den finns och att den skadar akademin.   

2.5 Teorisummering och analysmodell 

Detta avsnitt beskriver den teori som ligger till grund för att formulera intervjufrågor och 

påståenden (se bilaga A och B) samt för att strukturera empirin och analysen så att 

syftet och forskningsfrågorna besvaras. Resultatet och analysen kommer att 

struktureras efter nedanstående teman. Syftet med studien är att undersöka vilka 

hindrande och möjliggörande faktorer som finns för att högsta ledningens engagemang 

ska leda till offensiv kvalitetsutveckling.  
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Forskningsfråga 1: ”Vad innebär ledningens engagemang i offensiv kvalitetsutveckling 

och hur kan detta engagemang ta sig uttryck?” besvaras utifrån: 

 teori (se 2.5.1) 

 tema 1 – Engagemang som består av de tre delarna ledningens intresse för 

kvalitetsarbete, ledningens kunskap om kvalitetsarbete och ledningens värderingar 

 tema 2- Ledarskap. 

Forskningsfråga 2: ”Vad innebär kvalitet och hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre 

utbildning?” besvaras utifrån:  

 teori (se 2.5.2) 

 tema 3 – Vad innebär kvalitet inom högre utbildning? 

 tema 4 – Hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre utbildning? 

Forskningsfråga 3: ”Vilka hinder och möjligheter finns för ett engagerat ledarskap som 

stödjer offensiv kvalitetsutveckling inom högre utbildning?” besvaras utifrån:  

 teori (se 2.5.3) 

 tema 5 – Hinder och möjligheter, där medvetna hinder eller möjligheter, det vill säga 

sådant som respondenterna anger som svar på en direkt fråga framkommer  

 tema 1-4, där omedvetna hinder och möjligheter, som utgörs av en tolkning av det 

empiriska materialet som helhet framkommer 

 Vad innebär ledningens engagemang i offensiv kvalitetsutveckling och hur kan 2.5.1

detta engagemang ta sig uttryck? 

Tema 1 

I botten av hörnstensmodellen finns ”engagerat ledarskap” som handlar både om 

engagemang och ledarskap och Bergman och Klefsjö (2007) poängterar hur viktigt 

detta är för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, se figur 2.3. 

Engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling kräver ett starkt personligt intresse 

för och djupa kunskaper om vad offensiv kvalitetsutveckling verkligen innebär. 

Ledningen måste verkligen brinna för kvalitetsfrågor. (Bergman & Klefsjö, 2007; 

Sörqvist, 2004; Sandholm, 2001). Ledningen måste vara medveten om vilka värderingar 

som är viktiga för organisationen (Ingelsson, 2013). För att lyckas med offensiv 

kvalitetsutveckling måste ledningen värdesätta kundfokus, ständiga förbättringar och 

medarbetarnas delaktighet (Lakshman, 2006; Klefsjo, Bergquist och Edgeman, 2006; 

Bergman och Klefsjö, 2007). Dessutom är det viktigt att ledningen har en positiv 

människosyn och förstår och respekterar människors grundläggande behov (Sörqvist, 

2004; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006). Dessa värderingar kommunicerar högsta 

ledningen genom att formulera visioner, mål och strategier för organisationen. (Yukl, 

2012).  
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Tema 2 

Ovanstående engagemang tar sig uttryck i ledarskapsbeteenden som förmedlar 

värderingar och skapar en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv 

kvalitetsutveckling är något som ska genomsyra hela organisationen.(Klefsjö, Bergquist 

& Edgeman, 2006). Högsta ledningen måste ha förmåga och kompetens att bygga en 

kultur för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2007). Genom att visa och 

förmedla de värderingar ledare vill ha kan de lära sin organisation att tänka, känna och 

bete sig enligt sina övertygelser, exempelvis beroende på hur ledare agerar förebilder 

och coachar skapas olika beteenden i organisationen. (Schein, 2004). 

Grundvärderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling påverkar hur man som ledare 

kommunicerar, coachar, skapar struktur och främjar delaktighet (Lakshman, 2006). 

Enligt Yukl (2012) kan högsta ledningen indirekt påverka motivationen och agerandet 

hos sina medarbetare genom att förändra organisationskulturen i den riktning de 

önskar. Bergman och Klefsjö (2007) menar att ledarskap handlar om att motivera och 

inspirera sina medarbetare för att få dem och organisationen att röra sig i riktning mot 

en vision. 

Högsta ledningen ska erbjuda uppmuntran, stöd och nödvändiga resurser för att 

underlätta förändring, men ska inte försöka diktera detaljerna för hur det ska göras. 

menar Yukl (2012). I SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling (2013)  

anges att det behövs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från ledningen för att 

visa vägen och skapa förutsättningar för medarbetarna för att nå målen samt att en av 

ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten. Sörqvist 

(2004) menar att högsta ledningen måste styra förbättringsarbetet aktivt och ta de 

övergripande besluten om vilka förbättringar som ska prioriteras och genomföras för att 

nå de mål och visioner man ställt upp. Om organisationen ska lyckas med sitt 

förbättringsarbete är det enligt Sörqvist viktigt att ledningen agerar som förebilder och 

gör alla medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. Slutligen måste ledningen följa upp 

arbetet och ställa krav på att alla i organisationen prioriterar detta arbete för att det ska 

leda till goda resultat (ibid). Det transformativa ledarskapet stämmer väl överrens med 

och kan vara mycket fördelaktigt för offensiv kvalitetsutveckling. (Dean och Bowen, 

1994; Argia och Ismail, 2013). Viktiga ledarskapsbeteenden som vi väljer att i första 

hand fokusera på är att agera förebild, motivera & inspirera, ha ett synligt ledarskap, 

kommunicera, ange riktning, ställa krav & följa upp, se figur 2.3. 
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Figur 2.3 Figuren visar att högsta ledningens engagemang förutsätter att ledningen har intresse och 
kunskap för och värderingar som stödjer offensiv kvalitetsutveckling (Tema 1). Genom sitt agerande kan 
de förmedla dessa värderingar och skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling (Tema 2). Detta 
påverkar verksamheten i form av högre välmående, delaktighet och effektivare processer och leder till 
ökad kundnöjdhet och lönsamhet. 

 

 Vad innebär kvalitet och hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre utbildning?  2.5.2

Tema 3 

Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434, kap 1, 4§)  ska högskolor bedriva sin 

verksamhet så att hög kvalitet nås i både utbildning och forskning. Lagen föreskriver 

dessutom att det ska göras på ett sätt där de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. 

Kvalitet definieras enligt Bergman och Klefsjö (2007, s.26) som: ”Kvaliteten på en 

produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar”. Att uppfylla krav är inte med i Bergman och 

Klefsjös definition eftersom de menar att det ingår i att tillfredsställa behov och 

förväntningar. Hellsten och Klefsjö (2000) definierar offensiv kvalitetsutveckling som ett 

ledningssystem i ständig utveckling bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg 

med målet att öka extern och intern kundtillfredsställelse med reducerad mängd 

resurser. ”Sätt kunderna i centrum” är den hörnsten som enligt Bergman och Klefsjö 

(2007) innebär att kvalitet måste värderas av kunderna och ställas i relation till deras 

behov och förväntningar. Inom vissa delar av offentlig sektor har man dock svårt för 

kundbegreppet (Bergman och Klefsjö, 2007). 

För att skapa attraktiv kvalitet måste man enligt Bergman och Klefsjö (2007) identifiera 

och tillfredsställa kundernas omedvetna behov vilka gör att en organisation kan få lojala 

kunder och uppnå konkurrensfördelar. Dessa behov är kunden inte själv medveten om 
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och kan inte ange vid förfrågan. En organisation som lyckas identifiera och uppfylla 

omedvetna kundbehov skapar känslor som överraskning, glädje och attraktion, vilket är 

en viktig konkurrens- och framgångsfaktor för organisationen.  

Tema 4 

Att se kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten är enligt Bergman och 

Klefsjö (2007) grunden i offensiv kvalitetsutveckling. Enligt Sörqvist (2004) bör 

kvalitetsarbete inte delegeras till specialister utan är en strategisk ledningsfråga. I en 

mogen organisation läggs betydande resurser på förbättringsarbete, vilket är klart och 

tydligt organiserat.  

Bergman och Klefsjö (2007) beskriver fyra faser inom kvalitetsområdets utveckling där 

kvalitetskontroll (efter produktion) följs av kvalitetsstyrning (under produktion), 

kvalitetssäkring (innan produktion) och kvalitetsutveckling (ständiga förbättringar innan, 

under och efter produktion). Enligt Bergman och Klefsjö skapas genom kvalitetssäkring 

förutsättningar för att fel ska undvikas genom att utveckla rutiner och fördela ansvar 

som sammanfattas i ett kvalitetssystem.  

Sandholm (2001) menar att varje organisation kan placeras in i en av fem 

utvecklingsfaser avseende kvalitets- och verksamhetsutveckling. I trevandefasen, som 

är den tredje fasen, väljs angreppsätt för att förbättra verksamhetens resultat relativt 

slumpmässigt, något måste göras snabbt och kunskapen om hur kvalitet kommer in i 

verksamheten är ofta begränsad. Detta leder till en felaktig tillämpning av 

angreppssättet eller metoden. Avkastningen på gjorda investeringar är enligt Sörqvist 

(2004) relativt låg i trevandefasen och resultaten mindre bra. Trots detta är denna fas 

inte enbart negativ utan bör ses som en naturlig del i organisationens lärande. 

Enligt Högskolans kvalitetsprogram (Bilaga D) ligger fokus på kvalitetssäkring av de 

processer som ligger till grund för de resultat som högskolan blir bedömd och ett 

avvikelsehanteringssystem är drivande i kvalitetsarbetet. Avvikelserna, mot exempelvis 

lagar, förordningar, mål och förväntningar ska rapporteras in i systemet för att sedan 

analyseras och åtgärdas så att en förbättring kan ske och en högre kvalitet uppnås.   

 Vilka hinder och möjligheter finns för ett engagerat ledarskap som stödjer offensiv 2.5.3

kvalitetsutveckling inom högre utbildning? 

Tema 5 

Sörqvist (2004) anger bristande motivation, svaga incitament, bristande erfarenhet och 

okunskap som möjliga förklaringar till ledningens brist på engagemang och menar att 

den viktigaste orsaken till att man inte är engagerad och aktivt driver är okunskap. Det 

räcker inte med övergripande teoretiska baskunskaper för att förstå vad som behöver 

göras utan det krävs en djupare kunskap, erfarenhet och övertygelse. En orsak till 
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misslyckad implementering av offensiv kvalitetsutveckling är enligt Bergman och Klefsjö 

(2007) att högsta ledningen delegerar sitt ansvar och inte inser vikten av att visa sin 

egen övertygelse, själva markera varför arbetet ska göras och vart man är på väg. Det 

behövs djup kunskap om offensiv kvalitetsutveckling för att kunna visa en sådan 

övertygelse.  

Sörqvist (2004) menar att risken är stor för att verksamhetsutveckling prioriteras bort till 

förmån för saker som tydligare efterfrågas och belönas. Regeringen vill (Prop. 

2009/10:139) att högskolorna själva ska få ta ansvar för och bestämma om hur de ska 

organisera sin verksamhet för att utveckla och säkra kvaliteten på utbildningen, något 

som enligt regeringen ställer högre krav på högskoleledningarna. Kvalitetssäkringen ska 

enligt förordningen göras bland annat genom utvärderingar av utbildning. De 

utbildningar som ges bristande kvalitet riskerar att få sitt examenstillstånd indraget 

medan de utbildningar som får mycket hög kvalitet kan få extra resurstilldelning. Denna 

“kvalitetspeng” ska enligt regeringen utgöra ett incitament för högskolorna att verka för 

en hög kvalitet i utbilningen (Prop. 2009/10:139). 

Regeringen vill att en del av högskolornas forskningsanslag ska fördelas utifrån två 

kvalitetsindikatorer; förmåga att få externa anslag och vetenskaplig publicering 

kombinerat med citeringsanalys. Detta är enligt regeringen ett incitament för 

högskolorna “att prioritera och kraftsamla sin forskning” (Prop.2008/09:50, s. 51). 

Regeringen varnar dock för risken att fokus hamnar på att uppfylla indikatorerna istället 

för att arbeta för högre kvalitet.  

Boström (2011) menar att förvaltningen inom högre utbildning varken kan eller ska styra 

prioriteringar och utvecklingsinsatser i kärnverksamheten utan vara ett stöd för den 

kollegiala ledningen som inte har vana att arbeta med kvalitetsstyrning och det är också 

tveksamt om den bör ställa kvalitetskrav på sina kollegor.  

3   Metod 

När man ska genomföra en forskningsstudie bör man fundera över vad man är 

intresserad av att undersöka och välja förhållningssätt utifrån det. Man brukar i första 

hand tala om ett positivistiskt eller ett hermeneutiskt förhållningssätt. Positivismen 

handlar enligt (2004) om att förklara och beskriva orsakssamband och allmängiltiga 

lagar och svarar på frågor som varför och hur mycket medan hermeneutiken handlar 

om att förstå mening, avsikt eller ändamål för en varelse, ett ting eller en händelse och 

svarar på frågorna vad och hur. Hermeneutik betyder enligt Wedin och Sandell ungefär 

det samma som tolkningslära. I den här studien är vi intresserade av att förstå vilka 

hinder och vilka möjligheter som finns för högsta ledningens engagemang för offensiv 
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kvalitetsutveckling och därför har vi i den här studien valt att använda ett hermeneutiskt 

förhållningssätt.  

3.1 Val av metod 

Metoden man väljer ska vara lämplig till just det man vill undersöka. De vanligaste 

alternativen när det gäller metod är kvantitativ metod och kvalitativ metod. Kvantitativ 

metod undersöker sådant som är mätbart eller går att räkna och är vanligt inom 

positivismen. Kvalitativ metod undersöker hur någon eller några få upplever något och 

hur det kan tolkas och förstås och är vanligare inom hermeneutiken (Andersen & 

Schwencke, 2013; Wedin och Sandell, 2004). I den här studien har vi valt en kvalitativ 

metod både för datainsamling och för analys.  

Intervjuer används främst när man vill ha djupare förståelse, när man frågar om saker 

som är lite känsligt eller när svarsalternativen är många och oklara (Andersen och 

Schwencke, 2013). Intervjuer är enligt Wedin och Sandell (2004) ett bra sätt att samla 

data då frågan man söker svar på handlar om hur och vad. Eftersom det är svårt att 

veta vilka orsaker som är hindrande och möjliggörande för ledningens engagemang 

innan är det svårt att formulera frågor som är tillräckligt precisa för att utforma en enkät 

och det är i det här fallet praktiskt svårt att genomföra en observationsstudie har vi valt 

att göra intervjuer. 

3.2 Intervjuer 

Wedin och Sandell (2004) menar att intervjuns grundläggande natur är både 

ostrukturerad och ostandardiserad. Formen kan dock varieras utifrån grad av struktur 

och standardisering. Ju mer uppstyrd intervjun är ju mer objektiv menar Wedin och 

Sandell att den är. I sin mest strukturerade form övergår intervjun till att bli en enkät 

(ibid).  

Intervjuerna i den här studien är uppdelade i två delar. En med semi-strukturerade, 

öppna frågor och en som består av ett formulär med strukturerade påståenden där 

respondenten får ta ställning till både hur väl påståendet stämmer in på respondenten 

och hur viktigt respondenten tycker det är att hen gör eller tycker det som påstås. 

Respondenten får svara på en femgradig skala men avsikten är ändå att analysera dem 

ur ett kvalitativt perspektiv Intervjuerna är ostandardiserade då det inte har använts 

någon mall när de utformats.  

De öppna frågorna, som ställs först, syftar till att få respondenternas spontana svar på 

vilka värderingar de har, vad de gör och vad de menar med olika begrepp samt 

eventuella hinder de upplever för att arbeta med kvalitetsarbete. De hinder 

respondenterna eventuellt anger kan då sägas vara medvetna hinder.  
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Formuläret består av påståenden om värderingar och beteenden som förknippas med 

offensiv kvalitetsutveckling i teorin. Formuläret syftar till att ta reda på om 

respondenterna har just de värderingar och beteenden som teorin säger att är viktiga 

för högsta ledningens engagemang när det gäller offensiv kvalitetsutveckling. Om det 

uppstår ett gap mellan vad respondenterna verkligen gör och vad de tycker är viktigt att 

göra kan detta också indikera att det finns ett hinder där. Slutligen kan det tänkas finnas 

ett hinder om det finns ett gap mellan respondenternas värderingar och ”göranden” och 

vad teorin anger som viktigt för ett lyckat arbete med offensiv kvalitetsutveckling. Detta 

hinder är i så fall troligen omedvetet för respondenterna. Både formuläret med de öppna 

frågorna och formuläret med påståenden finns bifogat i Bilaga A. I två av intervjuerna 

användes en variant av formuläret (se bilaga B) då dessa respondenter har en 

specialistfunktion.  

Alla intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte och spelats in med hjälp av en 

ljudupptagningsapp på en mobiltelefon. Dessutom har korta anteckningar tagits av 

intervjuaren under intervjuerna. Alla intervjuerna har skett i eller i anslutning till 

respondenternas arbetsrum, vilket kan göra att respondenterna känner sig mer 

avslappnade och bekväma. Intervjuerna har tagit mellan 30-45 min och alla intervjuer 

genomfördes inom en tidsperiod av två veckor. Vid alla intervjuer utom två var båda 

författarna med vid intervjutillfället. Det är samma person som ställt frågorna vid alla 

intervjuer för att det ska bli så lika som möjligt. Intervjuerna har därefter transkriberats.  

 Urval till intervjuer 3.2.1

Det finns flera olika sätt att göra urvalet till en intervjustudie på. Vid kvantitativa 

datainsamlingar brukar urvalet göras slumpmässigt eller stratifierat. I kvalitativa 

intervjuer där man inte gör så många intervjuer är det viktigare att respondenterna kan 

lämna den information som behövs än att de är slumpmässigt och representativt. Ett 

sådant urval kallas strategiskt urval och är det sätt urvalet till den här studien har gjorts. 

Syftet handlar om hur högsta ledningen ser på kvalitet och kvalitetsarbete samt vilka 

hinder och möjligheter de ser för att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling och därför 

har vi valt att intervjua den högsta ledningen i organisationen. Då det finns en 

begränsad tid för att utföra studien har vi valt att utföra vår studie vid endast en 

högskola. En högskolas högsta ledning utgörs av högskolestyrelsen och rektor (SFS 

1992:1 434, kap 2). 

Då högskolestyrelsens medlemmar inte är involverade i det dagliga arbetet på 

högskolan och mer har i uppgift att fatta strategiska beslut har vi istället valt att göra 

intervjuer med rektor och hennes ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av prorektor, 

förvaltningschef, bibliotekschef, akademichefer och en representant för studenterna 

samt ordförande för rådet för hållbar utveckling som tillika är kvalitetssamordnare och 

ordföranden för forsknings- och utbildningsnämnden. De senare är båda adjungerade 

till ledningsgruppen. Studentrepresentanten tillfrågades inte då denne inte har någon 
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funktion inom högskolans ledning. Dessutom tillfrågades vicerektor för hållbar 

utveckling, denne och kvalitetssamordnaren har i första hand valts för att de kan anses 

vara speciallister på kvalitetsområdet.  

Av de tio personer som tillfrågades om att delta i studien är det bara en som inte valt att 

delta vilket innebär att totalt nio intervjuer genomfördes. För att inte någon enskild 

person ska kunna identifieras i resultatet benämns respondenterna med varken namn 

eller titel i rapporten.  

3.3 Tolkning och analys 

Backman (2007) anger att det är vanligt att observation, analys och tolkning sker 

samtidigt när man använder en kvalitativ metod till skillnad från den kvantitativa 

metoden där de tre momenten görs efter varandra. I en hermeneutisk undersökning är 

tolkningen kärnan menar Wedin och Sandell (2004). Genom att gå från delar till helhet 

och använda sin förförståelse för helheten kan man förstå delen och tvärt om. 

Fenomenet kallas att man rör sig i en hermeneutisk cirkel (ibid)  

Frågorna och påståendena som respondenterna svarat på har grupperats i fem olika 

teman utifrån syftet, forskningsfrågorna och analysmodellen, se tabell 3:1. Temana är; 

engagemang, ledarskap, vad innebär kvalitet inom högre utbildning, hur bedrivs 

kvalitetsarbete inom högre utbildning samt hinder och möjligheter.  

Tabell 3.1 Tabellen visar hur frågor och påståenden är fördelade på olika teman i resultat och analys 

Tema Frågor Påståenden 

1 – engagemang     intresse 

                                kunskap 

                                värderingar 

1, 8, 12, A, B  

(6), (8)  

2, 3, (1), (8) 

10, A 

12, 16 

9, 13, 17, 18 

2 – ledarskap 4, 5, B, (7) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 

19 

3 – vad innebär kvalitet? 6, (7), (8), (9) 13 

4 – hur bedrivs kvalitetsarbetet inom 

högre utbildning 

7, 9, (10) 8, 14 

5 – möjligheter och hinder 10, 11 och, (12) 

samt tema 1-4 

- 

 

Arbetsgången har varit den samma för varje tema och allt arbete har gjort tillsammans. 

Samtliga transkriberade intervjuer har lästs igenom för respektive fråga och det som är 

relevant för frågan och temat har skrivits ned. Svar som har liknande innebörd har förts 

samman och redovisats i löpande text med representativa citat. I de fall svar som getts 

på en fråga bekräftat eller styrkt något annat tema har svaret flyttats dit (se tabell 3.1 



 

29 
 

frågor inom parentes). Därefter har varje påstående sammaställts, hur väl tycker 

respondenterna att påståendet stämmer och hur viktigt tycker de att det är. 

Påståendena har sedan kopplats till frågor i de fall det har varit relevant, till exempel om 

ett påstående bekräftar respondenternas svar på en fråga. Frågorna och påståendena 

vi ställt besvarar inte syftet direkt utan har tolkats. Risken finns att respondenterna kan 

svara eller instämma i påståenden på ett politisk korrekt sätt eller utifrån vad de tror 

förväntas av dem. Därefter har materialet analyserats utifrån teorin i kapitel 2. 

Tolkningen påverkas också av författarnas förförståelse i vissa fall.   

3.4 Förförståelse (kontext)  

Wallén (1996) menar att för att kunna tolka den information man får måste man ha en 

förförståelse. Den tidigare kunskapen behövs för att förstå något nytt menar Wallén. 

Olika värde-, traditions- och språkgemenskaper leder till olika sätt att förstår andra 

människor enligt Wedin och Sandell (2004). Vi grundar våra tolkningar på den kunskap 

vi tillgodogjort oss dels under vår utbildning och i vårt arbete med att sammanställa 

uppsatsens teoriavsnitt men även på den förförståelse vi har genom vårt arbete i 

högskolan. Vi känner väl till den akademiska kulturen och organisationen (se kap. 

2.4.3). Vi är också mer eller mindre bekanta med de intervjuade personerna. 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om slumpmässiga fel. Om vi gör samma observation eller mätning 

flera gånger bör vi få samma resultat, det vill säga en hög reliabilitet (Wedin & Sandell, 

2004). Vid en kvalitativ studie är det enligt Wedin & Sandell oftast inte möjligt att ange 

reliabiliteten i siffror men trots det är det viktigt att det går att avgöra om tillfälligheter 

eller slumpmässigheter har påverkat de iakttagelser eller de slutsatser som har dragits.  

I vår studie har vi använt ett frågeformulär och därigenom ställt samma frågor, i princip 

ordagrant och i samma ordning till alla respondenter. Det är dessutom samma person 

som ställt frågorna vid alla intervjuer. Det som eventuellt kan skilja mellan intervjuerna 

är någon enstaka följdfråga. Vi har också använt ett formulär med påståenden där 

respondenterna fått ta ställning till i vilken utstäckning de tycker påståendet stämmer 

och hur viktigt de tycker påståendet är. Tillsammans borde detta leda till en 

tillfredsställande reliabilitet för undersökningen.  

3.6 Validitet 

Validitet handlar om systematiska fel, det vill säga om man verkligen undersöker det 

man avser att undersöka. Wedin och Sandell (2004) menar att det är svårt att göra 

numeriska uppskattningar av validiteten vid kvalitativa undersökningar men att man 

ändå bör eftersträva att tolkningar till exempel har sammanhang, mening och helhet, så 

kallad koherens. Genom att flera bedömare gör en samstämmig tolkning och att den 

som tolkats får möjlighet att bekräfta att innebörden i tolkningen stämmer med det den 

avsett kan också validiteten kontrolleras. 
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Eftersom vi spelat in respondenternas svar och sedan varit två som gjort bearbetningen, 

tolkningen och analysen av materialet, visserligen tillsammans, ökar reliabiliteten mot 

om det bara var en person som gjorde arbetet. Respondenterna har även fått möjlighet 

att kommentera resultatet. 

3.7 Reproducerbarhet 

Om en undersökning eller en studie är möjlig att genomföra igen för att kontrollera att 

man får samma resultat brukar man säga att den är reproducerbar och därmed har 

högre tillförlitlighet (Wedin & Sandell, 2004). I och med att vi har ett intervjuunderlag och 

genom att vi beskrivit hur vi gått till väga när vi gjort intervjuerna och hur vi gjort vårt 

urval borde det vara möjligt att göra om vår datainsamling med samma resultat. 

Analysen kan däremot vara svårare att reproducera beroende på att den grundar sig på 

vår förförståelse. Vi har dock försökt att förklara hur vi genomfört sammanställning, 

tolkning och analys av materialet.   

3.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet eller så kallad extern validitet, handlar bland annat om i vilken 

utsträckning man kan överföra de resultat man fått i en undersökning till andra 

situationer eller grupper. En annan aspekt kan vara om urvalet är representativt för den 

grupp man avser att dra slutsatser om.(Wedin & Sandell, 2004). 

Resultatet i vår studie är endast giltigt i den undersökta organisationen men 

förutsättningarna är liknande för alla högskolor och det är inte omöjligt att man skulle få 

ett liknande resultat om man gjorde undersökningen på en annan högskola med samma 

organisation. Urvalet representerar organisationens högsta ledning och det är den 

högsta ledningens engagemang och de hinder eller möjligheter som finns för detta som 

syftet avser.  

3.9 Etik 

Etik är enligt Wallén (1996) är etik läran om det goda. Som forskare är det viktigt att 

vara ärligt och varsam. Man får inte dölja eller försköna sina resultat, inte stjäla andras 

arbeten eller resultat och inte bryta tystnadslöften eller sprida information utan lov säger 

Andersen och Schwencke (2013).  

Vår avsikt har genom hela arbetet varit att öppet redovisa de hinder och möjligheter 

som finns för ett engagerat ledarskap, både de vi får kännedom om direkt av våra 

respondenter men även de som vi identifierar utifrån våra tolkningar av 

respondenternas svar. Alla respondenter är anonyma och vi har låtit dem ta del av vårt 

resultat, våra tolkningar och analyser innan vi lämnat in rapporten, för att säkerställa att 

vi inte missuppfattat respondenternas svar.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Beskrivning av fallorganisationen 

Högskolan har ungefär 15 000 studenter och 700 anställda. Under 2013 omsatte 

högskolan cirka 600 Mkr. Utbildningen utgör 78 % av omsättningen och består av drygt 

40 program och 600 fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Nästan hälften av 

kurserna ges på distans. På högskolan bedrivs också forskning och forskarutbildning. 

Organisationen, som leds av högskolestyrelsen och rektor, utgörs av tre akademier, 

bibliotek, samt den högskolegemensamma administrationen.  

 

Högskolans vision säger att ”Högskolan […] har en ledande position inom utbildning och 

forskning för en hållbar livsmiljö för människan” (Bilaga D, s.3). Visionen bryts ner i ett 

antal övergripande mål: 

”Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala 

och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan […]: 

• ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av 

kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av 

studenterna 

• utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, 

• forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra 

profilområden, 

• stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med 

obegränsade studiemöjligheter i tid och rum, 

• en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga 

internationella inslag. 

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv 

resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling.” (Bilaga D, s.3) 

 
Högsta ledningen vid Högskolan utgörs enligt organisationsdokumentet (Bilaga C) av 

högskolestyrelsen och rektor. I dokumentet står att rektor ska leda verksamheten. Till 

sin hjälp har rektor en ledningsgrupp som är rådgivande i strategiska och andra 

övergripande frågor. Ledningsgruppen består av prorektor, förvaltningschef, 

bibliotekschef, akademichefer och en representant för studenterna och de är enligt 

dokumentet dessutom ansvariga för informationsspridningen inom sina områden. Det 

finns även möjlighet för rektorn att adjungera andra personer till ledningsgruppen. 

Högskolestyrelsen har delegerat beslutanderätten i en mängd frågor som rör kvalitet i 

utbildning och forskning till Utbildnings- och forskningsnämnden som är ett kollegialt valt 

organ bestående av mestadels lektorer och professorer. Under nämnden finns ett 

kvalitetsutskott vars uppgift innebär sakkunniggranskning och kvalitetssäkring av 

processer för granskningar, ansökningar och inrättande av huvudområde och 

forskarutbildningsämne (Bilaga C).  
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Högskolestyrelsen beslutar om treåriga kvalitetsprogram och rektor, som 

kvalitetsansvarig, fattar tillsammans med ledningsgruppen (kvalitetsgruppen) beslut om 

kvalitetsarbetet. Detta arbete samordnas sedan av en kvalitetssamordnare. (Bilaga C). I 

kvalitetsprogrammet som gäller 2013-2015 (Bilaga D) framgår att fokus ligger på 

kvalitetssäkring av de processer som ligger till grund för de resultat som högskolan blir 

bedömd på (se kap 2.4). Drivande i kvalitetsarbetet ska ett avvikelsehanteringssystem 

vara där avvikelser mot lagar, förordningar, mål, kriterier och förväntningar kan 

rapporteras in. Avvikelserna ska sedan analyseras och åtgärdas för att en förbättring 

ska ske och en högre kvalitet ska uppnås.   

4.2 Redovisning av intervjuer 

Här redovisas resultatet från intervjuerna, våra tolkningar och analyser av dem utifrån 

analysmodellen.  

 Tema 1 – Engagemang  4.2.1

Temat engagemang redovisas i tre undergrupper: intresse, kunskap och värderingar. 

Ledningens intresse för kvalitetsarbete 

På frågan vilka dina viktigaste arbetsuppgifter är (fråga 1) svarar respondenterna 

exempelvis att det handlar om att få forskning och grundutbildning att fungera, att styra 

och följa upp, att leda arbetet samt strategiskt fokus och avveckling. Endast en 

respondent nämner utveckling av sin verksamhet som en viktig uppgift.  

På frågan varför kvalitetsarbete är viktigt (fråga 8) svarar de flesta respondenter att det 

är viktigt för att uppfylla krav och leverera det som förväntas. Kvalitetsarbete behövs för 

att vara relevant och det ger existensberättigande. Dessutom är det kopplat pengar till 

utvärderingarna. Respondenterna är tämligen överens om att det är viktigt att arbeta 

med kvalitetsfrågor men de visar inte på något större intresse för offensiv 

kvalitetsutveckling.  

Respondenterna har olika uppfattningar om huruvida kvalitet finns som en fast punkt på 

agendan vid ledningsgruppsmöten (fråga 12). Några säger att det är en fast punkt 

tillsammans med miljö medan andra menar att det kommer upp då 

kvalitetssamordnaren har något att rapportera. Flera respondenter tror inte att det är en 

fast punkt och en säger ”det kan jag inte påminna mig”. Det som enligt respondenterna 

främst diskuteras avseende kvalitet på ledningsgruppsmötena är utifrån 

kvalitetssamordnarens initiativ och gäller granskningar, policydokument, 

kvalitetsprogram och avvikelser.  

Specialisterna säger att de får förutsättningar, stöd och styrning i sitt arbete samt att 

ledningen efterfrågar resultat, visar intresse och följer upp arbetet (fråga A och B). Men 

när de ska ta ställning till om ledningsgruppen är engagerade i kvalitetsarbete 
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(påstående A) så instämmer de bara delvis. De tycker dock att det är viktigt eller mycket 

viktigt att ledningsgruppen är engagerade i kvalitetsarbetet. Det framkommer även i 

svaren (fråga A och B) att initiativet oftast kommer från specialisterna själva, att det i 

vissa fall saknas bollplank och att uppföljning är en stor brist. 

 

De flesta respondenter instämmer i påståendet att de är mycket intresserade av 

kvalitetsarbete och de tycker också att det är mycket viktigt att vara det (påstående 10). 

Vår tolkning är att varken svaren på ovanstående frågor eller svaren på övriga frågor 

indikerar något gemensamt brinnande intresse för offensiv kvalitetsutveckling i 

ledningsgruppen. Förutom en respondent som upplevs mycket engagerad i dessa 

frågor framgår det inte av svaren att respondenterna har ett djupt intresse eller 

engagemang för de här frågorna. Det finns dock ett engagemang och intresse för deras 

egna arbetsuppgifter men inte för kvaliteten på högskolan. Om intresset för 

kvalitetsfrågor hade varit stort hos ledningsgruppens medlemmar så borde kvalitet vara 

en viktig punkt på agendan vid ledningsgruppsmöten, något som alla då skulle vara 

medvetna om.  Enligt Bergman och Klefsjö (2007) bestämde Motorolas VD, Robert 

Galvin, att kvalitet skulle vara den första punkten på alla styrelsemöten, så att han inte 

skulle missa den om han var tvungen att lämna mötet.  Ett engagerat ledarskap för 

offensiv kvalitetsutveckling kräver enligt Bergman och Klefsjö (2007) ett starkt personligt 

intresse för och kunskap om vad offensiv kvalitetsutveckling verkligen innebär. 

Ledningens kunskap om kvalitetsarbete 

De flesta känner inte till några metoder och verktyg för att arbeta med ständiga 

förbättringar (påstående 12) och de flesta tycker heller inte att det är speciellt viktigt att 

göra det. I påståendet jag har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete (påstående 16) 

instämmer respondenterna i varierad utsträckning vilket överrensstämer med vår 

uppfattning vid intervjutillfällena. Däremot tycker nästan alla att det är viktigt eller 

mycket viktigt att ledningsgruppen har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete. 

Vår tolkning av svaren indikerar att ledningsgruppen inte har någon djupare gemensam 

kunskapsbas utifrån bland annat vilka begrepp de använder och vad de ser som viktigt i 

organisationen. Svaren avseende frågor såsom hur respondenten definierar kvalitet 

(fråga 6) eller varför det är viktigt med kvalitetsarbete (fråga 8) går inte i linje med 

innehållet i offensiv kvalitetsutveckling. De flesta respondenter pratar exempelvis om 

kvalitet som att uppfylla krav och ingen närmar sig Bergman & Klefsjös (2007) definition 

som framhåller produktens förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar. Svaret på hur respondenten definierar kvalitet (fråga 6) inleds 

av flera respondenter med uttryck såsom: ”ja du… sådana svåra frågor” ”, ” oj oj oj oj...”, 

”skratt…” vilket vi tolkar som att svaret på frågan inte är självklart och att ingen djupare 

kunskap finns avseende offensiv kvalitetsutveckling.  
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Enligt Bergman och Klefsjö (2007) måste högsta ledningen ha djup kunskap om vad 

offensiv kvalitetsutveckling innebär för att kunna visa sin egen övertygelse. Sörqvist 

(2004) menar att den viktigaste orsaken till att en verksamhets ledare inte är 

engagerade och aktivt driver verksamhetsutveckling är okunskap. Han menar att det 

krävs djupare kunskap, erfarenhet och övertygelse för att förstå vad som behöver 

göras. 

Ledningens värderingar  

På frågan vilka värderingar du anser att verksamheten vilar på (fråga 2) är svaren 

splittrade. En respondent säger att ”… dom är olika för de olika akademierna och för 

förvaltningen.” men gemensamt för alla medarbetare är viljan att göra ett bra resultat. 

En respondent nämner studenten i centrum och ett par respondenter anger utbildning 

och forskning som värderingar som verksamheten vilar på. Det finns vissa värderingar 

som nämns av flera respondenter. En är Högskolans vision - hållbar livsmiljö för 

människan. Flera respondenter nämner också värderingar såsom demokrati, kritiskt 

tänkande, rättvisa, akademisk frihet och att förvalta skattebetalarnas pengar. Även 

vikten av regional anknytning lyfts fram av ett par respondenter.  

En värdering som respondenterna genomgående anger att de bygger sitt ledarskap på 

(fråga 3) är delaktighet och tron på människan. De säger exempelvis ”…jag tror ju alla 

människor om gott, […] de flesta kan ju och är ju duktiga…”, ”…jag tror på människors 

kraft om dom får vara med och påverka […] Jag tycker det är viktigt att människor får 

känna sig delaktiga.”, ”…och sen att man har en syn på människan att man kan lära sig, 

att människor kan, vill lära sig.” och ”…jag vill att folk ska prata med mig, det där som 

finns, finns hos mina medarbetare”. 

Några respondenter säger också att det är viktigt med engagemang, att ständigt 

utveckla oss, att lyssna och uppmuntra samtalet. En respondent säger att ”Mina 

värderingar är kunskap och engagemang, att se högskolan i första rummet, hela 

högskolan.” Vi upplevde inte att svaret på frågan alltid var helt självklart och vissa tyckte 

att frågan var svår att besvara, exempelvis inleddes några svar med: ”Oj, oj, oj ... det 

har jag inte ens funderat på.” och ”Svår fråga”. 

I stort sett alla respondenter instämmer i påståendena som handlar om att 

medarbetarna bidrar till verksamhetens utveckling genom sina synpunkter och idéer 

(påstående 9), att förändringar av verksamheten bygger på medarbetarnas idéer, 

initiativ, kunskap och erfarenhet (påstående 17) samt att de lyssnar på medarbetarnas 

synpunkter och förslag (påstående 18). Alla anser också att det är viktigt eller mycket 

viktigt att göra det. Detta överensstämmer med svaren på fråga 3. 

De flesta tycker att samhällets, näringslivets och studenternas behov är styrande för 

verksamhetens innehåll och inriktning (påstående 13). Några respondenter tycker inte 
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alls att det är så men de flesta anger dock att det är relativt viktigt att dessa behov styr 

verksamheten. 

Vår tolkning av svaren är att ledningsgruppen saknar gemensam syn avseende vilka 

värderingar verksamheten vilar på. Ingelsson (2013) poängterar vikten av att ledningen 

är medveten om vilka värderingar som är nödvändiga för att organisationen ska nå sina 

mål. Två inriktningar som kan urskiljas gällande värderingar är visionens värdering om 

en hållbar livsmiljö för människan samt värderingar såsom demokrati, rättvisa och 

kritiskt tänkande som troligen har sin grund i högskolelagen. Högskolelagen kap 1, 4§ 

(SFS 1992:1434) föreskriver exempelvis att högskolor ska bedriva sin verksamhet så att 

hög kvalitet nås i både utbildning och forskning och att detta ska göras på ett sätt där de 

tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt, vilket några respondenter också nämner.  

Ledningsgruppen har ingen uttalad gemensam ledarskapssyn. Boström (2011) menar 

att ledarskapet inom akademin av tradition inte har setts som något som kräver någon 

särskild ledarskapskompetens vilket kanske kan förklara detta. Vissa värderingar 

avseende sitt eget ledarskap stämmer överrens med hörnstenen ”skapa förutsättningar 

för delaktighet” som enligt Bergman och Klefsjö (2007) förutsätter en positiv 

människosyn samt innebär att alla medarbetare får möjlighet att vara delaktiga och 

aktivt påverka beslut. Vi tolkar det som att ledningsgruppen inte har någon gemensam 

syn när det gäller kundfokus heller även om de flesta anger att det är relativt viktigt att 

samhällets, näringslivets och studenternas behov är styrande för verksamhetens 

innehåll och inriktning. Sammantaget uppfattar vi inte att ledningens värderingar 

överensstämmer med de värderingar som offensiv kvalitetsutveckling vilar på. För att 

lyckas med offensiv kvalitetsutveckling måste ledningen värdesätta kundfokus, ständiga 

förbättringar och medarbetarnas delaktighet (Lakshman, 2006; Klefsjo, Bergquist och 

Edgeman, 2006; Bergman och Klefsjö, 2007). Det är enligt Bergman och Klefsjö (2007)   

viktigt att alla värderingar samverkar och skapar en helhetssyn. 

 

Trots att alla respondenter (utom en specialist) sitter i ledningsgruppen och är 

intervjuade utifrån att representera högsta ledningen relaterar alla till sin egen enhet 

eller verksamhet och sitt eget uppdrag när de anger sina viktigaste arbetsuppgifter 

(fråga 1). Ingen ser det som en viktig uppgift att se till hela högskolans verksamhet eller 

att utveckla hela verksamheten. En respondent säger dessutom (fråga 8) ”så att det är 

vi väl också lite för smala, lite insnöade ibland, att man tittar mest på kvaliteten i sitt eget 

och inte liksom kopplar ihop det med en större grupp eller mot, ser utanför sin lilla box.” 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är helhetsyn viktigt inom offensiv kvalitetutveckling 

för att se hur organisationens olika delar påverkar varandra. 
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Engagemang  

Utifrån ovanstående analys menar vi att ledningsgruppen inte har någon djup kunskap 

eller något stort intresse för offensiv kvalitetsutveckling. De har heller inte någon 

gemensam värdegrund som överensstämmer med dess värderingar vilket Bergman och 

Klefsjö (2007) menar är viktigt för att skapa en företagskultur för offensiv 

kvalitetsutveckling. Ledningen måste brinna för kvalitetsfrågor och tydligt förmedla detta 

till sina medarbetare i både ord och handling.  

 Tema 2 - Ledarskap  4.2.2

På frågan hur agerar du som ledare (fråga 4) svarar respondenterna mer på vad de 

skulle önska, vill eller försöker att göra och inte så tydligt vad de verkligen gör. Saker de 

nämner är att delegera, delaktighet, försöka vara tydlig, sätta uppdrag, ge riktning, 

lyssna, göra saker i dialog, information, vill ha många med i processen och få 

synpunkter samt att individen är viktig. En respondent tror att det är viktigt att föregå 

med gott exempel och säger ”… folk tittar nog snarare vad man gör än vad man säger.” 

En annan respondent säger ”Jag vill vara en positiv kraft och få medarbetarna 

motiverade.” 

De flesta respondenter anser att de i varierad grad kommunicerar Högskolans 

verksamhetsidé och vision till medarbetarna och de tycker att det är mycket viktigt att de 

gör det. (Påstående 1). På frågan som handlar om hur respondenten gör för att 

förmedla mål, vision och viktiga värderingar till medarbetarna (fråga 5) menar flera att 

det görs på personalmöten på olika nivåer och på informationsmöten för olika 

befattningshavare eller yrkesgrupper. Många respondenter lyfter också fram informella 

kanaler såsom diskussioner och dialog och några säger ”… jag tycker ju öppen dörr är 

ett väldigt bra sätt”, ”… har valt att försöka vara väldigt synlig i verksamheten…” och ”… 

sen är det väl liksom personalrummet, korridoren och alla småpraten då”. Även 

veckobrev, intranätet och mail ses som kanaler och en respondent säger ”ja, dom finns 

ju som styrdokument på högskolans websidor och sen pratar jag ju väldigt mycket om 

visionen, vision och verksamhetside är ju styrande”. En respondent säger ”Där kan vi 

nog alla bli bättre. Jag pratar ju mycket om det men kanske inte alltid på ett helt, så att 

säga… korrekt eller planerat sätt, utan det blir kanske lite mer ad hoc ibland…” och en 

annan ”… jag använder inte dom i ett vardagligt sammanhang utan operationaliseringen 

av dom görs i mycket mer konkreta projekt.” 

Respondenterna instämmer i varierande grad i påståståendet att de ofta diskuterar 

verksamhetsidé och vision och dess betydelse tillsammans medmedarbetarna 

(påstående 15). De flesta anser dock att det är viktigt att göra det. I varierande grad 

uppmuntrar respondenterna till diskussioner av visionens konkreta innebörd på lägre 

nivåer inom organisationen (påstående 19) och de flesta tycker att det är viktigt att göra 

detta. Bara ett par respondenter anger dock (fråga 5) att de pratar om och diskuterar 
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mål och vision för att få gemensamma perspektiv, hitta rimlighet i dem och betydelsen 

av dessa.  

Tre respondenter kommer in på svårigheten med att sprida information i organisationen 

och en säger ”... det är omöjligt att säkerställa att alla får all information, vissa har ju 

faktiskt valt att inte använda de kanaler som finns. Vissa läser ju inte mailet så ofta och 

andra tittar ju aldrig på intranätet…”. En annan säger ”… sen förutsätter man ju i den 

organisation vi har att det som sägs i ledningsgruppen eller det som sägs till 

akademicheferna, att det går ut i linjen, men det kan jag ju inte riktigt garantera […] jag 

har inte riktigt förstått vilka kommunikationsvägar som vi har… alltså som fungerar…”. 

En tredje respondent säger ”… men det fungerar ju inte heller… tillfredsställande… har 

vi upptäckt” och syftar då på de formella kanalerna via akademichefer. I stort sett alla 

respondenter instämmer i påståendet att medarbetarna får den information och kunskap 

som är viktiga för verksamheten och deras arbete (påstående 11) och de anser också 

att detta är mycket viktigt. En respondent tog inte ställning till påståendet. 

Flertalet respondenter instämmer eller instämmer helt i påståendet att de motiverar 

medarbetarna att arbeta med förbättringsarbete medan ett par inte anser att de gör 

detta i någon hög utsträckning (påstående 3). Alla respondenter anger dock att det är 

viktigt eller mycket viktigt att de gör det. Nästan alla instämmer i att de efterfrågar och 

uppmuntrar medarbetarna att arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete och att detta 

är viktigt (påstående 5). Respondenterna anger att de ger förutsättningar för och stödjer 

arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar i varierande utstäckning (påstående 7). 

Ett par respondenter anser inte att de gör detta och anser inte heller att det är viktigt. 

Övriga anser att det är mycket viktigt.  

Nästan alla respondenter tycker att de ställer krav på och följer upp arbetet avseende 

kvalitet och förbättringar och att detta är viktigt att göra (påstående 6) även om de 

instämmer i något lägre grad än vad de gör avseende exempelvis att efterfråga och 

uppmuntra (fråga 5). På frågan (B) kommer en respondent in på att offentlig verksamhet 

ofta är dålig på att utse ansvariga och på att följa upp och menar att det inte är särskilt 

uppmuntrande eller drivande för medarbetaren om ingen någonsin frågar efter vad du 

gör eller hur det går. På frågan vad kvalitetsarbete innebär på Högskolan kommer två 

respondenter in på svårigheten avseende att följa upp och den ena menar att det finns 

indikatorer och nyckeltal men att det är svårt att hitta dem, veta om det är lagom många 

och vad mätningarna ger men att vi skulle behöva börja följa upp. Den andra 

respondenten anser att varje enhet arbetar relativt självständigt och följer upp för sällan.   

Ställningstagandena om respondenterna vistas mycket ute i verksamheten och pratar 

med medarbetare eller deltar i dagligt arbete (påstående 2) varierar. Medlemmar av 

ledningsgruppen som arbetar inom administrationen vistas inte så mycket ute i 

verksamheten men anser att detta är viktigt. Övriga verksamhetsnära 
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ledningsgruppsrepresentanter vistas mycket ute i verksamheten och tycker det är 

mycket viktigt. Alla respondenter instämmer i att de arbetar med ständiga förbättringar i 

sitt dagliga arbete (påstående 4) och alla tycker också att det är viktigt eller mycket 

viktigt att göra det 

I respondenternas svar (fråga 4) framkommer att enskilda ledare gör olika delar i 

varierande utsträckning som överensstämmer med ett ledarskap för offensiv 

kvalitetsutveckling. En respondent pratar om vikten av att föregå med gott exempel 

vilket Sörqvist (2004) anser är en förutsättning för att organisationen ska lyckas. Många 

respondenter lyfter fram vikten av medarbetarnas delaktighet. Att främja delaktighet är 

enligt Lakshman (2006) ett ledarskapsbeteende som bidrar till att skapa en 

organisationskultur för offensiv kvalitetsutveckling. Vi kan av svaren dock inte utläsa 

något gemensamt agerande eller sätt att utöva ledarskap på inom ledningsgruppen. 

Detta är antagligen en icke-fråga och det diskuteras troligen inte i ledningsgruppen. Hur 

ledarskapet inom akademin ska se ut är ett omdiskuterat ämne, det finns en konflikt 

mellan den kollegiala styrningen och den nya linjeorganisationen. Enligt Boström (2011) 

hävdas det ofta inom akademin att dess verksamhet är unik och inte passar att ledas på 

samma sätt som i det privata näringslivet. Denna brist på gemensamt 

ledarskapsagerande hänger ihop med bristen på uttalad gemensam ledarskapssyn (se 

4.3.1 Ledningens värderingar) 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) måste högsta ledningen ha förmåga och kompetens 

att bygga en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Schein (2004) menar att ledare 

genom att visa och förmedla de värderingar de vill ha i sin organisation kan lära 

medarbetarna att tänka, känna och bete sig enligt dessa. Vi tolkar respondenternas 

svar (fråga 5) som att visionen inte är det mest prioriterade område att diskutera eller 

förmedla i olika forum eftersom de ofta glider in på problemet att sprida information 

generellt. Vidare uppfattar vi inte att visionen kommuniceras på ett strukturerat eller 

genomtänkt sätt. Enligt det transformativa ledarskapet kommuniceras och förmedlas 

värderingar genom inspirerande och motiverande ledare som presenterar en tydlig och 

tilltalande vision och som har höga förväntningar på medarbetarna (Tafvelin, Armelius & 

Westerberg, 2011).  

Visionen handlar dessutom inte om de värderingar som ligger till grund för offensiv 

kvalitetsutveckling utan om hållbar utveckling. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) har 

många framgångsrika organisationer haft en vision som handlar om att företagets 

framgång ska bero på kvalitet. Då ledningsgruppen även saknar gemensam syn 

avseende vilka värderingar verksamheten vilar på (ovan 4.2.1 Ledningens värderingar) 

så spelar det inte så stor roll hur vision och mål förmedlas eftersom det ändå inte 

kommer att leda till en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. French and Bell (1999) 

menar att det inte går att kompensera en olämplig strategi eller inriktning genom att 
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göra saker på nya sätt. Även Ingelsson (2013) poängterar att ledarna måste ha klart för 

sig vilka beteenden de förväntar sig av medarbetarna och sig själva för att det ska leda 

till ett lyckat resultat. 

Enligt organisationsdokumentet (Bilaga C) är medlemmarna i ledningsgruppen 

ansvariga för informationsspridningen inom sina områden. Av svaren (fråga 5) framgår 

dock att de officiella kanaler som finns inte upplevs fungera som det är tänkt. Det 

upplevs svårt att nå ut med och förmedla information och den inofficiella organisationen 

verkar tongivande eller viktig i detta avseende. 

Vår tolkning är att det inom verksamheten inte är lika naturligt att ställa krav på och följa 

upp arbetet som att exempelvis uppmuntra till det. Man räknar med att medarbetarna 

arbetar relativt självständigt och styr sig själva. Detta kanske hänger ihop med en 

akademisk tradition där chefer inte setts som självklara auktoriteter, den akademiska 

friheten, en kultur eller rädsla för att ställa krav på och efterfråga resultat från kollegor 

eller att lägga sig i medarbetarnas arbete eller uppgifter. Boström (2011) menar att den 

kollegiala högskoleledningen inte är van att jobba med kvalitetsstyrning och att det 

också är tveksamt om de ska ställa kvalitetskrav på sina kollegor. Det kan också vara 

svårt att hitta forskare som vill ta på sig ledningsuppdrag och det kan vara känsligt att 

ställa krav på eller fatta beslut som negativt påverkar sina kollegor. En respondent 

säger ”Ledarskap uppskattas inte inom Högskolan” och menar att utgångspunkten mer 

är att ”någon måste ju vara chef”. Enligt Sörqvist (2004) är det dock nödvändigt att 

ledningen följer upp arbetet och ställer krav på att alla i organisationen prioriterar 

kvalitets- eller förbättringsarbete för att det ska leda till goda resultat. Enligt Tafvelin, 

Armelius & Westerberg (2011) är det viktigt att ledaren uppmuntrar medarbetarna att ta 

egna beslut vilket vi uppfattar att ledningsgruppen också tycker samt försöker att göra. 

Vi tolkar det som att alla i ledningsgrupper tycker det är viktigt att vara synliga i 

verksamheten och möta medarbetare men de som inte arbetar nära verksamheten har 

svårt att hitta former för detta. Vi uppfattar inte att ett synligt ledarskap är en uttalad 

strategisk ledningstanke eller formaliserat på något sätt utan mer spontant och utifrån 

direkta uttalade behov av medarbetare. Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) 

menar att ledaren ska uppmärksamma medarbetarnas utveckling och prestationer 

genom ett personligt intresse.  

 Tema 3 - Vad innebär kvalitet inom högre utbildning?  4.2.3

På frågan hur du definierar kvalitet (frågan 6) anger en respondent att definitionen utgår 

från vilka som är våra kunder och syftar på studenter, framtida arbetsgivare och 

samhället. Ytterligare ett par respondenter säger att det ska vara bra för målgrupperna 

och personalen samt att man kan titta på kvalitet ur studenternas vinkel. I övrigt nämns 

inte mottagaren av kvaliteten överhuvudtaget. Påstående 13 bekräftar delvis att 
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respondenterna inte har ett gemensamt starkt kundfokus (se kapitel 4.2.1 Ledningens 

värderingar). 

En respondent säger ”… kvalitet är nog… man kan ta kvalitet på process eller.. vad som 

helst så att säga…” och menar att kvalitet handlar om både process och resultat och att 

det måste finnas en balans mellan resursåtgång och nivån på resultatet som ska vara 

”good enough”. En annan respondent poängterar också att högsta kvalitet är 

meningslöst och lägger en prisaspekt på kvalitetsbegreppet samt säger att det som är 

relevant är att inte falla ur ramen. Andra nämner att kvalitet handlar om att vi gör som vi 

borde och sköter våra åtaganden, att vi lever upp till de krav och förväntningar som 

finns, att vi uppfyller uppställda mål, lagar, vision och dokument. En respondent 

definierar kvalitet som ett fullgott arbete och en annan som hur väl verksamheten 

bedrivs medan en tredje undrade om kvalitet ens efterfrågas. Ytterligare en respondent 

säger (fråga 9) ”… vad är kvalitet? ... kvalitet är ju allt och ingenting egentligen…” 

På frågan varför kvalitetsarbete är viktigt (fråga 8) återkommer respondenterna till att 

kvalitet handlar om att leverera det som förväntas, att klara åtaganden mot kunder eller 

studenter, att nå upp till eller hålla nivån, att göra rätt saker och att göra rätt med 

pengarna. ”Det förväntas att vi ska ha kvalitet i vår verksamhet … studenter förväntar 

sig valuta för pengarna och kvalitet” säger en respondent och nämner också att 

kvalitetsarbete är viktigt för att det är kopplat pengar till utvärderingarna3. En respondent 

säger vid fråga 7 att ryktesspridning via sociala medier gör att kvalitetsarbetet blivit än 

viktigare då positiva eller negativa saker vi gör når ut snabbare och påverkar söktrycket. 

Ett par respondenter säger att det är viktigt för rättssäkerheten och för att ge 

verksamheten existensberättigande. En respondent uttrycker att det är politiskt inkorrekt 

att inte tycka det är viktigt och säger ”Kvalitet blir ju ett väldigt stort samlingsbegrepp för 

allt möjligt [...] men vad menar vi med det då?”.  

Vi tolkar svaren som att ledningsgruppen inte enats om en gemensam definition 

avseende kvalitet. Flera svar ligger i linje med Högskolelagen (SFS 1992:1434, kap 1, 

4§) och Hellsten och Klefsjös (2000) definition av offensiv kvalitetsutveckling när det 

gäller kvalitetens koppling till effektivitet. Respondenternas idéer om vad kvalitet står för 

stämmer delvis överrens med Bergman och Klefsjös (2007) definition men delen om att 

överträffa kundernas behov återfinns inte i svaren. Dock nämner en respondent i frågan 

hur du personligen arbetar med kvalitetsfrågor (fråga 9) att ”… jag försöker leverera det 

som, helst överträffa förväntningarna […] så att dom som förväntar sig något upplever 

att de får god kvalitet på det som dom får”. Respondenterna talar annars mest om att 

uppfylla krav vilket inte är med i Bergman och Klefsjös definition eftersom de menar att 

det ingår i att tillfredsställa behov och förväntningar. För att skapa attraktiv kvalitet 

                                                

3
 UKÄ:s utvärderingar, se kapitel 2.4.1. 
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måste man enligt Bergman och Klefsjö identifiera och tillfredsställa kundernas 

omedvetna behov vilka gör att en organisation kan få lojala kunder och uppnå 

konkurrensfördelar. Dessa behov är kunden inte själv medveten om och kan inte ange 

vid förfrågan. En organisation som lyckas identifiera och uppfylla omedvetna kundbehov 

skapar känslor som överraskning, glädje och attraktion, vilket är en viktig konkurrens- 

och framgångsfaktor för organisationen. 

”Sätt kunderna i centrum” innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007) att kvalitet måste 

värderas av kunderna och ställas i relation till deras behov och förväntningar. Bara en 

av respondenterna nämner kunder i sin definition av kvalitet, däremot nämner några 

respondenter; studenter, framtida arbetsgivare, samhället, målgrupper, och personal 

vilket kanske kan förklaras av att man inom vissa delar av offentlig sektor har svårt för 

kundbegreppet (Bergman och Klefsjö, 2007).  

 Tema 4 - Hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre utbildning?  4.2.4

På frågan vad kvalitetsarbete innebär på Högskolan (fråga 7) svarar drygt hälften att en 

del av detta arbete består av det dagliga arbetet i utbildning o forskning, exempelvis att 

göra bra ansökningar, göra bra och effektiv undervisning, att ständigt sträva mot 

förbättring i alla arbetsuppgifter som görs, att alla ska göra sitt på jobbet och att alla 

som jobbar här ska leverera så bra kvalitet som möjligt. En respondent säger ”Sen är ju 

kvalitetsarbete också det vi gör varje dag, vi försöker jobba så det ska ge god kvalitet i 

utbildning och forskningsprojekt. […] Kursvärderingar är ett sätt, viktigt verktyg, men 

svårt då få svarar.” En annan respondent säger ”Mycket av det vi gör […] tillkommer på 

initiativ av enskilda lärare, det är inte inskrivet i några kvalitetsmässiga krav”. Även på 

fråga 9 bekräftas denna syn då en respondent säger ”… kvalitet är ju också nått vi gör, 

saker och ting vi gör varje dag som vi inte tänker på, därför svårt att säga hur jobbar vi 

med kvalitet, för alla jobbar ju med det varje dag utan att tänka på att nu är det nått som 

har med kvalitet att göra” På frågan vad som motiverar dig att jobba med kvalitetsarbete 

(fråga 10) säger en annan respondent ” … antingen jobba med hur vi jobbar ute i 

verksamheten eller också jobba med att ta fram realistiska styrdokument […] många vet 

inte ens om att vi har styrdokument… hur vet du hur du ska lösa den här uppgiften om 

du inte läser vad som står, men man gör lite som man själv känner för.” 

Det första som många respondenter anger att kvalitetsarbetet på högskolan syftar till 

(fråga 7) har med kvalitetsgranskningar och utvärderingar att göra. De talar om att vi 

måste ha kvalitet i utbildning och forskning eftersom vi utvärderas på de begreppen, att 

processen inför granskningarna av utbildningar har varit en viktig del av kvalitetsarbetet 

och att nämnden har rutiner, de granskar och är hårda på att uppfylla kraven för kvalitet. 

En respondent säger ”… vi försöker säkra att vi inte blir underkända och om vi blir 

underkända, vilket vi blir, att jobba på det. […] det handlar om att givet kostnaderna 

uppfylla vissa krav” och en annan säger ” det nya nu är ju kvalitetsutskottet som 

hanterar ett antal olika ärenden… examensrättsansökningarna, uppföljning av bristande 
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kvalitet, inrättandet av forskarutbildningsämnen, inrättande av huvudområden och även 

förgranska våra huvudområden innan skarpt läge för att se hur vi ligger till” och tillägger 

”.. vi är väldigt styrda av de system… alltså hur vi granskas...[…] …vi kan ha koll på 

egna indikatorer, parametrar också men vi måste ju ha koll på det vi mäts på… annars 

står vi ju där förvånade varenda gång.” En respondent säger vid en annan fråga (fråga 

9) ”Kvalitetsfrågor är involverade i hela verksamheten, som enligt vårt kvalitetsprogram 

då… så ska vi ju uppfylla alla lagar och förordningar alltså, dessutom är vi ju en 

myndighet och det genomsyrar ju hela verksamheten och i vissa fall om vi bryter mot 

lagar, myndighetsutövningen till exempel, då kan vi ju bli åtalade” 

En respondent startar svaret (fråga 7) med ”Vi har ju en centralt placerad 

kvalitetssamordnare […] kvalitet har ju högsta prioritet.” En annan respondent betonar 

också kvalitetssamordnarens roll och att det är viktigt att hen sitter med i 

ledningsgruppen nu. En respondent anser att Högskolan skulle behöva en intern revisor 

eftersom vi har en legal nivå som vi ännu inte nått upp till. 

En respondent menar att kvalitetsarbete på Högskolan i princip utgörs av 

ledningssystemet och avser då avvikelsesystemet. En annan respondent menar också 

att avvikelsesystemet är en central del och säger ”… det är det som är kvalitetssystemet 

nu. Att man jobbar mot avvikelser.” Respondenten förtydligar att en avvikelse görs mot 

allt vi har att förhålla oss till exempelvis när vi får bristande kvalitet på en utvärdering så 

finns det rutiner för hur de ska hanteras och hur man säkerställer att det går bättre 

nästa gång. Man tittar på orsaker till varför avvikelse uppstått. Respondenten menar 

dock att det är något otydligt då vi inte har dokumenterade rutiner eller arbetssätt att 

skriva avvikelser mot och därmed använda för att förbättra rutiner och arbetssätt. ”Men 

här är avvikelsesystem vidare än så, avvikelserna kan vara mot lite allt möjligt.”  

Påståendena ”Jag använder avvikelsesystemet frekvent” (påstående 8) och ”Jag 

rapporterar in alla avvikelser i avvikelsesystemet” (påstående 14) anses generellt sett 

inte vara lika viktiga som övriga påståenden och de flesta använder inte systemet alls 

eller i låg utsträckning. Vissa kommenterade att det inte var deras uppgift att rapportera 

in avvikelser. På frågan om hinder avseende kvalitetsarbete (fråga 11) är en respondent 

lite tveksam till avvikelsehanteringssystemet och menar att det är lätt att man inte orkar 

eller hinner rapportera in när en avvikelse upptäcks och sedan blir det inte av och att 

det kan upplevas lite krånglig och omständigt att gå in i webformuläret.  

Vår tolkning av svaren är att det finns en medvetenhet om att kvalitetsarbete är något 

som sker ute i hela organisationen kontinuerligt och som alla medarbetare jobbar med. 

Att se kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten är enligt Bergman och 

Klefsjö (2007) grunden i offensiv kvalitetsutveckling. Dock signalerar svaren en brist på 

struktur, systematik och arbetssätt eftersom respondenterna säger att ”… vi försöker 

jobba med… ”, ”… på initiativ av enskilda lärare…”, ”… man gör lite som man själv 
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känner för” och att det är ”svårt att säga hur vi jobbar eftersom vi gör det utan att tänka 

på det har med kvalitet att göra” och det enda verktyget eller arbetssättet som nämns är 

kursvärderingar. Om det fanns ett strukturerat sätt att arbeta med dessa frågor i det 

dagliga arbetet så borde respondenterna ha redogjort för hur detta går till avseende 

processer, arbetssätt, metoder eller verktyg. Hellsten och Klefsjö (2000) definierar 

offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem bestående av värderingar, 

arbetssätt och verktyg. Enligt Sörqvist (2004) läggs i en mogen organisation betydande 

resurser på förbättringsarbete, vilket är klart och tydligt organiserat. 

Kvalitetsarbetet på Högskolan handlar till stor del om att uppfylla krav och att inte få 

underkänt vid externa granskningar vilket är naturligt utifrån hur man definierar kvalitet 

(se tema 3). Två respondenter poängterar att Högskolans kvalitetsledningssystem som 

främst utgörs av avvikelsesystemet är en stor del av kvalitetsarbetet. Enligt Högskolans 

kvalitetsprogram (Bilaga D) är avvikelsehanteringssystemet drivande i kvalitetsarbetet. 

Avvikelserna, mot exempelvis lagar, förordningar, mål och förväntningar ska 

rapporteras in i systemet för att sedan analyseras och åtgärdas så att en förbättring ska 

ske och en högre kvalitet ska uppnås. Då de flesta respondenter svarar att de inte 

använder avvikelsesystemet i någon större utstäckning och vissa till och med tycker att 

det inte är deras uppgift att rapportera in avvikelser i systemet kan man fundera på hur 

kraftfullt och drivande detta system är i praktiken.  

Bergman och Klefsjö (2007) beskriver fyra faser inom kvalitetsområdets utveckling där 

kvalitetskontroll (efter produktion) följs av kvalitetsstyrning (under produktion), 

kvalitetssäkring (innan produktion) och kvalitetsutveckling (ständiga förbättringar innan, 

under och efter produktion). I kvalitetsprogrammet (Bilaga D) framgår att fokus ligger på 

kvalitetssäkring av de processer som ligger till grund för de resultat som högskolan blir 

bedömd på. Enligt Bergman och Klefsjö skapas genom kvalitetssäkring förutsättningar 

för att fel ska undvikas genom att utveckla rutiner och fördela ansvar som sammanfattas 

i ett kvalitetssystem. Ett avvikelsehanteringssystem är till sin natur reaktivt och defensivt 

eftersom det som rapporteras in redan gått fel. Det leder inte till en kvalitetssäkring av 

processerna vilket är syftet utan påminner mer om det som Bergman och Klefsjö kallar 

kvalitetskontroll. Högskolans system är inte förebyggande och leder inte till att fel 

undviks eftersom avvikelserna inte gäller rutiner och arbetssätt vilket en respondent 

också lyfter fram. 

Enligt Sörqvist (2004) kan inte kvalitetsarbete delegeras till specialister utan det är en 

strategisk ledningsfråga. Vår tolkning är att det finns en tendens till detta eftersom ett 

par respondenter refererar till kvalitetssamordnaren då de ska beskriva vad 

kvalitetsarbete innebär på Högskolan. 

Sandholm (2001) menar att varje organisation kan placeras in i en av fem 

utvecklingsfaser avseende kvalitets- och verksamhetsutveckling. I trevandefasen, som 
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är den tredje fasen, väljs ett angreppsätt för att förbättra verksamhetens resultat relativt 

slumpmässigt, något måste göras snabbt och kunskapen om hur kvalitet kommer in i 

verksamheten är ofta begränsad. Detta leder till en felaktig tillämpning av 

angreppssättet eller metoden. Utifrån ovanstående empiri anser vi att Högskolan 

befinner sig i fas tre. Högskolan har exempelvis ett kvalitetsprogram som fokuserar på 

kvalitetssäkring men tillämpningen är mer kvalitetskontroll, det sätt som 

avvikelsehanteringssystemet använd på ger inte de effekter som det är tänkt, 

kvalitetsarbete handlar till stor del om att uppfylla krav, det finns inget systematiserat 

förbättringsarbete och ledningens kunskap om kvalitetsarbete är begränsad (tema 1). 

Avkastningen på gjorda investeringar är enligt Sörqvist (2004) relativt låg i 

trevandefasen och resultaten mindre bra. Trots detta är denna fas är inte enbart negativ 

utan bör ses som en naturlig del i organisationens lärande. 

 Tema 5 - Hinder och möjligheter?  4.2.5

På frågan om du upplever att du arbetar med kvalitetsarbete i den utsträckning du 

skulle önska och om du upplever några hinder för att jobba med dessa frågor (fråga 11) 

framkommer oplanerade eller akuta arbetsuppgifter och brist på tid som en viktig faktor. 

Respondenterna säger saker som ”det finns för många saker som tar tid som kanske 

inte alltid är kvalitetsfrågor utan det är andra saker som dyker upp”, ”Tiden är en knapp 

resurs, man kan göra mer, är inte 100 % nöjd med det jag gör, kan göra mycket mer 

men tiden räcker inte till”, ”Tidsbrist”, ”En del av tiden går till saker som är mer 

kortsiktiga.” och ”… så då kommer man hela tiden i en serie väldigt akuta beslut som 

inte får den här beredningen som de skulle ha och det är ett bekymmer ur ett 

kvalitetsperspektiv…” och menar att det ibland leder till att man gör misstag och att det 

är svårt att ha framtidsperspektiv. På fråga 9 verifierar två respondenter detta problem 

och säger ”… vi springer i ett ekorrhjul allihopa […] vardagen är ganska full med sådana 

där måsten som ska göras.” och ”… jag har ännu inte använt nånting av det jag kan, på 

något sätt, inte direkt utmanats… det tycker jag inte… byta chefer… nu kommer den 

frågan, lösa den, hitta nån rutin, någon process…” Ytterligare en respondent säger 

(fråga 11) ”Ja, det är ju tiden då, dygnet har bara 24 timmar … och sen är det ju så att vi 

har en kvalitetssamordnare som då har dom befogenheterna, som har rätt att ingripa 

och säga att det här duger inte…”  

En respondent menar att det saknas bollplank eller motpol och inte är så lätt att få 

respons avseende kvalitetsfrågor. En annan respondent menar att kvalitetsfrågan inte 

prioriteras upp på bordet och att det skulle vara viktigt att diskutera i ledningsgruppen 

och med berörda. Respondenten menar att det mer blir som årliga förhör om vad man 

gjort sedan sist, än strategiska diskussioner, och att det är lätt att gå i försvar, att ”våga 

erkänna sina brister är en förutsättning för kvalitetsarbete” säger hen. Hen säger även 

”På nått sätt skulle vi måsta jobba mer systematiskt och dialogen är nog väldigt viktig 

och jag tror det är en brist…” och tror att ledningsgruppen skulle behöva utbildning för 
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att orka förändra sitt arbetssätt. En annan respondent säger ”Hindren är om man inte 

ser på det på samma sätt, det är det […] och någonstans måste man ju bestämma sig 

för, för vem är det kvalitet ...” En respondent menar att det finns en egen begränsning, 

att inte orka, och att man inte kan genomföra alla idéer. En annan respondent är 

tveksamt till hur vårt kvalitetsarbete genomsyrar verksamheten och tycker det skulle 

vara intressant att veta hur medarbetarna upplever kvalitetsarbetet. 

På frågan vad som motiverar dig att jobba med kvalitetsarbete (fråga 10) svarar två 

respondenter väldigt tydligt att de motiveras av att tillfredsställa sina interna och externa 

kunder. En menar att det är motiverande om de hon jobbar för blir nöjda, om 

exempelvis studenterna blir nöjda och har lärt sig något eller om ett möte gått bra så 

känner hen arbetstillfredsställelse och blir glad, nöjd och motiverad. En respondent 

säger ”Att ha både nöjd personal och nöjda avnämare, studenter och liknande är 

jätteviktigt.” och menar att om medarbetarna har tid, är nöjda och tycker att de gör ett 

bra jobb så blir de glada och mår bra. En respondent ser saker i ett helhetsperspektiv 

och tänker mer långsiktigt, har ett globalt tänkande och vill förbättra och påverka 

utvecklingen och menar att detta i sig är motiverande.  

Några respondenter motiveras av de incitament som finns för att driva kvalitetsarbetet 

exempelvis nämner en att jämförelser med andra högskolor och universitet är en morot 

för att jobba med kvalitet. Respondenten menar vidare att om vi inte gör ett bra jobb så 

väljer inte studenterna Högskolan. En annan respondent säger att det är motiverande 

att uppfattas som relevant av alla parter exempelvis att det finns söktryck på både 

utbildningar och tjänster. Ytterligare en respondent menar att söktrycket är ett bevis på 

att vi har kvalitet på våra utbildningar. En respondent säger ”Vi har ju ett så fantastiskt 

bra kvalitetssystem… så jag har svårt att se mig ytterligare motiverad”.  

En respondent skulle vilja lyfta upp kvalitetsarbetet mer än vad som görs idag samt att 

fler jobbade med det exempelvis genom att ta fram arbetsdokument på avdelningsnivå. 

En annan respondent säger sig alltid varit motiverad men kunde bli mer motiverad om 

kompetensen efterfrågades och menar vidare att ledningsgruppen borde sitta ned och 

prata om kvalitet och förändringsarbete. Ytterligare en respondent är inne på samma 

spår och menar att det skulle vara motiverande om hen såg att det blev utveckling och 

säger ”Om jag trodde att vi hade någorlunda samma uppfattning om vad kvalitet är för 

något, om vi pratade lite om samma definitioner, diskuterade definitionerna, diskutera 

vad är kvalitet för mig, vad är kvalitet för dej, vart ska vi, var menar vi att vi är på väg 

någonstans”.  

Medvetna hinder eller möjligheter är sådant som respondenterna anger som svar på en 

direkt fråga (tema 5) och omedvetna hinder och möjligheter utgörs av en tolkning av det 

empiriska materialet som helhet (tema 1-4). 
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Ett både omedvetet och medvetet hinder är att en stor del av ledningsgruppens 

medlemmars tid går åt till att lösa problem som dyker upp, administrativa uppgifter eller 

andra ”måsten” vilket gör att tiden för strategiskt tänkande och förebyggande arbete är 

begränsad. Sörqvist (2004) menar att risken är stor för att verksamhetsutveckling 

prioriteras bort till förmån för saker som tydligare efterfrågas och belönas. 

Ett medvetet hinder eller möjlighet, som några respondenter signalerar, är att kvalitet 

inte fokuseras eller diskuteras i ledningsgruppen och att det vore bra att ha samma 

uppfattning om vad kvalitet innebär. Detta stärker ett osynligt hinder som återkommer i 

alla teman gällande att ledningsgruppen saknar en gemensam syn avseende vilka 

värdringar verksamheten och ledarskapet vilar på, hur ledarskap utövas, hur de 

definierar kvalitet och vad det innebär. Dessutom stämmer inte ledningsgruppens 

synsätt med de värderingar eller det arbetssätt som offensiv kvalitetsutveckling 

förespråkar.  

Ett omedvetet hinder är att ledningen inte ser kvalitetsarbetet som sitt ansvar och sin 

sak att driva utan överlåtit detta till specialisterna. På frågorna om respondenterna 

upplever att de får de förutsättningar, det stöd och den styrning som krävs samt om 

ledningen efterfrågar resultat, visar intresse och följer upp deras arbete (fråga A och B) 

svarar de positivt. Det framkommer dock att de styr och driver arbetet själva i stor 

utsträckning och att ledningen inte alltid efterfrågar information. En av respondenterna 

känner sig ensam i sin roll och saknar bollplank. På fråga fem framkommer att en av 

respondenterna har arbetat för att få ledningsgruppen att se sitt ansvar för detta arbete. 

Flera respondenter hänvisar vid olika frågor gällande kvalitet till att vi har en 

kvalitetssamordnare. Vår tolkning är att synen i ledningsgruppen är att specialisterna 

ska driva kvalitetsfrågorna istället för att rektor-akademichefer-avdelningschefer 

ansvarar och driver med kvalitetssamordnaren som stöd och bollplank. Sörqvist (2004) 

betonar ledningens roll i den offensiva kvalitetsutvecklingen och menar att 

kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som inte kan delegeras till specialister. 

Den högsta ledningen måste ta de övergripande besluten om vilka förbättringar som 

ska prioriteras och genomföras och betonar deras ansvar för att arbetet fungerar. Det 

operativa ansvaret kan däremot delegeras till ledare på lägre nivå. Boström (2011) 

menar att förvaltningen inom högre utbildning varken kan eller ska styra prioriteringar 

och utvecklingsinsatser i kärnverksamheten utan vara ett stöd för den kollegiala 

ledningen. En orsak till misslyckad implementering av offensiv kvalitetsutveckling är 

enligt Bergman och Klefsjö (2007) är att högsta ledningen delegerar sitt ansvar och inte 

inser vikten av att visa sin egen övertygelse, själva markera varför arbetet ska göras 

och vart man är på väg.  

En respondent lyfter upp brist på sytematiskt arbetssätt som ett medvetet hinder vilket vi 

tidigare identifierat som ett omedvetet hinder. Under tema 4, hur bedrivs kvalitetsarbete 
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inom högre utbildning, framkommer också avsaknaden av rutiner och processer att 

arbeta efter och förbättra mot och en brist på struktur, systematik och arbetssätt. 

Värderingar, arbetssätt och verktyg bildar ett ledningssystem och är byggstenarna i 

offensiv kvalitetsutveckling och förbättringsarbetet måste vara klart och tydligt 

organiserat (Hellsten och Klefsjö, 2000; Sörqvist, 2004). Vilket också en respondent är 

inne på i frågan om varför kvalitetsarbete är viktigt (fråga 8) då respondenten säger ”… 

när man kan få ett system att fungera systematiskt så att man inte behöver tänka så 

mycket på att man faktiskt gör rätt.” Det ledningssystem som finns, och i stor 

utsträckning likställs med avvikelsehanteringssystemet, används ännu inte i den 

utsträckning som är tänkt. Det uppfattas även som otydligt och krångligt av några 

respondenter. Vi ser en potential i att utveckla ledningssystemet till att även omfatta 

värderingar, arbetssätt och verktyg som stödjer offensiv kvalitetsutveckling. 

Ett omedvetet hinder som framkommer under tema 1, Engagemang, är 

ledningsgruppens brist på djup kunskap avseende offensiv kvalitetsutveckling. En 

respondent ser även detta som ett medvetet hinder då hen uttrycker att 

ledningsgruppen skulle behöva utbildning för att orka förändra sitt arbetssätt. Den 

viktigaste orsaken till att man inte är engagerad och aktivt driver är enligt Sörqvist 

(2004) okunskap. Det räcker inte med övergripande teoretiska baskunskaper för att 

förstå vad som behöver göras utan det krävs en djupare kunskap, erfarenhet och 

övertygelse. 

Några respondenter ser de incitament som finns för att driva kvalitetsarbetet exempelvis 

ökade anslag utifrån kvalitetsutvärderingar, externa anslag, vetenskaplig publicering 

(Prop. 2009/10:139; Prop.2008/09:50) samt söktryck som motiverande. Utifrån tidigare 

teman uppfattar vi dock incitamenten även som ett osynligt hinder då fokus flyttar från 

ett långsiktigt, förebyggande kvalitetsarbete till ett resultatstyrt, reaktivt arbetssätt. 

Risken finns att externa incitament snedstyr och försvårar möjligheterna med att arbeta 

enligt offensiv kvalitetsutveckling. Detta är en farhåga som även regeringen varnar för 

(Prop.2008/09:50) då de skriver att risken finns att fokus hamnar på att uppfylla 

indikatoreran istället för att arbeta för högre kvalitet. 

Sörqvist (2004) anger bristande motivation, svaga incitament, bristande erfarenhet och 

okunskap som möjliga förklaringar till ledningens brist på engagemang. Denna studies 

resultat överensstämmer med ovanstående orsaker.  

En möjlighet för Högskolan är att bygga på de styrkor som framkommit exempelvis att 

använda sig av de medlemmar i ledningsgruppen som visar engagemang, i form av 

kunskap, intresse och/eller värderingar som ligger i linje med offensiv 

kvalitetsutveckling. Många i ledningsgruppen har ledarskapsvärderingar och beteenden 

som skulle kunna utvecklas och spridas i ledningsgruppen och på så sätt bidra till att 

utveckla en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Det framkommer i intervjuerna att 
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många har en positiv människosyn, en vilja att främja delaktighet, en insikt om vikten av 

ett synligt ledarskap, en vilja och tro att man genom att uppfylla medarbetares behov får 

dessa motiverade. 

5 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka vilka hindrande och möjliggörande faktorer som 

finns för att högsta ledningens engagemang ska leda till offensiv kvalitetsutveckling.  

Vad innebär ledningens engagemang i offensiv kvalitetsutveckling och hur 

kan detta engagemang ta sig uttryck?  

Ett engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling utgörs av ett brinnande intresse 

för och en djup kunskap om offensiv kvalitetsutveckling och dess värderingar samt hur 

dessa förmedlas ut i organisationen. För att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling 

måste ledningen värdesätta kundfokus, ständiga förbättringar och medarbetarnas 

delaktighet. Detta engagemang tar sig uttryck i ledarskapsbeteenden som förmedlar 

värderingar och skapar en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Att agera förebild, 

motivera och inspirera, aktivt delta och visa intresse för det dagliga arbetet, 

kommunicera, ange riktning, ställa krav och följa upp är viktiga ledarskapsbeteenden. 

Ett transformativt ledarskap kan vara mycket fördelaktigt för offensiv kvalitetsutveckling.  

Ledningsgruppen på Högskolan har inte djup kunskap, stort intresse eller gemensamma 

värderingar som överensstämmer med offensiv kvalitetsutveckling och visionen handlar 

inte om kvalitet och förmedlas inte på ett strukturerat och genomtänkt sätt. 

Ledningsgruppen saknar en gemensam syn avseende vilka värderingar ledarskapet 

vilar på och hur det utövas. Dock finns det hos många enskilda medlemmar av 

ledningsgruppen ledarskapsvärderingar och beteenden som skulle kunna bidra till att 

utveckla en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. 

Vad innebär kvalitet och hur bedrivs kvalitetsarbete inom högre utbildning?  

Högskolelagen säger att högskolor ska bedriva sin verksamhet så att hög kvalitet nås i 

både utbildning och forskning, dessutom ska de tillgängliga resursera utnyttjas effektivt. 

För att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt bör kvaliteten regelbundet 

kontrolleras vilket görs genom UKÄs kvalitetsutvärdering utifrån resultat (utbildning) 

samt utifrån två kvalitetsindikatorer (forskning).  

Ledningsgruppen på Högskolan har inte enats om en gemensam definition avseende 

kvalitet. De flesta menar att det handlar om att uppfylla krav och ett effektivt arbetssätt 

men ingen nämner något om att överträffa kundernas förväntningar vilket leder till 



 

49 
 

konkurrensfördelar. Några anger dock studenter, framtida arbetsgivare och samhälle 

som de vi finns till för. 

Kvalitetsarbetet på Högskolan i handlar mycket om att uppfylla krav och inte få 

underkänt vid granskningar. Enligt Högskolans kvalitetsprogram är 

avvikelsehanteringssystemet drivande i kvalitetsarbetet. Det finns en medvetenhet om 

att kvalitetsarbete är något som sker kontinuerligt i hela organisationen men dock 

saknas struktur, systematik och arbetssätt. 

Vilka hinder och möjligheter finns för ett engagerat ledarskap som stödjer 

offensiv kvalitetsutveckling inom högre utbildning?  

Det mest grundläggande hindret som har identifierats är brist på djup kunskap hos 

ledningsgruppen avseende offensiv kvalitetsutveckling (se tabell 5.1). Ytterligare ett 

hinder som har identifierats är tidsbrist vilket kan bero på att kortsiktiga och akuta frågor 

prioriteras i första hand. Brist på samsyn i ledningsgruppen avseende vilka värdringar 

verksamheten och ledarskapet vilar på, hur ledarskap utövas, hur de definierar kvalitet 

och vad det innebär utgör ett annat hinder. Dessutom överensstämmer inte 

ledningsgruppens synsätt med de värderingar eller det arbetssätt som offensiv 

kvalitetsutveckling förespråkar. Ledningen ser inte heller kvalitetsarbetet som sitt 

huvudsakliga ansvar utan förväntar sig att specialisterna ska driva kvalitetsfrågorna. 

Avsaknad av rutiner och processer att arbeta efter och förbättra mot kan ses som ett 

hinder tillika som brist på struktur, systematik och arbetssätt. Externa incitament som 

flyttar fokus från ett långsiktigt, förebyggande kvalitetsarbete till ett resultatstyrt, reaktivt 

arbetssätt kan vara ett hinder. En ledningsgrupp med djupa kunskaper om offensiv 

kvalitetsutveckling skulle kunna tolka nuvarande incitament på ett annat sätt som skulle 

leda till ett mer proaktivt kvalitetsarbete. Incitamenten skulle också kunna omformas och 

på så sätt leda till ett annat fokus, positiva beteenden och då utgöra en möjlighet.  

Alla identifierade hinder kan med mer eller mindre enkla medel vändas till möjligheter. 

Utbildning och diskussioner i ledningsgruppen om kvalitet och kvalitetsarbete och dess 

definitioner, begrepp, värderingar och arbetssätt ser vi som en möjlighet till ett ökat 

engagemang i ledningsgruppen gällande offensiv kvalitetsutveckling. Det finns även en 

potential i att utveckla ledningssystemet till att även omfatta värderingar, arbetssätt och 

verktyg som stödjer offensiv kvalitetsutveckling. En annan möjlighet är att använda de 

medlemmar i ledningsgruppen som visar engagemang för offensiv kvalitetsutveckling 

som förändringsagenter. Genom att bygga vidare på de positiva ledarskapsvärderingar 

och beteenden som framkommit hos många medlemmar i ledningsgruppen är det 

möjligt att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. 
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Tabell 5.1 Hindrande och möjliggörande faktorer för att högsta ledningens engagemang ska leda till 

offensiv kvalitetsutveckling 

Hinder Möjligheter 

Brist på djup kunskap om offensiv 
kvalitetsutveckling 

Utbildning 

Tidsbrist Strategiskt och långsiktigt tänkande 

Brist på samsyn i ledningsgruppen Diskussioner 

Ledningsgruppens synsätt stämmer inte med 
offensiv kvalitetsutveckling  

Utbildning och diskussioner 

Kvalitetsarbetet delegeras till specialister  

Brist på struktur, systematik och arbetssätt Utveckling av ledningssystemet 

Externa incitament Externa incitament 

 Förändringsagenter 

 Bygga på de positiva ledarskapsvärderingar 
och beteenden som finns 

 

De hinder och möjligheter som identifierats i studien stämmer överrens med teorin inom 

området och borde i varierande grad vara giltiga även för andra högskolor med samma 

typ av organisation och förutsättningar om den akademiska kulturen och den yttre 

styrningen är likartad. 

6 Diskussion 

Något som genomsyrar resultatet är bristen på gemensam syn avseende en mängd 

aspekter inom ledningsgruppen, detta ser vi som ett omedvetet hinder. Studien 

indikerar att ledningsgruppens arbete till stor del består av aktuella frågor som måste 

hanteras och att diskussioner avseende långsiktiga strategier utifrån verksamhetens 

behov och en egen viljeinriktning är begränsade. Vi tror att ledningsgruppen skulle 

behöva diskutera kvalitetsbegreppet, vilka värderingar som verksamheten ska vila på 

och vilka arbetssätt som då är lämpliga, vilket ett par respondenter också var inne på. 

En sådan diskussion skulle också kunna utmynna i en trygghet, lojalitet och helhetssyn 

inom ledningsgruppen som är nödvändig för att kunna fungera som en drivande kraft 

avseende kvalitetsfrågor. Detta kräver antagligen både utbildning, stöd och mod. Olika 

interventioner inom organisationsutveckling skulle kunna stödja ett sådant arbete 

(French & Bell, 1999). 

Boström (2011) menar att den främsta ledningsuppgiften idag borde vara att utveckla 

verksamheten för att göra den konkurrenskraftig och framgångsrik. Han menar att 

Högskolor skulle kunna utnyttja fördelarna med kollegial kvalitetsgranskning och ett 

aktivt ledarskap för kvalitetsutveckling. Man skulle inom Högskolan exempelvis kunna 

granska kurser på ett strukturerat sätt med hjälp av kollegor och studenter. Ett möjligt 

problem inom högre utbildning är att chefer oftast rekryteras utifrån deras akademiska 
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meriter vilket ger legitimitet men inte nödvändigtvis innebär att de har 

ledarskapskompetens.  

Inom Högskolan finns flera styrkor som ligger i linje med delar av offensiv 

kvalitetsutveckling och skulle kunna fungera som en bra bas att utgå ifrån vid ett 

utvecklingsarbete. Vi upplever att medlemmarna i ledningsgruppen har en positiv 

människosyn och tror på medarbetarnas kompetens samt förstår vikten av deras bidrag 

och eftersträvar delaktighet. Medarbetare har stor frihet och ansvar för att utföra sitt 

arbete på bästa sätt och ”ingenting är omöjligt”. Det finns stora möjligheter för enskilda 

individer att driva förbättringsarbete eller involvera sig i andra saker som intresserar 

dem och bidrar till verksamheten om de bara har tid, kompetens och ork. Genom att 

komplettera detta med struktur, incitament och förutsättningar så finns stora möjligheter. 

Trots att detta delvis brister så upplever vi att mycket bra arbete och verksamhet 

bedrivs. 

Genom att ta till vara det engagemang och de kunskaper som finns i ledningsgruppen 

när det gäller kvalitetsutveckling och bygga på de styrkor som finns när det gäller 

ledarskapssyn skulle Högskolan kunna utveckla strukturer, system och arbetssätt som 

går i linje med offensiv kvalitetsutveckling. Det skulle förmodligen leda till att 

verksamheten inte bara når lägsta nivån och klarar kraven utan att man även överträffar 

kundernas behov och når konkurrensfördelar. Man skulle troligen dessutom slippa en 

massa akuta arbetsuppgifter och frigöra tid.   

6.1 Metoddiskussion 

Det vi har upptäckt under arbetets gång är att frågor och påståenden inte alltid gett den 

information som vi tänkt oss. Vi har då fått modifiera vårt sett att analysera eller lagt 

mindre vikt vid vissa svar exempelvis påstående16 ”jag har nödvändig kunskap om 

kvalitetsarbete”. Här kan man fråga sig vad ”nödvändig” är och dessutom vill antagligen 

ingen erkänna att de inte har nödvändig kunskap. Att transkribera intervjuerna var något 

vi diskuterade om var nödvändigt då vi valde metod, i efterhand anser vi att 

transkriberingen gjorde det enklare att analysera, gav studien ett mervärde och höjde 

reliabiliteten. Validiteten anser vi som relativt god då vi i stor utsträckning fått reda på 

det vi avsåg även om vi i efterhand kan se att om vi valt att ställa delvis andra frågor 

skulle kunna fått ut mer och förenklat analysen. Metoden har delvis vuxit fram under 

arbetets gång vilket inte är optimalt. 

6.2 Fortsatt forskning 

Det skulle kunna vara värdefullt att göra samma studie på flera högskolor för att se om 

resultaten är generella. En sådan undersökning skulle eventuellt kunna utformas som 

en enkätstudie baserat på de hinder och möjligheter vi identifierat. Det skulle också 

kunna vara intressant att undersöka hur lägre nivåer inom organisationen ser på 

ledningens engagemang avseende kvalitetsfrågor. 
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1 
 

Intervjuunderlag - ledningsgruppen 
 

Frågor: 
 
1. Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter - kort? 

 Hur ser din arbetsvecka ut? uppgifter? 

 (motivera o inspirera medarbetare/ coacha, förmedla vision o värderingar, driva 
förbättringsarbete, följa upp vh/ ställa krav, kompetensutveckling.. hjälp till ideer/ 
puscha) 

 

 

 

 

 

 

2. Vilka värderingar anser du att verksamheten vilar på?  

 Värderingar? (går i linje med offensiv kvalitetsutveckling?) 
 Kultur? 
 Vad betyder HiG:s vision för dig? (Verksamhetsidé: Högskolan sätter människan 

i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vision: Högskolan har 
en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för 
människan. Mål.. flera.. +sist: Verksamheten håller hög internationell kvalitet och 
bidrar till en effektiv resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling.) 

 

 

 

 

 

 

3. Vilka värderingar bygger ditt ledarskap på? 

 
 
 
 
 
 
4. Hur agerar du som ledare? 

 Vad är viktigt att du gör i din roll som ledare? Ange några saker som är extra 
viktiga och som du prioriterar? 

 Vad innebär det att vara ledare för dig? 
 

 

Bilaga A 
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5. Hur gör du för att förmedla mål, vision och viktiga värderingar till 

medarbetarna?  

 (Motiverar o inspirerar medarbetarna att gå mot denna) 

 Vad ledaren uppmärksammar o visar intresse för, hur fördelar resurser, är 

förebild, hur ledaren agerar, vad ledaren belönar.. vem får roliga projekt, 

befodras..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hur definierar du kvalitet? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vad innebär kvalitetsarbete på Högskolan?  

 Hur ser du på det? Vad görs, hur går det till? Vad består det av? 
 Pratar om i ledningsgrupp? Vad innebär vision..? hur kan förbättra? Vilka 

värderingar har vi?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Varför är det viktigt? (är det?) 

 Varför jobba med kvalitet? 

 (märker på svaret om de brinner för detta/ har ett stort intresse för kvalitetsfrågor 
– korrelerar med påstående om intresse av..) 
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9. Hur arbetar du personligen med kvalitetsfrågor? 
 hur bedrivs kvalitetsarbete här, vad gör du/ innebär det för dig?  

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vad motiverar dig att jobba med kvalitetsarbete?  

 (möjliggörande faktorer?) 
 Vad skulle kunna motivera dig tror du? 

 
 
 
 
 
 
 
11. Upplever du att du arbetar med kvalitetsarbete i den utsträckning du skulle 

önska? Upplever du några hinder för att jobba med dessa frågor?  
 Vad är det som gör att du inte kan jobba med detta i den utsträckning du önskar 

(om det är så)? 
 (Hinder? Tid o okunskap om) 
 Om viktigt men ej gör: vad hindrar dig? vad skulle göra det möjligt? 

 

 

 

 

12. Finns kvalitetsarbete på agendan vid ledningsmöten? Diskuteras 

kvalitetsarbete eller förbättringsarbete? 

 I vilken form? Vad diskuteras? Fokus? 
 

 

 

 

13. Är det något annat du vill tillägga?  
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Ta ställning till hur väl nedanstående påståenden stämmer in på dig. 
 

  Instämmer               instämmer 
inte alls                    helt 

1 Jag kommunicerar Högskolans verksamhetsidé 
och vision till medarbetarna 

1 2 3 4 5 

2 Jag vistas mycket (varje dag) ute i verksamheten 
och pratar med medarbetare eller deltar i dagligt 
arbete 

1 2 3 4 5 

3 Jag motiverar medarbetarna att arbeta med 
förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

4 Jag arbetar med ständiga förbättringar i mitt 
dagliga arbete 

1 2 3 4 5 

5 Jag efterfrågar och uppmuntrar medarbetarna att 
arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

6 Jag ställer krav på och följer upp arbetet 
avseende kvalitet och förbättringar 

1 2 3 4 5 

7 Jag ger förutsättningar för och stödjer arbetet 
med kvalitet och ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

8 Jag använder avvikelsesystemet frekvent  1 2 3 4 5 

9 Medarbetarna bidrar till verksamhetens utveckling 
genom sina synpunkter och idéer 

1 2 3 4 5 

10 Jag är mycket intresserad av kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

11 Medarbetarna får den information och kunskap 
som är viktiga för verksamheten och deras arbete  

1 2 3 4 5 

12 Jag känner till några metoder och verktyg för att 
arbeta med ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

13 Samhällets, näringslivets och studenternas behov 
är styrande för verksamhetens innehåll och 
inriktning 

1 2 3 4 5 

14 Jag rapporterar in alla avvikelser (tex om rutiner 
saknas eller inte följs) i avvikelsesystemet 

1 2 3 4 5 

15 Jag diskuterar ofta verksamhetsidé och vision och 
dess betydelse tillsammans med medarbetarna 

1 2 3 4 5 

16 Jag har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

17 Förändringar av verksamheten bygger på 
medarbetarnas idéer, initiativ, kunskap och 
erfarenhet 

1 2 3 4 5 

18 Jag lyssnar på medarbetarnas synpunkter och 
förslag 

1 2 3 4 5 

19 Jag uppmuntrar till diskussioner av visionens 
konkreta innebörd på lägre nivåer inom 
organisationen 

1 2 3 4 5 
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Ta ställning till hur viktiga du tycker att nedanstående påståenden är. 

 

 Jag tycker det är viktigt att… inte alls                         mycket 
viktigt                            viktigt 

1 Jag kommunicerar Högskolans verksamhetsidé 
och vision till medarbetarna 

1 2 3 4 5 

2 Jag vistas mycket (varje dag) ute i verksamheten 
och pratar med medarbetare eller deltar i dagligt 
arbete 

1 2 3 4 5 

3 Jag motiverar medarbetarna att arbeta med 
förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

4 Jag arbetar med ständiga förbättringar i mitt 
dagliga arbete 

1 2 3 4 5 

5 Jag efterfrågar och uppmuntrar medarbetarna att 
arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

6 Jag ställer krav på och följer upp arbetet 
avseende kvalitet och förbättringar 

1 2 3 4 5 

7 Jag ger förutsättningar för och stödjer arbetet 
med kvalitet och ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

8 Jag använder avvikelsesystemet frekvent  1 2 3 4 5 

9 Medarbetarna bidrar till verksamhetens utveckling 
genom sina synpunkter och idéer 

1 2 3 4 5 

10 Jag är mycket intresserad av kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

11 Medarbetarna får den information och kunskap 
som är viktiga för verksamheten och deras arbete  

1 2 3 4 5 

12 Jag känner till några metoder och verktyg för att 
arbeta med ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

13 Samhällets, näringslivets och studenternas behov 
är styrande för verksamhetens innehåll och 
inriktning 

1 2 3 4 5 

14 Jag rapporterar in alla avvikelser (tex om rutiner 
saknas eller inte följs) i avvikelsesystemet 

1 2 3 4 5 

15 Jag diskuterar ofta verksamhetsidé och vision och 
dess betydelse tillsammans med medarbetarna 

1 2 3 4 5 

16 Jag har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

17 Förändringar av verksamheten bygger på 
medarbetarnas idéer, initiativ, kunskap och 
erfarenhet 

1 2 3 4 5 

18 Jag lyssnar på medarbetarnas synpunkter och 
förslag 

1 2 3 4 5 

19 Jag uppmuntrar till diskussioner av visionens 
konkreta innebörd på lägre nivåer inom 
organisationen 

1 2 3 4 5 
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Intervjuunderlag - specialistfunktioner 

 
Frågor: 
 
1. Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter - kort? 

 Hur ser din arbetsvecka ut? uppgifter? 

 (motivera o inspirera medarbetare/ coacha, förmedla vision o värderingar, driva 
förbättringsarbete, följa upp vh/ ställa krav, kompetensutveckling.. hjälp till ideer/ 
puscha) 

 

 

 

 

 

2. Vilka värderingar anser du att verksamheten vilar på?  

 Värderingar? (går i linje med offensiv kvalitetsutveckling?) 
 Kultur? 
 Vad betyder HiG:s vision för dig? (Verksamhetsidé: Högskolan sätter människan 

i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vision: Högskolan har 
en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för 
människan. Mål.. flera.. +sist: Verksamheten håller hög internationell kvalitet och 
bidrar till en effektiv resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling.) 

 

 

 

 

 

3. Vilka värderingar bygger ditt ledarskap på? 

4. Hur agerar du som ledare? 
 Vad är viktigt att du gör i din roll som ledare? Ange några saker som är extra 

viktiga och som du prioriterar? 
 Vad innebär det att vara ledare för dig? 

 

5. Hur gör du för att förmedla mål, vision och viktiga värderingar till 

medarbetarna?  

 (Motiverar o inspirerar medarbetarna att gå mot denna) 

 Vad ledaren uppmärksammar o visar intresse för, hur fördelar resurser, är 

förebild, hur ledaren agerar, vad ledaren belönar.. vem får roliga projekt, 

befodras..) 

 
 
 

Bilaga B 
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6. Hur definierar du kvalitet? 
 
 
 
 
 
 
7. Vad innebär kvalitetsarbete på Högskolan?  

 Hur ser du på det? Vad görs, hur går det till? Vad består det av? 
 Pratar om i ledningsgrupp? Vad innebär vision..? hur kan förbättra? Vilka 

värderingar har vi?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Varför är det viktigt? (är det?) 

 Varför jobba med kvalitet? 

 (märker på svaret om de brinner för detta/ har ett stort intresse för kvalitetsfrågor 
– korrelerar med påstående om intresse av..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Hur arbetar du personligen med kvalitetsfrågor? 

 hur bedrivs kvalitetsarbete här, vad gör du/ innebär det för dig?  
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vad motiverar dig att jobba med kvalitetsarbete?  

 (möjliggörande faktorer?) 
 Vad skulle kunna motivera dig tror du? 
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11. Upplever du att du arbetar med kvalitetsarbete i den utsträckning du skulle 
önska? Upplever du några hinder för att jobba med dessa frågor?  
 Vad är det som gör att du inte kan jobba med detta i den utsträckning du önskar 

(om det är så)? 
 (Hinder? Tid o okunskap om) 
 Om viktigt men ej gör: vad hindrar dig? vad skulle göra det möjligt? 

 

 

 

 

A. Upplever du i ditt arbete att du får de förutsättningar, det stöd och den 

styrning som krävs?  

 (ej delegera ansvar till specialister..) 

 

 

 

 

 

 

 

B. Efterfrågar ledningen resultat, visar intresse och följer upp ditt arbete? 

 

 

 

 

12. (Ev.) Finns kvalitetsarbete på agendan vid ledningsmöten? Diskuteras 

kvalitetsarbete eller förbättringsarbete? 

 I vilken form? Vad diskuteras? Fokus? 
 

 

 

 

Är det något annat du vill tillägga? 
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Ta ställning till hur väl nedanstående påståenden stämmer in på dig. 
 

  Instämmer               instämmer 
inte alls                    helt 

1 Jag kommunicerar Högskolans verksamhetsidé 
och vision till medarbetarna 

1 2 3 4 5 

2 Jag vistas mycket (varje dag) ute i verksamheten 
och pratar med medarbetare eller deltar i dagligt 
arbete 

1 2 3 4 5 

3 Jag motiverar medarbetarna att arbeta med 
förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

4 Jag arbetar med ständiga förbättringar i mitt 
dagliga arbete 

1 2 3 4 5 

5 Jag efterfrågar och uppmuntrar medarbetarna att 
arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

6 Jag ställer krav på och följer upp arbetet 
avseende kvalitet och förbättringar 

1 2 3 4 5 

7 Jag ger förutsättningar för och stödjer arbetet 
med kvalitet och ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

8 Jag använder avvikelsesystemet frekvent  1 2 3 4 5 

9 Medarbetarna bidrar till verksamhetens utveckling 
genom sina synpunkter och idéer 

1 2 3 4 5 

10 Jag är mycket intresserad av kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

11 Medarbetarna får den information och kunskap 
som är viktiga för verksamheten och deras arbete  

1 2 3 4 5 

12 Jag känner till några metoder och verktyg för att 
arbeta med ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

13 Samhällets, näringslivets och studenternas behov 
är styrande för verksamhetens innehåll och 
inriktning 

1 2 3 4 5 

14 Jag rapporterar in alla avvikelser (tex om rutiner 
saknas eller inte följs) i avvikelsesystemet 

1 2 3 4 5 

15 Jag diskuterar ofta verksamhetsidé och vision och 
dess betydelse tillsammans med medarbetarna 

1 2 3 4 5 

16 Jag har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

17 Förändringar av verksamheten bygger på 
medarbetarnas idéer, initiativ, kunskap och 
erfarenhet 

1 2 3 4 5 

18 Jag lyssnar på medarbetarnas synpunkter och 
förslag 

1 2 3 4 5 

19 Jag uppmuntrar till diskussioner av visionens 
konkreta innebörd på lägre nivåer inom 
organisationen 

1 2 3 4 5 

A Ledningsgruppen är engagerad i kvalitetsarbete 
 

1 2 3 4 5 
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Ta ställning till hur viktiga du tycker att nedanstående påståenden är. 

 Jag tycker det är viktigt att… inte alls                         mycket 
viktigt                            viktigt 

1 Jag kommunicerar Högskolans verksamhetsidé 
och vision till medarbetarna 

1 2 3 4 5 

2 Jag vistas mycket (varje dag) ute i verksamheten 
och pratar med medarbetare eller deltar i dagligt 
arbete 

1 2 3 4 5 

3 Jag motiverar medarbetarna att arbeta med 
förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

4 Jag arbetar med ständiga förbättringar i mitt 
dagliga arbete 

1 2 3 4 5 

5 Jag efterfrågar och uppmuntrar medarbetarna att 
arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete 

1 2 3 4 5 

6 Jag ställer krav på och följer upp arbetet 
avseende kvalitet och förbättringar 

1 2 3 4 5 

7 Jag ger förutsättningar för och stödjer arbetet 
med kvalitet och ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

8 Jag använder avvikelsesystemet frekvent  1 2 3 4 5 

9 Medarbetarna bidrar till verksamhetens utveckling 
genom sina synpunkter och idéer 

1 2 3 4 5 

10 Jag är mycket intresserad av kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

11 Medarbetarna får den information och kunskap 
som är viktiga för verksamheten och deras arbete  

1 2 3 4 5 

12 Jag känner till några metoder och verktyg för att 
arbeta med ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

13 Samhällets, näringslivets och studenternas behov 
är styrande för verksamhetens innehåll och 
inriktning 

1 2 3 4 5 

14 Jag rapporterar in alla avvikelser (tex om rutiner 
saknas eller inte följs) i avvikelsesystemet 

1 2 3 4 5 

15 Jag diskuterar ofta verksamhetsidé och vision och 
dess betydelse tillsammans med medarbetarna 

1 2 3 4 5 

16 Jag har nödvändig kunskap om kvalitetsarbete 1 2 3 4 5 

17 Förändringar av verksamheten bygger på 
medarbetarnas idéer, initiativ, kunskap och 
erfarenhet 

1 2 3 4 5 

18 Jag lyssnar på medarbetarnas synpunkter och 
förslag 

1 2 3 4 5 

19 Jag uppmuntrar till diskussioner av visionens 
konkreta innebörd på lägre nivåer inom 
organisationen 

1 2 3 4 5 

A Ledningsgruppen är engagerad i kvalitetsarbete 
 

1 2 3 4 5 
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UTGÅNGSPUNKTER 

Detta dokument omfattar ansvarsfördelning och beslutsordning mellan högskolestyrelse, 
rektor och akademi samt mellan rektor och prorektor, utbildningschef, förvaltningschef,  
bibliotekschef respektive rektors kansli.  
 För akademinivån finns en ansvarsfördelning mellan akademiråd och akademichef samt 
mellan akademichef och avdelningschef, utbildningsledare samt ämnesansvariga. Vidare 
klargörs akademiernas ansvar för stöd och administration. Dokumentet omfattar också upp-
gifter och befogenheter för utbildnings- och forskningsnämnderna samt andra gemensamma 
organ.  
 I dokumentet finns i övrigt inga anvisningar för vidaredelegationen inom akademier och 
administrativa avdelningar. Det ankommer på ansvarig chef vid varje sådan enhet att ta 
ställning och fatta beslut härom.  
 Utgångspunkten för detta dokument är de bestämmelser som är givna i författning av-
seende Högskolans organisation och verksamhet samt beslut fattade av högskolestyrelsen, 
rektor och förvaltningschef med avseende på organisation och ansvars- och befogenhetsför-
delning. I dokumentet har beaktats sådana bestämmelser som beslutats t o m 2011-11-30. 
 En större förändring är att Lärarutbildningsnämnden upphör fr o m 2012-01-01 och att 
Utbildnings- och forskningsnämndens uppgifter förändras från samma tidpunkt. Mål, stra-
tegier, riktlinjer och anvisningar för olika delar av Högskolans verksamhet beslutas och 
redovisas särskilt på Högskolans intranät.  
 Högskolans verksamhetsuppdrag och anslag ges av regeringen genom den statliga bud-
getprocessen. Uppdrag och ekonomiska ramar formuleras i regleringsbrev.  
 Högskolans egen planering vägleds av fleråriga mål beslutade i högskolestyrelsen för 
verksamheten, för kvaliteten och för miljöarbetet. Enheternas ekonomiska ramar och upp-
drag fastställs genom budgetbeslut i högskolestyrelsen och beslut av rektor respektive för-
valtningschef. Forskningsmedel fördelas av utbildnings- och forskningsnämnden efter 
riktlinjer från högskolestyrelsen.  
 Befogenheten att utanordna Högskolans medel tillkommer de personer som är angivna i 
Högskolans objektplan.  
 Det ankommer på var och en befattningshavare att söka kunskap om anvisningar, planer 
och beslut som berör det egna ansvarsområdet.  
 Det lokala samverkansavtalet reglerar sedan 2010-05-03 bl a samverkan i lokala sam-
verkansgrupper, akademierna, förvaltningen, biblioteket och utbildnings- och forsknings-
kansliet. Vidare reglerar avtalet verksamheten inom de centrala samverkansgrupperna som 
behandlar frågor på högskoleledningsnivå, högskolegemensamma personalfrågor respektive 
högskoleövergripande arbetsmiljöfrågor.  
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HÖGSKOLANS ORGANISATION 

En principskiss över Högskolans organisation visas på sidorna 32 – 33. 
 
Enligt högskolelag och högskoleförordning finns vid Högskolan (xxx) en styrelse med 
övergripande ansvar för verksamheten. Närmast under styrelsen finns för ledningen av 
verksamheten en rektor. Högskolestyrelsen (Hst) och rektor är Högskolans högsta ledning – 
högskoleledningen. 
 Utbildning, forskning och samverkan bedrivs vid xxx inom tre akademier med vardera 
tre avdelningar (kanslibeslut 2009-12-22 och 2010-04-22, dnr 107-104/09):  
– Akademin för utbildning och ekonomi 
  Avdelningen för ekonomi 
  Avdelningen för humaniora 
  Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 
– Akademin för hälsa och arbetsliv 
  Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap   
  Avdelningen för socialt arbete och psykologi 
  Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 
– Akademin för teknik och miljö 
  Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 
  Avdelningen för industriell ekonomi, IT och samhällsbyggnad 
  Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap 
 
Varje akademi leds av en akademichef i samråd med ett akademiråd. Under akademichefen 
finns avdelningschefer, utbildningsledare och ämnesansvariga. Akademierna/akademicheferna 
är direkt underställda högskolestyrelsen/rektor. Detta innebär t ex att högskolestyrelse/rektor 
fördelar uppdrag och medel och uppställer ramar för akademins verksamhet och att akademin 
rapporterar resultat till högskolestyrelse/rektor. Akademierna ansvarar för utbildningsprogram 
och kurser. 
 Vid sidan av högskolestyrelse och rektor finns Utbildnings- och forskningsnämnden. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för kvalitet och profilering och är beslutande i vissa frågor 
som rör utbildning och forskning. 
 För Högskolans internationella verksamhet ansvarar akademierna i samarbete med ett 
internationellt sekretariat som ingår i förvaltningen (kanslibeslut 2010-01-29 dnr 17-
104/09). 
 För samverkan med omgivande samhälle finns i förvaltningen en samverkansenhet i av-
delningen för kommunikation och samverkan. Under LuN finns t o m 2011-12-31 ett regionalt 
utvecklingscentrum, Pedagogiskt utvecklingscentrum i XXX län (XXX), som är placerat 
vid Akademin för utbildning och ekonomi.  
 Vid Högskolan finns ett bibliotek. Bibliotekschefen är direkt underställd rektor.  
 Förvaltningen leds av förvaltningschefen och består av förvaltningsledning, personal-
avdelning, ekonomi- och planeringsavdelning, avdelning för studentservice, avdelning för 
lokal och service, IT-avdelning samt avdelning för kommunikation och samverkan. Varje 
avdelning leds av en avdelningschef. 
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ANSVARSFÖRDELNING OCH BESLUTSORDNING 

Högskolestyrelsen 

Högskolestyrelsens sammansättning 
Styrelsens sammansättning regleras i HL 2 kap, § 4 och i HF 2 kap, § 1. Vid xxx består 
styrelsen, förutom av rektor, av åtta representanter för allmänna intressen, tre lärarrep-
resentanter och tre representanter för studenterna.  
 Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig i styrelsen enligt HL 2 kap 4 § 
och personalföreträdarförordningen (2007:744). 
 
Utseende av ledamöter 
Regeringen utser styrelsens ordförande och representanter för allmänna intressen för be-
stämd tid, högst tre år. Rektor ingår i styrelsen. Lärarrepresentanterna utses genom val och 
studentrepresentanterna utses av studentkåren. Utseendet av ledamöter regleras i HL 2 kap. 
4 § och i HF 2 kap. 7-7a §§. Styrelsen utser vice ordförande inom sig enligt HF 2 kap. 1 §. 
 
Uppgifter 
I HL 2 kap. 2 § s tadgas att styrelsen för en högskola ska ha inseende över högskolans alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. 
 I HF kap 2, § 2 anges styrelsens uppgifter sålunda: Styrelsen för en högskola ska ha det 
ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 
§ förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).   
 Av bestämmelsen i Myndighetsförordningen framgår att ”Myndighetens ledning ansva-
rar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt 
gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, 
att den redovisas på tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 
statens medel”. 
 I HF 1 kap 5 § anges vilka bestämmelser i myndighetsförordningen som inte skall till-
lämpas på högskolan. Dessa bestämmelser avser myndighetens ledning (2 §), ledningens 
ansvar (4 §), om delegering (5 §), om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och 
nämndmyndigheter (9-18 §§) samt om anställningar och uppdrag (22-24 §§). 
 I förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 8 kap. 1§ finns bestämmelser om 
delårsrapport, som dock inte är tillämplig på Högskolan xxx (se nedan). 
 
I högskoleförordningen anges i 2 kap. 2 § vidare att: 

Styrelsen för en högskola ska själv besluta: 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i 

övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett betryggande sätt, 

• om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och 
 revisionsrapporter, 

• om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av  
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförord-
ningen (2006:1228). 

• i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
• i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarighetsnämnd, om det inte har 

inrättats en personalansvarighetsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd 
inte ska besluta enligt 4 kap.16 §, 

• om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket, 



    
  

6 
 

• om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisa-
tion, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 

• om en anställningsordning, 
• om viktigare föreskrifter i övrigt, och 
• i övriga frågor som är av principiell vikt 

Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser 
rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarighetsnämnd. 
 
Högskolestyrelsen har beslutat om en arbetsordning för styrelsearbetet fastställd 2011-12-
02. Dnr 17-102/04.  
 

UPPGIFTSFÖRDELNING 
HÖGSKOLESTYRELSEN – REKTOR 

Rektor avgör enligt HF 2 kap § 3 andra frågor än de som avgörs av högskolestyrelsen om 
inte  
1 annat är föreskrivet i lag eller förordning eller  
2 att styrelse beslutar något annat. 
Styrelsen får dock inte överta sådana uppgifter som i HF eller annars föreskrivits ankomma 
på rektor.  
 Rektor ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om viktigare beslut, om inkomna och 
handlagda remisser och om viktigare händelser i övrigt. 

 

Rektor,  prorektor ,  ledningsgrupp 

Allmänt 

Rektor är Högskolans främste företrädare och myndighetschef. Rektor förordnas av rege-
ringen för högst sex år.  
 Behörighet att vara rektor och prorektor, tillsättning av rektor samt rektors uppgifter 
regleras i HF 2 kap, § 3, 8-13.  
 
Rektors uppgifter och ansvar 

Rektor ska närmast under styrelsen leda Högskolans verksamhet. 
 Rektor beslutar i alla frågor utom sådana som ankommer på högskolestyrelse, disciplin-
nämnd, anställningsnämnd samt utbildnings- och forskningsnämnden.  
 Rektor får delegera sina uppgifter om inget annat föreskrivs. 
 
Prorektors uppgifter och ansvar 

Prorektor är rektors ställföreträdare. Mandatperioden är högst sex år. Prorektor fullgör i 
övrigt de uppgifter som rektor anger. 
 
Vicerektorer 

Rektor kan utse vicerektorer med uppgift enligt särskild beslut. 
 
Ledningsgrupp 

En ledningsgrupp finns, som är rådgivande till rektor i strategiska och andra övergripande 
frågor. Ledamöterna i ledningsgruppen ansvarar för informationsspridning inom sina om-
råden (kanslibeslut 2010-01-11, dnr 17-104/09) 
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 Ledningsgruppen ska förutom av rektor bestå av prorektor, förvaltningschef, akademi-
chefer, bibliotekschef samt en student. Andra befattningshavare kan adjungeras till led-
ningsgruppen efter rektors beslut (kanslibeslut 2010-01-11, dnr 17-104/09).  
 
 

ANSVARSFÖRDELNING 
HÖGSKOLELEDNING – AKADEMI 

Högskolestyrelsen beslutade 2009-10-09 (dnr 17-104/09) om utformningen av akademi- 
ernas ledningsfunktion (akademichef och akademiråd). 
 Med högskoleledning avses högskolestyrelse och rektor. Akademin är produktions- och 
resultatenheten inom Högskolan.  
 Högskoleledningen är genom utbildnings- och forskningsnämnden överordnad akade-
min bl a genom att besluta om planer för utbildningsprogram och tilldelning av medel för 
forskningsverksamhet och för utveckling inom utbildningen.  
 Akademin tilldelas utbildningsuppdrag och utbildningsmedel genom budgetbeslut i 
högskolestyrelsen.  
 Akademichefen har ansvar för planering och i förekommande fall fördelning av resur-
serna inom akademin. Detta gäller även för verksamhet som finansieras med externa medel.  
 Akademin ska ifråga om sin utbildnings- och forskningsverksamhet rapportera till be-
ställarna, vilka är högskoleledningen eller extern uppdragsgivare. Akademin är därvid skyl-
dig att rapportera om all verksamhet till högskoleledningen, dvs även sådan verksamhet 
som har extern finansiär.  
 Akademichefen ansvarar för att verksamheten inom akademin utförs på ett till-
fredsställande sätt. Högskoleledningen har för detta en kontrollerande funktion.  
 Högskoleledningen är skyldig att ingripa när förhållandena vid en akademi av ekono-
miska, personaladministrativa, kvalitetsmässiga eller andra skäl så fordrar. 
 

 Akademi  

Allmänt 

En akademi är den basenhet vid vilken utbildning, forskning och utvecklingsarbete ska 
bedrivas. På akademinivån ska även samverkan med omgivande samhälle utvecklas och 
bedrivas.  
 Beslut om inrättande av akademi fattas av högskolestyrelsen.  
 Verksamheten ska vara av den omfattning och med den inriktning som angivits av hög-
skoleledningen. En akademi kan omfatta och ansvara för flera ämnen, dvs en eller flera 
vetenskapliga discipliner. Varje ämne ska ha en vetenskaplig bas vid Högskolan eller vid 
annat lärosäte. Ämnesansvaret är övergripande och gäller oberoende av vilka special-
inriktningar av ämnet som kan förekomma inom Högskolan. Lärare och forskare inom 
ämnet rekryteras, återrekryteras och anställs normalt av den akademi som har ämnes-
ansvaret. Det är akademichefens uppgift att bevaka att ämnesansvaret efterlevs. 
 En akademi ansvarar för till akademin hörande personal och ekonomi samt lokaler, in-
redning och utrustning som akademin disponerar.  
 En akademi ska verka för att erhålla externa FoU- och utbildningsuppdrag. Akademin 
ska inom givna ramar utforma sin organisation så att den på ett adekvat sätt kan genomföra 
de uppdrag den åtar sig.  
 Akademin ska i fråga om forskning och utbildning rapportera till högskoleledningen 
och utbildnings- och forskningsnämnderna. Akademin ska i fråga om ekonomi, admini-
stration, personella och fysiska resurser rapportera till högskoleledning och förvaltning.  
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Organisation 

Akademin ska ledas av en akademichef med stöd av ett akademiråd. Inom akademin kan 
avdelningar inrättas. Beslut härom fattas av rektor efter förslag från akademichefen.  
 Avdelningarna leds av en avdelningschef. Vid avdelningarna finns utbildningsledare 
och ämnesansvariga.  
 Vid akademin finns också ett kansli för stöd och administration.  
 Uppgifter som, efter akademichefens beslut, fullgörs som uppdrag till befattningshavare 
är: 

• Akademichefssekreterare 
• Miljösamordnare 
• Samverkansansvarig 
• Studentvägledare 
(Kanslibeslut 2010-09-07, dnr 17-104/09) 
 
Inom projekt i vilka personal och övriga resurser från flera akademier nyttjas ska överens-
kommelse träffas mellan ingående akademier i vilken anges ansvars- och medelsfördel-
ningen mellan berörda akademier. 
 
Akademirådets sammansättning och utseende av ledamöter 

Vid akademin ska ett akademiråd finnas som är ett rådgivande organ knutet till akademi-
chefen. Rektor beslutar om akademirådets storlek och sammansättning. I akademirådet in-
går två lärare per avdelning (hälften av ledamöterna bör vara disputerade), en TA-represen- 
tant och tre studentrepresentanter.  
 Lärarrepresentanterna nomineras av forskare och lärare vid respektive avdelning. TA-
representanten nomineras av kansliet. Mandattiden för lärare och TA-representant är tre år. 
Studentrepresentanterna utses av xxx Studentkår. Akademichefen ska ingå i akademirådet 
och vara dess ordförande (kanslibeslut 2010-03-11, dnr 17-104/09) . 
 
Akademirådets uppgifter 

Akademirådet ska inom angivna ramar och mål främja utvecklingen av utbildning, forsk-
nings- och utvecklingsarbete samt kontakten med det omgivande samhället inom akade-
mins verksamhetsområde.  
Följande ska behandlas i akademirådet: 
• förslag till budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 
• verksamhetsplan och budget 
• underlag för årsredovisning 
• utbildningens innehåll och organisation, vilket innebär beslut om inrättande av kurser 
• kursplan inkl särskilda förkunskaper, urvalsgrunder, kurslitteratur och nivå samt 
 ämnestillhörighet i förekommande fall efter delegation av beslutanderätt från 
 Lärarutbildningsnämnden och Utbildnings- och forskningsnämnden 
 (Högskolestyrelsen 2007-10-24, dnr 721-1454/07och 2009-10-09, dnr 17-104/09) 
• kursansvarig 
• riktlinjer för examination inom ramen för den policy som gäller för hela Högskolan 
• examinator 
• former och planer för kvalitetsarbetet, omfattande kvalitetsutveckling och kvalitets- 
 säkring, inklusive rutiner för kvalitetssäkring 
• viktigare frågor om akademins organisation (ämnesavdelningar eller motsvarande  
 inrättas av rektor) 
• utse ämnesföreträdare eller motsvarande 
• anordnande av uppdragsverksamhet (särskilda riktlinjer finns) 
• frågor i övrigt som akademichefen vill ta upp i akademirådet 
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Akademirådet ska fortlöpande hålla sig informerad om resultaten av den utbildnings-, 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som sker inom akademin och verka för goda arbets- 
och studieförhållanden inom akademin. 
 
Akademichef, utseende av 

Akademichef utses av rektor och normalt för en period på tre år. Rektor ska besluta efter 
samråd med de anställda vid berörd akademi. Akademichefen ska äga god kännedom om 
utbildningens och forskningens villkor och bör vara forskarutbildad. 
 
Akademichefens uppgifter och ansvar 

Akademichefen svarar för den operativa och strategiska ledningen av verksamheten vid 
akademin.  
 Akademichefen är arbetsgivarens representant, ansvarar inför högskoleledningen och är 
arbetsledare för personalen. Akademichefen avgör frågor inom akademins verksamhets-
område och ansvarar för att beslut verkställs.  
 Akademichefen ska ansvara för utbildnings- och forskningsverksamhetens drift och 
utveckling samt tillse att verksamheten bedrivs inom de ramar och med de mål som är an-
givna för Högskolan som helhet och för akademin. Akademichefen ska vidare främja goda 
arbets- och studieförhållanden och ett gott samarbete inom akademin. Akademichefen bör 
undervisa eller forska i en omfattning motsvarande minst 20 procent av arbetstiden. 
 
Det åligger akademichefen att för akademin 
• svara för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, vilket bl a innebär  
 − att i samråd med avdelningschefer  lämna uppgifter till Högskolans budgetunderlag 
  och upprätta akademins verksamhetsplan  
 − att upprätta budget och lämna underlag till Högskolans årsredovisning  
 − att lämna underlag till delårsrapport och andra övergripande uppföljningar  
 − att upprätta prognos över utfall för verksamhetsår 
• svara för den ekonomiska förvaltningen vilket bl a innebär  
 − att upprätta förslag till medelsfördelning inom akademin  
 − att periodiskt följa upp den ekonomiska ställningen  
 − att ansvara för att sammanställningar för budget görs  
 − att ansvara för att faktureringar görs  
 − att ha attest- och utanordningsrätt enligt särskilda föreskrifter 
• ha det övergripande personalansvaret för akademin och det operativa ansvaret  
 för sådana personalfrågor som inte delegerats till avdelningscheferna  
• ha det övergripande ansvaret för studieadministrationen inom akademin  
•  ansvara för studievägledning vilket innebär att ge studenterna information och väg- 
 ledning vid val mellan kurser som programmet kan innefatta och för vilka akademin 
 ansvarar  
• ansvara för forskningsverksamheten inom akademin vilket bl a i nnebär verksamhets- 
 och resursplanering 
• ansvara för kvalitetsarbetet, omfattande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, 
 inklusive rutiner för kvalitetssäkring samt uppföljning och utvärdering av utbildnings- 
 och forskningsverksamheten. För utbildningen ska detta ske bl a genom kursut-
 värderingar som ska sammanställas, analyseras och dokumenteras skriftligen. 
• ansvara för marknadsföring, utveckling, genomförande och uppföljning av uppdrags-
 verksamhet  
•  ansvara för utnyttjandet av lokaler som akademin disponerar 
•  ansvara för att fullgod utrustning finns. Akademichefen ansvarar för akademins  
 investeringsplanering inom ramen för fastställd budget och ska vid nyanskaffning 
 initiera inköpet genom att lämna förslag och kravspecifikation till ekonomichef.  
 För beställning och inköp ansvarar ekonomichef. 
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• ansvara för arbetsmiljöfrågor 
• ansvara för akademins miljöarbete vilket bl a innebär:  
 − ansvara för akademins efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning  
 − ansvara för akademins efterlevnad av Högskolans miljöpolicy  
 − integrera Högskolans miljöledningssystem på akademinivå  
 − bryta ned övergripande miljömål till handlingsplaner på akademinivå 
• ansvara för internationalisering av akademins verksamhet 
 
Akademichefen ansvarar för lokal samverkansgrupp och är skyldig att i förekommande fall 
ta initiativ till förhandling med personalorganisationerna. Förhandlingen genomförs av per-
sonalchefen under medverkan av berörd akademichef.  
Akademichef får delegera uppgifter till anställda vid akademin. 
 
Avdelningar 

Inom varje akademi finns tre avdelningar. Benämningen på dessa beslutades av rektor 
2009-12-22 (dnr 107-104/09). 
 
Avdelningschef (Kanslibeslut 2010-09-07, dnr 17-104/09) 

Avdelningschefen är arbetsgivarens representant enligt särskild skriftlig delegation och an-
svarar inför akademichefen samt är arbetsledare för personalen inom avdelningen. Avdel-
ningschefen avgör frågor inom avdelningens verksamhetsområde självständigt eller i sam-
råd med akademichef. 

Verksamhetsplanering och uppföljning inom avdelningen 
• upprätta verksamhetsplan 
• lämna uppgifter till akademichef rörande avdelningens budgetunderlag  
 (med stöd av akademins ekonomer) 
• lämna visst underlag till delårsrapport och andra uppföljningar samt 
• utveckla, genomföra och följa upp samverkans- och uppdragsverksamhet 
Ekonomisk förvaltning 
• upprätta förslag till medelsfördelning och svara för att anvisad budgetram hålls 
• periodiskt följa upp det ekonomiska resultatet 
• ha attest- och utanordningsrätt enligt särskild skriftlig delegation 
Personalfrågor 
Ansvara för 
• arbetsfördelning inom avdelningen 
• personalutveckling/kompetensutveckling, utvecklingssamtal och lönesamtal 
 (ej med professorer) 
• personalsociala ärenden 
• beredning av anställningsärenden 
• introduktion av nyanställd personal 
• framtagande av underlag för lönesättning av akademichefens personal 
• beviljande av tjänstledigheter (max sex månader) och semester samt 
• beslut om tjänsteresor enligt xxx:s resebestämmelser 
Studerandeadministration 
Ansvara för 
• samverkan med förvaltningen/Avd för kommunikation och samverkan angående 
 information om och marknadsföring av avdelningens program och kurser 
• information till studenter rörande avdelningens program och kurser 
• resultatrapportering samt 
• att utfärda kursbevis 
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Övriga områden 
Ansvara för 
• kvalitetsarbetet, vilket innebär kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring 
• att forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som produceras av  
 anställda och studenter registreras i DIVA (kanslibeslut 2010-03-16, dnr 18-339/10) 
• att fullgod utrustning finns och initiera inköp 
• arbetsmiljöfrågor som framgår av särskild skriftlig delegation samt 
• miljöarbetet som framgår av särskild skriftlig delegation 
• uppgifter i övrigt som beslutas av akademichefen 
 
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat, normalt på tre år, med årlig omprövning. 
Avdelningschefen bör undervisa eller forska i en omfattning motsvarande minst 20% av 
arbetstiden.  
 
Utbildningsledare (Kanslibeslut 2010-09-07, dnr 17-104/09) 

Utbildningsledaren ansvarar för utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsut-
bildningar inom ett utbildningsområde. Utbildningsledaren avgör frågor rörande program- 
och kursutbud i samråd med avdelningschef/er och rapporterar till akademichefen. 
  
Utbildningsledaren ansvarar för: 
• planering, beredning och fördelning samt beställning av kurser i program 
• granskning av kursplaner inkl litteraturförteckningar 
• utveckling av nya kurser inom alla områden 
• uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av program, kurser och  
 uppdragsutbildningar 
• strategiska frågor kring programområdet 
• framtagande av informationsmaterial 
• utarbetande av förslag till utbildningsplan, inkl behörighetskrav 
• samordningsfrågor mellan akademier vad gäller utbildningsfrågor 
• information om utbildningsprogram samt övrigt utbildningsutbud 
• nämndkontakter 
 
Akademichefen kan utse en eller flera utbildningsledare inom akademin. Utbildningsledare 
ska vara väl förtrogen med de ämnesområden som utbildningsområdet omfattar. Utbild-
ningsledaren utför uppgiften som en del av sin lärartjänst och utses för ett år med möjlighet 
till förlängning. 
 
Ämnesansvarig (Kanslibeslut 2010-09-07, dnr 17-104/09) 

Ämnesansvarig har ansvaret för ämnesutvecklingen för ett ämne samt ansvarar för utbild-
ningsprogrammens/kursernas forskningsförankring. Ämnesansvarig rapporterar till a vdel-
ningschefen.  
Ämnesansvarig ansvarar för: 
• initiera och följa upp ämnesutveckling 
• stödja kompetensutveckling i ämnet 
• stödja lärarnas pedagogiska utveckling 
• främja samverkan mellan ämnen både inom och utanför den egna akademin 
• kontakter med universitet och högskolor i ämnet 
• föra ut information om ämnet 
 
Akademichefen kan utse en eller flera ämnesansvariga per avdelning. Ämnesansvarig ska 
ha god kännedom om ämnets villkor och bör vara disputerad. Ämnesansvarig utses för ett 
år med möjlighet till förlängning.  
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Akademikansli (kanslibeslut 2010-09-07, dnr 17-104/09) 

Generellt gäller att befattningar och befattningshavare ska finnas efter uppgifternas behov 
och inom ramen för tillgänglig budget. Det ankommer på akademichef att besluta om ar-
betsuppgifter för var och en befattningshavare. 
 
Följande befattningstyper ska finnas inom akademikansli 
• Akademisekreterare 
• Ekonom 
• Biträdande ekonom 
 
Då särskilda behov föreligger kan därutöver också finnas andra befattningshavare. 
 
Akademiernas ansvar avseende stöd och administration 

Utöver vad som framgår av högskolestyrelsens beslut om akademier 2009-10-09 fastställs  
följande ansvar för akademi/akademikansli. (För definitioner av använda verb se sid 31) 
 
Ekonomi 

I enlighet med organisationsbeslutet: 
Leda egen verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt den ekonomiska för-
valtningen inom akademin. 
Stödja förvaltningen med uppgifter till Högskolans delårsrapport och årsredovisning samt i 
förekommande fall andra övergripande uppföljningar, underlagsframtagningar och budget-
underlag. 
 
Personaltjänst  

I enlighet med organisationsbeslutet 
Leda akademins personal och personaladministrationen för densamma. 
Stödja Anställningsnämnden i ärenden relaterade till dess verksamhet t e x initiering av 
anställningsärenden inom akademin, administrerande av provföreläsningar, lokalbokningar 
för intervjuer, utbetalning av arvoden m.m., som ej handläggs av Personalavdelningen. 
Utse minst en kontaktperson för reseärenden respektive allmänna personalärenden. 
 
Studentrelaterad verksamhet 

Akademierna ska förutom de punkter som anges i organisationsdokumentet också  
Samordna studentvägledningen inom akademins egna program och kurser inkluderande 
administrativa uppgifter som information till studenter och kursansvariga, hantering av 
studieuppehåll, studieavbrott och parallelläsning, uppföljning av studieresultat och studie-
avbrott/kvarvaro och studieplanering. 
Handlägga vissa ärenden som är relaterade till studenter med funktionshinder (admi- 
nistrativa uppgifter som information till studenter och kursansvariga, anställningsavtal för 
anteckningsstöd samt hantering av alternativ examination). 
Stödja och handlägga ärenden inom internationaliseringsområdet (student- och lärarstöd, 
informationsinsatser, internationella kontakter, mottagande av studenter m.m.). 
Stödja stipendiehandläggningen (informationsspridning samt biträda vid urval av sakkun-
niga). 
Stödja antagning av studenter till kurser och program (tillhandahålla information, genom-
föra reservantagning samt ge underlag för undantag för särskild behörighet).  
Stödja Avdelningen för studentservice i allmänna studentrelaterade frågor som t.ex. av-
seende studentintroduktion, schemaläggnings- och tentamensarbete, arbete med kursplane- 
respektive utbildningsplandatabasen inkluderande uppdatering av information i densamma, 
hanteringen av ansökan till senare del av program samt byte av inriktning på program t.ex. 
inom lärarutbildningen avseende granskning av särskild akademisk behörighet, platstill-
gång, kursval, årskurstillhörighet och studieplanering. 
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Stödja Avdelningen för studentservice med resurs- respektive kontaktpersoner vilka ska 
ingå i ett internt nätverk inom respektive verksamhet. 
Stödja Avdelningen för kommunikation och samverkan med information om utbildnings-
program och kursutbud. 
Stödja Avdelningen för kommunikation och samverkan med personer som kan delta i stu-
dentrekryteringsaktiviteter. 
 
Samverkan 

Handlägga akademiinterna samverkansfrågor innefattande bl.a. marknadsföring av kom-
petensutveckling för yrkesverksamma inkl. uppdragsutbildning och tillgängliggöra en sam-
verkansansvarig. 
Stödja olika högskolegemensamma samverkansprojekt.   
 
Allmänt stöd och administration 

Leda stödet till medarbetarna verksamma inom kärnverksamheten. 
Handlägga akademiinterna webb-frågor.  
Stödja Avdelningen för kommunikation och samverkan med information och nyheter om 
verksamhet, projekt etc.  

Utbi ldningsråd 
(kansl ibeslut  2010-11-30)  

Allmänt 

Till akademiernas utbildningsprogram ska ett eller flera utbildningsråd knytas. Detta gäller 
program oavsett om det rör reguljär utbildning eller uppdragsutbildning. 
 
Utbildningsråd, sammansättning, utseende av ledamöter 

Rådets sammansättning beslutas av akademichefen. Sammansättningen av utbildningsråden 
kan variera. Företrädare för lärare, studenter och yrkesliv/samhälle ska ingå. Ledamöterna 
ska i samtliga fall ha anknytning till utbildningarnas innehåll. Lärarföreträdare bör undervisa 
inom något av de berörda programmen.   
 Utbildningsledaren ska ingå i rådet och vara ordförande. Representanter för lärare och 
yrkeslivet utses av akademichefen. Studentrepresentanter utses via xxx Studentkår och 
ska vara registrerade på något av de berörda programmen. Ordförande är sammankallande. 
Utbildningsrådet bör tillsättas för maximalt en treårsperiod.  
 

Råd knutet  t i l l  belastningsskadeforskning  
vid  Akademin för hälsa  och arbetsl iv 

Belastningsskadecentrum inrättades efter överenskommelse med Arbetslivsinstitutet och 
genom beslut i Högskolestyrelsen 2002-02-19 (dnr 11-1171/02) som en enhet för forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet inom Högskolan. Enheten har bytt beteckning till cent-
rum för Belastningsskadeforskning (CBF) fr o m 2007-01-01.  
 CBF bedriver forskning och utvecklingsarbete inom belastningsskadeområdet, samver-
kar med andra forskningsmiljöer och informerar om sin verksamhet. CBF medverkar i ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå. 
 Sedan 2010-01-01 är CBF en enhet inom Akademin för arbets- och folkhälsovetenskap. 
Vid samma tidpunkt upphörde CBF:s styrelse och ersattes av ett råd med externa represen-
tanter. Rådets uppgift är att följa forskningen inom belastningsskadeområdet samt främja 
Fou-verksamhet och samarbete med annan forskningsverksamhet och övriga delar av Hög-
skolan. Rådet ska också främja samverkan med omgivande samhälle. 
 Rektor beslutar om rådets sammansättning och utser dess ledamöter (hst 2009-10-09, 
dnr 17-104/09). 
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Råd knutet  t i l l  GIS-Fou vid Akademin för teknik och mil jö  

GIS-institutet inrättades genom beslut i högskolestyrelsen 2003-05-23 som en enhet för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom Högskolan. Arbetsordning för GIS-institutet 
fastställdes av högskolestyrelsen 2003-12-15 (dnr 1230-1723/07).  
 GIS-institutet skulle främja, initiera och bedriva forskning och utvecklingsarbete inom 
området geografiska informationssystem, samverka med andra forsknings- och utveck-
lingsmiljöer i näringslivet och inom högskolesektorn och informera om sin verksamhet. 
 Sedan 2010-01-01 är Fou-verksamheten inom GIS-området integrerad med Avdel-
ningen för industriell ekonomi och samhällsbyggnad vid Akademin för teknik och miljö. 
Samtidigt upphörde GIS-institutets styrelse och ersattes med ett råd med externa repre-
sentanter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom GIS-området.  
 Rådet ska följa utvecklingen inom forskning och näringsliv inom GIS-området samt 
främja FoU-verksamhet och samarbete med annan forskningsverksamhet och övriga delar 
av Högskolan. Rådet ska också främja samverkan med omgivande samhälle.  
 Rektor beslutar om rådets sammansättning och utser dess ledamöter (hst 2009-10-09, 
dnr 17-104/09). 
 

Lärare   

Anställning 

Vid Högskolan kan enligt högskoleförordningen lärare anställas som professorer (inbe-
gripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), biträdande lektorer, 
adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare.  
 I specialmotiveringen till högskolelagen (prop 1992/93:1) ges för lektor och adjunkt 
möjlighet att använda prefixen universitets- eller högskole-. Högskolestyrelsen beslutade 
1995-11-27 benämningen ska vara universitetslektor respektive universitetsadjunkt vid 
Högskolan.  
 Högskolestyrelsen beslutar om att en rekryteringsprocess för anställning som professor 
inleds. Rektor beslutar efter förslag från akademichef om att en rekryteringsprocess för an-
ställning som universitetslektor och forskarassistent inleds.  
 Utbildnings- och forskningsnämnden ska ansvara för beredning av läraranställnings-
ärenden i enlighet med Högskolans anställningsordning. Uppgiften får delegeras till an-
ställningsnämnden. Högskolestyrelsen beslutade om en anställningsordning för Högskolan 
2011-06-110). Enligt denna inrättas för beredningsarbetet en Anställningsnämnd under 
Utbildnings- och forskningsnämnden. 
 I HF kap 4 framgår regler för behörighet, befordran, bedömningsgrunder, förfarande vid 
anställning och anställningsform.  
 Av anställningsordningen (dnr 2011/771), framgår de regler för anställning av lärare 
som xxx tillämpar. Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för beredningen av an-
ställningsärenden och tillämpar en långtgående delegering av beslut till a nställnings-
nämnden.  
 Beslut om anställning av professor och avslag på ansökan eller begäran om anställning 
som professor, anställning av forskarassistent och tillsvidareanställning av lektor fattas av 
rektor efter information till p ersonalorganisationerna. Beslut om tillsvidareanställning av 
adjunkt samt tidsbegränsad anställning av lärarpersonal fattas av personalchefen i samråd 
med ansvarig akademichef och efter information till personalorganisationerna. Timlärare 
anställs av akademichef. 
 
Organisation, avtal 

Varje lärare ska tillhöra en akademi, som leds av en akademichef. Akademichefen är 
lärarens chef. Akademichefen kan delegera arbetsledaransvaret. I HF kap 4 finns bestäm-
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melser om lärares tjänstgöring. Genom lokalt avtal regleras lärarnas arbetstid, semester, 
ersättning för övertid m m.  
 
Verksamhet 

I anställningen som lärare vid högskolorna får ingå att handha utbildning, forskning eller 
konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativa uppgifter. Till en lärares uppgifter hör 
också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i samhället. (HL 3 kap 1 §)  
 Lärares tjänstefördelning fastställs av akademichefen i samråd med avdelningschefen 
och med berörd lärare. I tjänstefördelningen ska anges omfattning och förläggning av un-
dervisning och andra av arbetsgivaren fastställda arbetsuppgifter. Berörd arbetstagar-
organisation kan påkalla förhandling i frågan. (Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Hög-
skolan i xxx, § 7).  
 Enligt HF 4 kap 4 § är lärare skyldiga att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning 
högskolan (akademichefen) bestämmer. Arbetet kan dock om arbetsuppgifterna tillåter och 
i samråd med akademichef förläggas till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (lokalt 
avtal om arbetstid för lärare vid xxx, § 12).  
 
Bisysslor 

Regleringen av bisysslor finns i författning och i kollektivavtal. Begränsningar finns för tre 
typer av bisysslor: 
• förtroendeskadliga bisysslor 
• arbetshindrande bisysslor 
• konkurrensbisysslor 
I Lag om offentlig anställning (LOA, 1994:260) 7 § finns ett allmänt förbud mot att inneha 
förtroendeskadliga bisysslor. För lärare finns särskilda regler i Högskolelagen 3 kap 7 §, 
som ger lärare möjlighet att ägna sig åt bisysslor som avser forskning och utveckling inom 
anställningens ämnesområde. Ett villkor är dock att läraren genom bisysslan inte skadar 
allmänhetens förtroende för högskolan.  
 Enligt kollektivavtal (ALFA –98, 1 kap 14 §) får arbetstagaren inte ha bisysslor som in-
nebär risk för att det huvudsakliga arbetet inom högskolan blir lidande. I avtalet regleras 
även konkurrensbisysslor (15 §).  
Högskolan ska på lämpligt sätt informera lärare om vilka bisysslor eller slag av bisysslor 
som inte kan anses förenliga med bestämmelsen i högskolelagen. Om en lärare begär det 
ska Högskolan lämna skriftligt besked i en sådan fråga (HF 4 kap 31§).  
 Lärare är skyldiga hålla Högskolan underrättad om sina bisysslor, som har anknytning 
till anställningens ämnesområde (HF 4 k ap 32 §) . Högskolan ska dokumentera under-
rättelsen. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bi-
sysslor varje lärare har. Högskolan har beslutat om lokala föreskrifter härför (kanslibeslut 
2000:236). Av dessa framgår bl a att 

• lärare utan dröjsmål till akademichef ska redovisa innehav av bisysslor som har  
 anknytning till anställningens ämnesområde. Detsamma gäller vid förändring av  
 bisyssloinnehav. 

• akademichef ansvarar för att underrättelserna dokumenteras på ett ordnat sätt som 
 medger fortlöpande uppföljning.  
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ANSVARSFÖRDELNING 
 HÖGSKOLELEDNING – UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMND  

Med högskoleledning avses högskolestyrelse och rektor. Högskoleledningen har till Utbild-
nings- och forskningsnämnden delegerat beslutanderätten i frågor som omfattas av de upp-
gifter som anges nedan. Härvid ska beaktas gällande föreskrifter och delegeringar som 
återfinns i dokumentet Studieadministrativa riktlinjer – med ansvarsförhållanden. (Dnr 10-
16/09).  
 
Protokoll från Utbildnings- och forskningsnämnden ska anmälas till högskolestyrelsen. 

Utbi ldnings-  och forskningsnämnden  

Allmänt 

Högskolestyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2009-10-09 (dnr 17-104/09) att inrätta en 
utbildnings- och forskningsnämnd, kallad Utbildnings- och forskningsnämnden. Högskole-
styrelse och rektor har till nämnden delegerat beslutanderätt i vissa frågor. 
  2010-12-10 beslöt högskolestyrelsen att den Lärarutbildningsnämnd som inrättades  
2001-04-06 skulle upphöra fr o m 2012-01-01. Lärarutbildningsnämnden och Utbildnings- 
och forskningsnämnden fick samtidigt i uppdrag att under 2011 överföra Lärarutbildnings-
nämndens uppgifter till Utbildnings- och forskningsnämnden (Dnr 16-1292/10). 
 
Sammansättning, utseende av ledamöter 

Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar i vissa frågor som rör utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå, forskarnivå och forskning.  Nämndens sammansättning ger majoritet åt 
vetenskapligt kompetenta ledamöter enligt HL 2 kap 6§ och representation för studenter 
enligt HL 2 kap 7§. 
 I nämnden ska ingå tre representanter för de röstberättigade vid vardera av de tre aka-
demierna. Minst sju av de sammanlagt nio representanterna ska ha doktorsexamen eller 
vara professor.  
 I nämnden ingår vidare fyra representanter för studenterna och en gruppsuppleant. 
Bland dessa ska minst en vara forskarstuderande. Mandattiden för ledamöterna är tre år 
med undantag för studenterna vilkas mandattid är ett år.  
 Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av rektor på förslag av de röstberättigade.  
 Representanter utses genom val enligt högskolestyrelsens föreskrifter.  
 
Utbildnings- och forskningsnämndens uppgifter 

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarsområde innefattar att följa och säkra kvalite-
ten i H ögskolans utbildningar oavsett om utbildningen ges som reguljär utbildning, som 
distans- eller uppdragsutbildning. Den ansvarar också för kursklassificeringar i samråd med 
akademierna. Denna uppgift kan delegeras till Utbildnings- och forskningskansliet. Nämn-
den ska vidare främja god forskningskvalitet och främja Högskolans utbildnings- och 
forskningsprofil enligt antagna strategier. 
  
Utbildnings- och forskningsnämnden svarar för följande uppgifter:  
• Verka för den vision, de mål och strategier för utbildning på grundnivå, avancerad nivå 

och forskarnivå samt forskning som högskolestyrelsen antar. 
• Bereda förslag till Högskolans kvalitetsmål och kvalitetskriterier för utbildningar på alla 

nivåer och för forskning samt ansvara för uppföljning och utvärdering av målen. 
• Ansvara för utbildningsprogram i följande avseenden  
 –  följa och utifrån kvalitetskriterier och antagna strategier bedöma akademiernas 
  förslag till förändringar i utbildningsutbudet inför högskolestyrelsens beslut 
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 –  besluta om utbildningsplaner  och kursplaner. Nämnden har rätt att delegera befo-
genheten att fastställa kursplaner till akademichef. Vid beslut om delegation ska 
nämnden fastställa riktlinjer för akademichefens redovisning av fastställda kurspla-
ner till nämnden samt hur dessa beslut ska följas upp av nämnden 

 –  särskilt tillse att huvudområden som inrättas i program på grundnivå och avancerad 
nivå är vetenskapligt accepterade vad avser innehåll och nivå 

 –  ansvara för uppföljning och utvärdering av program  och kurser i samråd med 
akademierna. 

 
• I samråd med akademierna bereda frågor om klassificering av kurser inom de utbild-

ningsområden som ligger till grund för regleringsbrevets ersättningsanvisningar.  
Uppgiften får delegeras till Utbildnings- och forskningskansliet.  
 

• Bereda frågor om högskoleövergripande policyer för examination och kursvärderingar i 
samråd med berörda. 
 

• Bereda förslag till disposition av forskningsanslaget inför högskolestyrelsens ställnings-
tagande. 
 

• Besluta om fördelning av de forskningsmedel, som nämnden disponerar, enligt  
 högskolestyrelsens riktlinjer.  
 
• Ansvara enligt HF 6 kap 3§ och§§28-35 samt 7 kap §§34-41 för den utbildning på  

forskarnivå som Högskolan har rätt att meddela. Uppgiften får delegeras till forskarut-
bildningsnämnden. 
 

• Ansvara för utvärdering av forskningsverksamheten  
 
• Stödja akademiernas arbete med att ge studenterna ökad tillgång till forskarutbildning 

genom samarbete med lärosäten som har examinationsrätt inom områdena där Högsko-
lan saknar sådan. 
 

• Verka för profilering av Högskolans forskning enligt högskolestyrelsens riktlinjer. 
 
• På högskoleledningens uppdrag yttra sig över akademiövergripande forskningsärenden. 
 
• Ansvara för forskningsetisk prövning av studenternas examens- och uppsatsarbeten. 
 
• Ansvara för prövning enligt Riktlinjer för antagning som oavlönad docent (dnr 

2011/176). 
 

• Ansvara för beredningen av läraranställningsärenden i enlighet med Högskolans  
 anställningsordning. Uppgiften får delegeras till anställningsnämnden. 

 
• Fortlöpande följa upp nämndens verksamhet och till högskolestyrelsen föreslå  
 eventuella förändringar. 

Forskarutbi ldningsnämnden 

Högskolan erhöll 2010-06-29 rätt att utbilda på forskarnivå inom forsknings- och profilom-
rådet Byggd miljö (dnr 70-1126/09). Högskolestyrelsen antog 2011-04-15 en antagnings-
ordning för utbildning på forskarnivå och inrättade samtidigt en forskarutbildningsnämnd 
(hst 2011-04-15, dnr 2011/511). Om Högskolans rätt att utbilda på forskarnivå förändras 
kan Forskarutbildningsnämndens sammansättning förändras. Utbildnings- och forsknings-
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nämnden har delegerat ansvaret för Högskolans utbildning på forskarnivå till Forskarut-
bildningsnämnden (UFN 2011-08-29, bilaga §6). Forskarutbildningsnämnden ansvarar för 
bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning 
och för att finansiering för hela studietiden föreligger.  
 
Nämndens sammansättning och utseende av ledamöter 

Forskarutbildningsnämnden har följande sammansättning: 

 – 3 ledamöter från forsknings- och profilområdet Byggd miljö 
 – 1 ledamot från AUE 
 – 1 ledamot från AHA 
 – 1 representant för de forskarstuderande 
 – 1extern ledamot 
Samtliga ledamöter, utom representanten för de forskarstuderande, ska vara professors-
kompetenta eller om lämplig sådan kompetens saknas minst docentkompetenta. Studierek-
tor för forskarutbildningen är föredragande. 
 Högskolans ledamöter utses av rektor efter förslag från akademicheferna. Den externa 
ledamoten utses av rektor efter förslag från forskarutbildningsnämnden. Akademichef ska 
innan förslag avges behandla förslaget i akademirådet. Yttrande ska också inhämtas från 
profilledarna. Mandatperioden ska vara tre år förutom för den externa ledamoten vars man-
datperiod är ett år med möjlighet till förlängning (hst 2011-04-15, dnr xxx 2011/511). 
 Forskarutbildningsnämnden utser inom sig ordförande. 
 Beslut om ämnen i vilka Högskolan ska anordna utbildning på forskarnivå fattas av 
högskolestyrelsen. Forskarutbildningsnämnden har att bereda underlag till Utbildnings- och 
forskningsnämnden som beslutar om rekommendationer till högskolestyrelsen vad gäller 
inrättande av forskarutbildningsämnen. 
 
Ärendens handläggning 

Forskarutbildningsnämnden får överlämna till akademierna eller annan administrativ enhet 
att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de bör prövas av nämnden. Ären-
dena avgörs efter föredragning. 
 Forskarutbildningsnämnden är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närva-
rande, bland dem ordföranden. 
 Utbildnings- och forskningskansliet svarar för ärendenas handläggning och beredning. 
Nämndhandläggaren svarar för det praktiska kring Forskarutbildningsnämndens samman-
träden vad gäller kallelse, protokoll inklusive handlingar till sammanträdet.  
 
Uppgifter/ansvar 

• Inför beslut av Utbildnings- och forskningsnämnden bereda underlag för allmän studie-
plan för utbildning på forskarnivå för de ämnen i vilka Högskolan ska anordna utbild-
ning. 

• Besluta om individuella studieplaner. 
• Följa upp individuella studieplaner i enlighet med HF 6:29 
• Besluta om närmare bestämmelser för tillträde till forskarutbildning i enlighet med  

HF 7:34-42 §§ samt Högskolans lokala antagningsordningar (dnr 2011/511 och 
2011/774). 

• Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå. 
• Ansvara för anordnande av utbildning av handledare. 
• Besluta om närmare bestämmelser för examination enligt HF 6:33-34§§. 
• Besluta om tillgodoräknande enligt HF 6:6-8§§. 
• Utse ledamöter i betygsnämnd efter förslag från huvudhandledaren. 
• Utse ordförande och fakultetsopponent efter förslag från huvudhandledaren vid
 disputation samt licentiatseminarium. 
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• Att i samråd med Högskolans kvalitetssamordnare svara för att Forskarutbildnings-
nämndens verksamhet följs upp och utvärderas samt att kvalitetssystem utvecklas och 
tillämpas. 

• Löpande informera Utbildnings- och forskningsnämnden om verksamheten. 
• I övrigt utföra de uppgifter som Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar. 
 
 

BIBLIOTEK 

Verksamhet  

Vid högskolan ska finnas ett bibliotek. Biblioteket har en central funktion för Högskolans 
grundutbildning, som även omfattar flexibla studieformer. (jmf HF 3 kap 10§). Biblioteket 
har en viktig roll i utvecklingen mot ökad undervisning på högre nivåer inom grundutbild-
ningen, fler forskarstuderande inom högskolan och ökad forskningsverksamhet.  
 Biblioteket har primärt en förmedlande funktion och ska ge service åt studenter, lärare, 
forskare och övriga anställda vid Högskolan. Biblioteket ska genom anskaffning och till-
handahållande av tryckta och elektroniska dokument, genom informationssökning, under-
visning i informationssökning och annan service främja Högskolans utbildning och forsk-
ningsverksamhet. Biblioteket ska spegla Högskolans hela verksamhet och utvecklas i nära 
dialog med avnämarna.  
 Inom biblioteket finns Learning Center, som stöd till utveckling av distansutbildningen 
samt till studenter och lärare verksamma inom denna. 
 
Organisation 

Biblioteket leds av en bibliotekschef som är direkt underställd rektor.  
 En biblioteksnämnd ska finnas. Biblioteksnämnden ska vara beslutande i frågor som rör 
bibliotekets verksamhet. 

Bibl io teksnämnd 

Sammansättning 

I biblioteksnämnden ska ingå 
• särskild ordförande som utses av rektor 
•  bibliotekschefen, ledamot och huvudföredragande 
•  två lärare från vardera akademi (utses av rektor efter förslag från akademierna) 
•  tre studenter (utses av xxx Studentkår) 
•  en forskarstuderande (utses av de forskarstuderande) 
 
Mandattiden för lärarna är tre år. Studenterna utses för en tid av ett år. 
 
Uppgifter 

Biblioteksnämnden ska verka för att biblioteksverksamheten utvecklas i samklang med hela 
Högskolans utveckling och i aktiv dialog med studenter, lärare, forskare och övriga an-
ställda. 
Nämnden ska 
• ansvara för biblioteksverksamhetens kvalitet 
• ansvara för att de mål som högskolestyrelsen beslutar om rörande  
 biblioteksverksamheten uppfylls 
•  besluta om förslag till budgetunderlag 
•  besluta om verksamhetsplan och budget 
•  besluta om underlag för årsredovisning 
•  besluta om viktigare framställningar i övrigt 



    
  

20 
 

•  besluta i övriga frågor av principiell betydelse, såsom policyer för  
 olika delar av bibliotekets verksamhet. 
 
Bibliotekschef 

Bibliotekschefen har den operativa ledningen av biblioteket.  
 Bibliotekschefen ska ansvara för bibliotekets drift och utveckling samt tillse att verk-
samheten bedrivs inom de ramar och med de mål som är angivna för biblioteket.  
 Bibliotekets verksamhet ska drivas i nära kontakt och samarbete med högskolans 
akademier.  
 Bibliotekschefen ska främja goda arbetsförhållanden inom biblioteket. 
 
Det åligger bibliotekschefen särskilt att 
• svara för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, vilket bl a innebär att 
 upprätta förslag till Högskolans budgetunderlag och bibliotekets verksamhetsplan 
• upprätta budget och lämna underlag till Högskolans årsredovisning, till delårsrapport 
 och andra övergripande uppföljningar 
•  upprätta prognos över utfall för verksamhetsår 
•  svara för den ekonomiska förvaltningen av biblioteksverksamheten 
•  ansvara för bibliotekets lokaler 
• ansvara för att fullgod utrustning finns. Bibliotekschefen ansvarar för bibliotekets 
 investeringsplanering inom ramen för fastställd budget och ska vid nyanskaffning 
 initiera inköp genom att lämna förslag och kravspecifikation till administrativ chef 
• ansvara för bibliotekets personal och personaladministration, vilket bl a innebär ansvar  
 för arbetsfördelning, personalutveckling, introduktion av ny personal, beviljande av 
 tjänstledigheter och semester samt att ge underlag för lönesättning av personal 
•  ansvara för bibliotekets arbetsmiljö 
•  ansvara för bibliotekets miljöarbete vilket bl a innebär:  
 − ansvara för bibliotekets efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning  
 − ansvara för bibliotekets efterlevnad av högskolans miljöpolicy  
 − integrera högskolans miljöledningssystem i bibliotekets verksamhet  
 − bryta ned övergripande miljömål till handlingsplaner på biblioteksnivå 
• ansvara för bibliotekets kvalitetsarbete, omfattande kvalitetsutveckling och kvalitets-
 säkring, inklusive rutiner för kvalitetssäkring 
• ansvara för bibliotekets litteraturbestånd, mediaförsörjning och datorbaserade informa-
 tionssökningssystem 
•  ansvara för undervisning i informationssökning 
•  bevaka ärenden i frågor som ankommer på biblioteksnämnden och verkställa nämndens 
 beslut  
 

REKTORS DELEGATION  

till 
− rektors kansli 
− prorektor  
− chef för utbildnings- och forskningskansliet  
−  samordnare för lärarutbildningen  
−  forskningssekreterare  
−  förvaltningschef 
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Rektors kansl i  
(kansl ibeslut  2010-09-07,  dnr 17-104/09)  

Rektors kansli ansvarar för 
• Leda med att upprätta årsredovisning och budgetunderlag 
• Samordna och inneha systemansvaret för xxx:s miljöledningsarbete 
• Samordna arbetet med disciplinfrågor 
• Samordna arbetet med omvärldsanalyser ur ett strategiskt perspektiv 
• Samordna arbetet med organisationsfrågor och procedurfrågor avseende  
 val till olika xxx-interna organ 
• Samordna utrednings-, berednings- och remissarbetet till högskolestyrelse,  
 rektors ledningsgrupp och Central samverkansgrupp – rektor 
• Samordna administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor och högskoleledningen  
 utom prorektor 
• Samordna förvaltningen av xxx:s organisationsdokument 
• Samordna krisledningsfrågor 
 
Rektor är chef för rektors kansli. 
(För definitioner av använda verb se sidan 31)       
 

Prorektor  

Prorektor är rektors ställföreträdare. Uppgifter i övrigt bestäms av rektor. 
 

Chef för utbi ldnings-  och forskningskansl iet  
(kansl ibeslut  2010-01-29,  2010-09-07  och 2010-11-30,  dnr 17-104/09)  

Vid Högskolan xxx finns ett Utbildnings- och forskningskansli som leds av en chef. 
Chefen utses av rektor för en period på tre år efter samråd med berörda. 
 
Uppgifter 

Chefen ansvarar för verksamheten inom kansliet och har övergripande ansvar för sam-
ordnaren för lärarutbildningen och forskningssekreteraren. 
• Högskoleövergripande frågor som rör utbildningens ämnen och program 
• Föredragning inför Utbildnings- och forskningsnämnden  
• Samordning av Högskolans kvalitetsarbete avseende utbildningen 
• Samordning av pedagogisk utveckling inom Högskolan 
• Samordning av strategiska internationaliseringsfrågor 
• Beredning av disciplinärenden 
• Uppgifter i övrigt som beslutas av rektor 
 
Utbildningschefen åligger särskilt att  
•  ansvara för den ekonomiska förvaltningen inom utbildnings- och forskningskansliet  
•  såsom föredragande svara för beredningen av ärenden inom utbildningen som 
 ankommer på högskolestyrelse, utbildnings- och forskningsnämnder och rektor  
 samt verkställa dessa beslut  
• utifrån förslag från akademierna lämna underlag för Högskolans programutbud, budget 
 och årsredovisning  
• fortlöpande följa utbildningsverksamheten och vidta åtgärder som fordras för att de  
 för utbildningen uppställda kvalitativa och kvantitativa målen ska nås  
• vid behov utforma riktlinjer för utbildningen  
• genom initiativ av olika slag främja samverkan kring utbildning över akademigränserna  
• ha lednings- och personalansvar inom utbildnings- och forskningskansliet 
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• vid sidan av rektor externt vara Högskolans företrädare för utbildningen 
• ansvara för kansliets arbetsmiljö  
• ansvara för kansliets miljöarbete vilket bl a innebär:  
• ansvara för kansliets efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning  
• ansvara för kansliets efterlevnad av Högskolans miljöpolicy  
•  integrera högskolans miljöledningssystem i kansliets verksamhet  
• bryta ned övergripande miljömål till handlingsplaner på kanslinivå  
• ansvara för kansliets kvalitetsarbete omfattande kvalitetsutveckling och kvalitets-
 säkring, inklusive rutiner för kvalitetssäkring  
•  bereda ärenden på rektors uppdrag 
 
Utbildningschefen får delegera uppgifter till anställda vid utbildnings- och forsknings-
kansliet. 

 

Samordnare för lärarutbi ldningen 
(kansl ibeslut  2010-11-30,  dnr 17-104/09)  

Inom Utbildnings- och forskningskansliet finns en samordnare för lärarutbildningen som 
ansvarar för beredning av ärenden inom lärarutbildningsnämndens verksamhetsområde.  
Samordnaren för lärarutbildningen  
•  bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut 
•  bevakar omvärldsförändringar inom nämndens ansvarsområde 
•  medverkar på nämndens uppdrag i högskoleövergripande utredningar och remissarbete 

 

Forskningssekreterare  

En forskningssekreterare underställd utbildningschefen är föredragande i forskningsfrågor. 
Forskningssekreteraren har till uppgift att  
• ansvara för beredning av frågor som rör forskningen  
• bereda forskningsärenden till utbildnings- och forskningsnämnderna  
• verkställa nämndens beslut  
• verka för att utökade externa forskningsmedel kommer högskolan till del  
• medverka i remissarbete och utredningar inom forskningsområdet  
• i förekommande fall bereda ärenden på högskoleledningens uppdrag 

 

Förvaltningschef  

Vid Högskolan finns en förvaltningschef som är direkt underställd rektor. 
 
Uppgifter 

Förvaltningschefen svarar för ledning, samordning och uppföljning av den gemensamma 
förvaltningen. 
Förvaltningschefen åligger särskilt att 
• ansvara för Högskolans förvaltning 
• ansvara för förvaltningens ekonomi 
•  besluta om förvaltningens organisation 
•  besluta om tjänsteresor utom Europa för personal inom förvaltningen 
•  svara för föredragning inför högskolestyrelsen och nämnder i frågor som rör  ansvars-

området 
•  ansvara för förvaltningens arbetsmiljö 
•  ansvara för förvaltningens miljöarbete vilket bl a innebär:  
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 − ansvara för förvaltningens efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning  
 −  ansvara för förvaltningens efterlevnad av Högskolans miljöpolicy  
 − integrera Högskolans miljöledningssystem i förvaltningen  
 –  bryta ned övergripande miljömål till förvaltningsnivå 
• ansvara för förvaltningens kvalitetsarbete omfattande kvalitetsutveckling och  kvalitets-

säkring, inklusive rutiner för kvalitetssäkring 
•  bereda ärenden på rektors uppdrag 
•  svara för externa kontakter inom förvaltningens område 
 
Förvaltningschefen får delegera arbetsuppgifter till anställda inom förvaltningen. 
 

Förvaltningsråd 

Förvaltningsrådet består förutom av förvaltningschefen av ekonomichefen, IT-chefen,  
kommunikationschefen, chefen för avdelningen lokal och service, personalchefen och studie-
administrativa chefen.  
 Förvaltningsrådet är ett till förvaltningschefen rådgivande organ. 
 

Förvaltningschefens delegation  
(kansl ibeslut  2010-10-11,  dnr 17-104/10)  

Avdelningschefs ansvar 

Respektive avdelningschef ska 
• Ansvara för den ekonomiska förvaltningen inom avdelningen. 
• Ansvara för miljöledningsarbetet inom avdelningen. 
• Samordna avdelningens verksamhet, vilket omfattar att planerna, genomföra,  
 följa upp och utveckla verksamheten inom avdelningens ansvarsområde. 
• Handlägga inriktningar och prioriteringar åt xxx:s ledning inom avdelningens 
 ansvarsområden 
• Bereda ärenden inkluderande remisser, underlag och beslut inom verksamhetsområdet. 
• Ha lednings- och personalansvar inom avdelningen dvs genomföra arbetsplatsträffar, 
 genomföra utvecklings- och lönesamtal samt ha arbetsmiljöansvar enligt särskild 
 delegering. 
• Planera verksamhet och uppgifter i samverkan med berörd personal så att en jämn  
 arbetsbelastning erhålls. 
• Fatta beslut om inrikes och utrikes resor inom Europa, övertid och semesterledigheter. 
• Föredra inför högskolestyrelsen och andra styrelser/nämnder i frågor som rör  ansvars-

området. 

Avdelningarnas ansvar  

Förvaltningsledningen 

• Leda xxx:s gemensamma förvaltning 
• Funktionsleda registratur och arkiv 
• Samordna Förvaltningens interna administration 
• Samordna likabehandlingsfrågor ur ett studentperspektiv 
 
Avdelningen för ekonomi och planering 

• Funktionsleda högskolans ekonomiadministration bla verksamhetsplanering,   
 budgetering, ekonomistyrning, och –redovisning samt extern återrapportering 
• Samordna stödet till organisationsenheterna avseende upphandling och inköp 
• Samordna frågor som rör personaluppgiftslagen (PUL) 
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Avdelningen för kommunikation och samverkan 

• Avdelningen samordnar högskolans varumärke 
 Det innebär att: 
 – funktionsleda intern och extern kommunikation samt marknadsföring 
 – samordna högskolans visuella identitet och grafiska profil 
 – samordna alumnverksamhet 
 – stödja organisationsenheternas samverkan med omgivande samhälle 
 
Avdelningen för lokal och service 

• Samordna stödet till organisationsenheterna med teknisk service för lokaler  
 och utrustning, utbildningshjälpmedel, lokalvård 
• Samordna stödet med repro, posthantering, växel/reception m.m. 
• Samordna xxx:s konferensservice 
 
Avdelningen för studentservice 

• Funktionsleda högskolegemensam service och stöd till studenter, Studenthälsan och 
studenter med särskilda behov/funktionshinder 

• Samordna xxx:s internationaliseringsarbete 
• Samordna antagning av studenter 
• Samordna xxx:s studieregister (LADOK) 
• Samordna tillgänglighetsplanering och breddad rekrytering 
• Samordna stödet till studentkåren 
 
IT-avdelningen 

• Funktionsleda det informationstekniska området inklusive telefoni och 
 informationssäkerhet 
• Samordna fysiska säkerhetsfrågor 
• Samordna högskolans mjuk- och hårdvarulicenser 
• Samordna högskolans standard vad avser mjuk- och hårdvaror (datorer, telefoner  
 och annan därtill hörande utrustning) 
 
Personalavdelningen 

• Funktionsleda det personaladministrativa området inklusive arbetsmiljö-  
 och likabehandlingsfrågor, personalvård och högskolegemensam  
 ledarskaps- och kompetensutveckling 
• Samordna framtagande av beslutsunderlag till anställningsnämnden 
• Samordna samverkan med personalorganisationerna i personalfrågor 
 
(För definitioner av använda verb se sid 31) 

 
 

SÄRSKILDA NÄMNDER OCH RÅD 

Anstäl lningsnämnd 

Handläggning av ärenden om förslag till anställning som professor och lektor ska inom 
varje högskola utföras av fakultetsnämnden eller högskolans särskilda organ för grund-
utbildning och/eller forskning. Högskolestyrelsen beslutade 2009-10-09 att denna uppgift 
skulle åvila Utbildnings- och forskningsnämnden. Högskolestyrelsen beslutade samtidigt 
om att inrätta en anställningsnämnd under Utbildnings- och forskningsnämnden för bered-
ningsarbetet. Beredningsarbetet följer Högskolans anställningsordning, som antogs av hög-
skolestyrelsen 2011-006-10 (dnr 2011/771).   
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Anställningsnämndens ledamöter 

Anställningsnämndernas sammansättning är 
•  ordförande 
•  två ledamöter, varav en vice ordförande 
•  två studentrepresentanter, varav en helst är forskarstuderande 
•  en tillfällig ledamot för varje ärende – berörd akademichef  eller den han/hon utser 
•  en handläggare/sekreterare från personalavdelningen (ej rösträtt) 
 
Lärarrepresentanterna ska vara disputerade. De fasta ledamöterna har ersättare. Studenterna 
utser studentrepresentanter. Utbildnings- och forskningsnämnden utser ordförande och övriga 
fasta ledamöter för en period om tre år. 
 
Uppgifter 

Anställningsnämndens uppgifter beskrivs i Anställningsordning för Högskolan xxx 
(Dnr 2011/771). 
 
Delegationer från Utbildnings- och forskningsnämnden 

De nämnder som tidigare varit ansvariga har delegerat beredning av ärenden rörande an-
ställning och befordran till a nställningsnämnden. Anställningsnämnden har även avgivit 
förslag till anställning och befordran. 
 Utbildnings- och forskningsnämnden beslutade (2010-03-19 §4b) att denna delegation 
gäller tills vidare. Vid nämndens ordinarie sammanträden ska Anställningsnämndens ordfö-
rande föredra aktuella ärenden, kommande ärenden samt förslag till b eslut. Förslag till 
anställningsprofiler ska utarbetas i samråd med Utbildnings- och forskningsnämnden. An-
ställningsnämnden fick vidare i uppdrag att utarbeta ett förslag till anställningsprocess som 
tillgodoser Utbildnings- och forskningsnämndens krav på kvalitet, insyn och ansvar. 

 

Discipl innämnd 

En disciplinnämnd ska finnas vid varje högskola, HF 10 kap. Disciplinära åtgärder får vid-
tas mot studenter som 
• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
 studieprestation annars ska bedömas, 
•  stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbild-
 ningen vid Högskolan 
• stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom 
 Högskolan  
• utsätter någon annan student för sådana sexuella trakasserier som avses i HF 1 kap 9 § 
 första stycket eller en arbetstagare vid högskolan för sådana sexuella trakasserier som 
  anses i 6 § andra stycket i jämställdhetslagen (1991:433) 
 
Grundad misstanke om sådan förseelse ska skyndsamt anmälas till rektor (HF 11 kap 9 §). 
Rektor ska efter särskild utredning avgöra om ärendet ska hänskjutas till disciplinnämnden 
för prövning.  
 Föreskrifter om disciplinnämndens sammansättning, ledamöternas mandatperiod och 
nämndens beslutsförhet finns i HF kap 10. Här finns även föreskrifter om ärendenas hand-
läggning och om slaget av disciplinära åtgärder. 
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Strategigrupp för l ika vi l lkor  

Allmänt 

En strategigrupp för arbetet med lika villkor har inrättats genom rektors beslut 2007-12-21 
(dnr 25-1777/07). Strategigruppen ersätter jämställdhetsrådet och ska arbeta såväl med jäm-
ställdhet som med likabehandlingsfrågor. 
 
Strategigruppens uppgifter 

Strategigruppen har följande uppgifter 
• opinionsbildning och kunskapsspridning 
• planering och initiering  
•  fånga upp idéer och signaler från verksamheten 
•  uppföljning av planernas genomförande 
 
Strategigruppens sammansättning och utseende av medlemmar 

Strategigruppen har följande sammansättning  
• ordförande, som utses av rektor 
•  samordnaren för lika villkor 
•  en representant från varje akademi (utses av akademierna) 
•  en representant för förvaltningen, biblioteket och utbildnings- och forskningskansliet 
 (utses av förvaltningschefen i samråd med berörda chefer) 
•  personalchefen 
•  en representant för xxx Studentkår 
•  en sakkunnig från aktiv fokusgrupp 
Medlemmarna i strategigruppen utför uppgiften som en del av sin tjänst.  
 
Arbetsformer och fokusgrupper 

Strategigruppens arbete bör präglas av ett informellt arbetsätt. Gruppen har både ett stu-
dent- och personalperspektiv. 
De fem områden som behandlar lika villkor är 
• jämställdhet och genus 
•  etnicitet 
•  religion eller annan trosuppfattning 
•  sexuell läggning och könsidentitet 
•  funktionshinder  
För varje område bildas en fokusgrupp, som har till uppgift att vara idégrupp till s trategi-
gruppen. Fokusgrupperna arbetar  utifrån intresse och kunskap om de olika områdena. Re-
spektive grupp ska vara drivande, initierande samt genomföra åtgärder. Varje grupp utser 
en person att vara sakkunnig i strategigruppen. 
 

Samverkansråd 

Samverkansrådets är att stärka Högskolans kontakter med omgivande samhälle i syfte att 
stärka den regionala utvecklingen. Samverkansrådet är rådgivande i en fri roll och arbetar 
på uppdrag av rektor. Högskolestyrelsen och rektor har oförändrat ansvar för verksamheten. 
Samverkansrådet ersätter det tidigare inrättade Kontaktrådet (beslut 199-05-27). (Högskole-
styrelsen 2011-02-18, dnr 2011/193). 
 
Samverkansrådets uppgifter är att 

• Stärka samverkan med omgivande samhälle i syfte att främja Högskolans roll i den 
 regionala utvecklingen 
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• Lämna synpunkter och råd om utformningen av Högskolans strategier och planer i  
 detta syfte 
• Informera om möjligheterna till samverkan mellan Högskolan och intressenter i  
 omgivande samhälle. 
 
Sammansättning  

Samverkansrådet är sammansatt av landshövdingen, som ordförande, rektor och studentkå-
rens ordförande. Ytterligare ledmöter kan utses för kortare eller längre period beroende på 
de utvecklingsfrågor som samverkansrådet behandlar. Rektor utser ledamöter i Samver-
kansrådet. Uppdrag som ledamot av samverkansrådet är inte arvoderat. 
 
Samordnare för Kontakttorget är föredragande och sekreterare i rådet. 
 

Rådet för hål lbar utveckl ing 

Miljörådet inrättades efter beslut i h ögskolestyrelsen 2003-08-31. Begreppet miljö defi- 
nieras i H ögskolans miljöpolicy. Med start i januari 2010 u treds möjligheten att bredda 
miljöarbetet till att även omfatta arbetsmiljöarbetet. Rådets namn ändrades då till rådet för 
hållbar utveckling (kanslibeslut 2010-02-22, dnr 1215-244/10) 
 
Uppgifter 

Rådet för hållbar utveckling ska 
• arbeta med att utveckla, stödja och implementera Högskolans miljöpolicy 
•  arbeta med att utveckla, stödja och implementera miljöledningssystemet vid Högskolan 
•  levandegöra och förankra miljöarbetet inom hela organisationen 
•  fungera som ett rådslag för miljöfrågor inom Högskolan 
 
Organisation 

• ordförande utses av rektor 
•  Rådet består av respektive miljösamordnare vid Högskolans akademier/enheter 
•  Rådet är normalt sett endast rådgivande, men rektor kan delegera delar av sitt ansvar  
 till miljörådet 
•  Rådet kan upprätta tidsbegränsade kommittéer för att driva speciellt angelägna frågor. 
 Dessa rapporterar till rådet.  
 
Miljösamordnare 

• utses av akademichef eller annan miljöenhetschef. Mandattiden är kalenderår.  
 I samband med att miljösamordnaren utses ska även en personlig suppleant utses 
•  utför sina arbetsuppgifter som en del av sin tjänst. Medel för detta arbete och eventuella 
 extrauppdrag förhandlas mellan miljösamordnaren och akademichef/miljöenhetschef 
•  utgör sin enhets representant i miljörådet 
•  är underställd miljörådets gemensamma beslut vad gäller inriktningen för mandat-
 periodens miljöarbete 
•  är ansvarig för att bistå miljöledningsansvarig med erforderliga beslutsunderlag 
•  är ansvarig för att bistå sin akademichef/miljöenhetschef med erforderliga besluts-
 underlag  
•  är ansvarig för att rapportera om högskolans miljöarbete till sin enhet.  
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Stipendiekommit té  

En stipendiekommitté har inrättats vid Högskolan (kansliprotokoll 95/96:208). 
 
Uppgifter 

Stipendiekommittén ska fatta beslut om utdelning av de stipendier som donerats till Hög-
skolans studenter och forskarstuderande. Härvid ska för stipendierna upprättade statuter 
följas. Kommittén ska svara för spridning av information om Högskolans stipendier. 
 
Sammansättning 

Stipendiekommittén har följande sammansättning: 
• 1 ordinarie ledamot från Utbildnings- och forskningsnämnden och en ersättare från LuN 
•  1 ordinarie ledamot med ansvar för forskarutbildningen, företrädande samtliga tre 
 nämnder (ingen ersättare) 
•  1 ordinarie representant för akademicheferna jämte en ersättare 
•  1 ordinarie representant för xxx studentkår jämte en ersättare 
•  1 verkställande ledamot, tillika ordförande 
•  1 handläggare tillika sekreterare 
Representant för donator utses för varje stipendium  
 Den verkställande ledamoten och handläggaren utgör kommitténs kansli och svarar för 
beredning och handläggning av stipendieärendena. 

 

Studenthälsoråd 

Ett studenthälsoråd har inrättats efter beslut av rektor (kansliprotokoll 1997:10). 
 
Verksamhet 

Studenthälsorådet  
• är samråds- och samordningsorgan för verksamheten inom studenthälsan 
•  ska verka för att studenthälsovård erbjuds alla studenter vid Högskolan 
•  ska samla och förmedla aktuell information om studenternas fysiska och psykiska hälsa 
 samt arbeta strategiskt genom kartläggning av studenternas hälsosituation och däri-
 genom identifiera eventuella problem. Denna information ska ligga till grund för 
 studenthälsans verksamhetsplan  
• ska besluta om verksamhetsplanen inom tillgängliga ekonomiska ramar 
•  ska fungera som resursorgan i hälsofrågor som rör studenternas situation 
•  ska konsulteras innan kontrakt upprättas med externa organisationer som berör 
 studenthälsovården 
•  kan fungera som remissinstans för frågor inom området 
 
Sammansättning, utseende av ledamöter 

Studenhälsorådet har fem ledamöter av vilka tre är studenter och två anställda vid xxx.  
 Studentkåren utser sina ledamöter. Minst en av studenterna bör vara studentskydds-
ombud och ledamot av skyddskommittén. Studieadministrative chefen är ordförande och 
utser övrig ledamot (personalrepresentant).  
 Rådet har rätt att adjungera sakkunniga samt andra med anknytning till studenthälsans 
verksamhet. 
 
Övrigt 

Studenthälsorådet stöds i det praktiska arbetet av studenthälsan och Sociala utskottet, som 
arbetar enligt xxx Studentkårs verksamhetsplan.  
 Studenthälsorådets verksamhet är inte arvoderad.  
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 Studenthälsorådet ska sammanträda tre gånger under hösten och tre gånger under våren. 
Justerat protokoll från rådets sammanträde ska distribueras enligt sändlista senast tre veckor 
efter rådets sammanträde.  
 Årsredovisning ska upprättas för varje verksamhetsår. 
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OLIKA ORGANISATIONSENHETERS UPPGIFTER  
UTTRYCKTA MED DEFINIERADE VERB  

Bakgrund 

Tydlighet i uppgifts-, ansvars- och befogenhetsfördelning är värdefull. Väl definierade verk 
bidrar till detta.  
 Definitionerna nedan har använts vid beskrivning av akademiernas ansvar avseende 
stöd och administration samt inom förvaltningen vad avser avdelningschefs respektive 
avdelnings uppgifter. 
 
Definierade verb 

Uppgifterna för de olika organisationsenheterna/avdelningar uttrycks i det följande med ett 
antal verb vars innebörd föreslås nedan. Listan ska till v idare tjäna som vägledning vid 
tolkning av organisationsbesluten. Den ska fastställas efter viss översyn. 
 Principen för verben är hierarkisk Detta innebär exempelvis att om en funktion leder 
verksamhet, så innefattar det samtliga verb under detta (samordnar, handlägger etc.) 
 På samma sätt är det då en enskild funktion eller roll samordnar verksamhet så inne-
fattas underliggande verb (handlägger, bereder etc.) osv.  
 Ledorden Leda, Funktionsleda och Samordna tillämpas aldrig på mer än ett ställe för 
varje uppgift  
 
• Leder  
 Håller samman planering, genomförande och uppföljning av given uppgift. 
 Beslutar inom given delegering. 
• Funktionsleder  
 Håller samman planering, genomförande och uppföljning inom angiven funktion  
 inom hela xxx. Beslutar inom given delegering.  
• Samordnar  
 Ansvarar för att sammanhålla och koordinera viss verksamhet eller visst område  
 inom eller mellan organisationsenhet(er). Initiativet innehas av den samordnande. 
 Rätt att ge uppdrag och rätt att infordra underlag/uppgifter. 
• Handlägger  
 Sammanställer underlag, prövar eller utreder ärende före beslut. Medverkar i 
 information om och uppföljning av beslut samt bevakar utvecklingen inom 
 ämnesområdet. 
• Bereder 
 Utarbetar underlag samt förslag till beslut för given uppgift. Kan vara föredragande. 
 Ansvarar för sakinnehållet. 
• Samråder  
 För dialog med annan befattningshavare om ståndpunkt eller handlande för att  
 uppnå enighet eller erhålla godkännande av förslag till beslut eller åtgärd. 
• Stödjer  
 Biträder med fackkompetens eller resurser inom angivet område eller verksamhet. 
 Ansvarar för sakinnehållet. 
• Samverkar  
 Inhämtar synpunkter från och informerar annan befattningshavare om beslut eller  
 åtgärd i syfte att handla eller fungera gemensamt i viss fråga. 
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Sammanfattning 
Högskolans kvalitet bedöms idag till stor del utifrån de resultat som presteras, oavsett om det 
gäller utbildning eller forskning. Tilldelning av resurser påverkas av dessa bedömningar, 
vilket Högskolan har att förhålla sig till. 

 
Högskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt i olika sammanhang, vilket ligger till grund för 
strategiska och ekonomiska beslut. Universitetskanslersämbetet, f.d. Högskoleverket, står 
huvudsakligen för bedömningar av utbildningskvaliteten. När det gäller forskningen så står 
vetenskapssamhället för kvalitetsbedömningen. 

 
Föreliggande kvalitetsprogram skiljer sig från de tidigare programmen genom att större vikt 
läggs vid dessa nya utgångspunkter. Därutöver har Högskolans förändrade organisation skapat 
nya förutsättningar för kvalitetsarbetet, vilket återspeglas i kvalitetsprogrammet. 

 
Kvalitetsprogrammet för åren 2013 – 2015 fokuserar på kvalitetssäkring av processer, interna 
granskningar, samt årliga utvärderingar av de kvalitetsmått som Högskolan sätter upp. 
Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i bland annat följande faktorer: 

 
- Högskolans verksamhetsidé, vision och mål, 
- Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 – 2014, 
- gällande lagar och förordningar och 
- arbetet med verksamhetsplaner 

 
Grunden för det interna kvalitetsarbetet utgörs av de mål och indikatorer som fastställts av 
Högskolestyrelsen. För kvalitetsutvecklingen används ett avvikelsehanteringssystem som 
avser att samla de händelser där lagar och förordningar, mål, kriterier och förväntningar inte 
uppfylls, t.ex. avsteg från verksamhetsplaner och styrdokument och resultat från 
granskningsprocesser. Vid en konstaterad avvikelse ska orsakerna bakom analyseras och 
åtgärdas. Denna hantering syftar till en förbättring och således en högre kvalitet. 
Avvikelsehanteringssystemet ger möjlighet till att systematisera och dokumentera avvikelser. 
Processen är kontinuerlig vilket leder till ständiga förbättringar. 

 
Kvalitetsprogrammet fokuserar i högre grad än tidigare på att kvalitetssäkra de processer för 
vars resultat Högskolan blir bedömd. Uppföljningsbara kvalitetsmål och indikatorer kommer 
att inta en mer central plats i kvalitetsarbetet under den kommande perioden. 
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Inledning 
Högskolestyrelsen har fastställt mål och indikatorer som tillsammans med verksamhetsplaner 
utgör grunden för det interna kvalitetsarbetet, vilket i sin tur ska harmoniera med de externa 
kvalitetskrav som ställs på Högskolan. När dessa lagar och förordningar, mål och kriterier inte 
uppfylls leder det till en avvikelse som hanteras i ett avvikelsehanteringssystem. Under 
perioden 2013 – 2015 kommer detta avvikelsehanteringssystem att vara i fokus för att på ett 
systematiskt och målinriktat sätt ständigt förbättra och utveckla kvaliteten. Det kommer att 
innebära att Högskolan genom verksamhetsplaner, verksamhetsuppdrag, dokumenterade 
rutiner och kontinuerlig uppföljning säkerställer att verksamheten uppfyller såväl interna som 
externa krav och förväntningar på kvalitet. 

 
Högskolelagen (HL 1:4) slår fast att verksamheten ska anpassas så att hög kvalitet och 
effektivt resursutnyttjande uppnås, vilket gäller både för forskning och för utbildning. 
Universitetskanslersämbetet följer upp utbildningarnas kvalitet. 

 
Forskningens kvalitet bedöms främst genom peer review-förfarande av vetenskapssamhället, 
exempelvis genom konferensbidrag, publiceringar och citeringar, men även genom förmåga 
att attrahera externa medel. Kvalitetsprogrammet syftar därför till att forskningens kvalitet ska 
utvecklas och följas upp i verksamheten; på akademierna och via Utbildnings- och 
forskningsnämnden utifrån beslutade kvalitetsmål och indikatorer, vilka finns tillgängliga på 
Högskolans webbsidor för kvalitet. 

 
Högskolans kvalitet är allas ansvar och bygger på delaktighet och engagemang. 
Kvalitetsarbetet ska vara en del av det dagliga arbetet, medföra ständig utveckling och en 
ökad kvalitetsmedvetenhet hos alla parter (ledning, medarbetare och studenter). 

 
 
Bakgrund 
Kvalitetsprogrammet för perioden 2009 – 20111 utgjorde en fortsättning på de tidigare treåriga 
programmen för kvalitetsarbete vid Högskolan xxx. Utgångspunkterna för programmet var 
den dåvarande visionen att Högskolan skulle utgöra ett universitet med hög och erkänd 
kvalitet. Naturliga utgångspunkter utgjordes av de lagar och förordningar som styr högre 
utbildning. Under perioden initierades även den s.k. Bolognaprocessen som syftade till att 
skapa gemensamma normer och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning i 
Europa. 

 
Högskoleverkets granskningar av de svenska lärosätena tog sin utgångspunkt i ENQA2:s 
förslag till normer och riktlinjer. Lärosätena skulle med utgångspunkt i detta bedömas utifrån 
sju bedömningsgrunder: 

 
- Kontinuerligt kvalitetsarbete 
- Systematisk granskning och revidering av utbildningar 
- Bedömning och examination av studerande 
- Personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling 
- Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande 
- Insamling och användning av nyckeltal och annan information 
- Information till allmänheten 

 

 
 

1 Program för kvalitetsarbetet 2009-2011, Dnr 10-1113/08 
2 the European Association for Quality Assurance in Higher Education 
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Kvalitetsarbetet vid Högskolan xxx fokuserade under denna period på två delar – 
kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Kvalitetsutveckling eftersträvades genom 
systematiska och målinriktade aktiviteter och en gemensam process, i syfte att ständigt 
förbättra och utveckla kvaliteten. Kvalitetssäkring skulle ske systematiskt och metodiskt med 
hjälp av dokumenterade rutiner (Högskolans kvalitetssäkringssystem), för att säkerställa och 
upprätthålla uppnådd kvalitet. Grundtanken med programmet var att skapa ett 
kvalitetsmedvetande och en kvalitetskultur som omfattade både personal och studenter. 

 
Kvalitetsarbetet utformades genom att varje organisatorisk enhet själv fick avgöra hur 
kvalitetsarbetet skulle bedrivas, för att bäst passa den egna verksamheten. Riktlinjerna angav 
att kvalitetsarbetet årligen skulle sammanställas genom att företrädare för de organisatoriska 
enheterna i januari månad varje år lämnade redovisningar av kvalitetsarbetet. 

 
När det föregående kvalitetsprogrammet skrevs såg förutsättningarna annorlunda ut än idag. 
Visionen om att bli ett universitet har övergivits. Istället har Högskolan idag en ny vision som 
anger att: 

 
Högskolan xxx har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar 
livsmiljö för människan. 

 
Visionen bryts ned i ett antal högskoleövergripande mål: 

 
Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och 
regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan xxx: 

• ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på 
lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna 

• utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, 
• forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden, 
• stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med 

obegränsade studiemöjligheter i tid och rum, 
• en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella 

inslag. 
Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv resursanvändning 
samt en hållbar samhällsutveckling. 

Dessa målbeskrivningar ersätter de tidigare specifika kvalitetsmålen. 

Högskolans organisation har genomgått stora förändringar sedan det föregående 
kvalitetsprogrammet skrevs. Ansvarsförhållandena har ändrats i och med att de sex tidigare 
institutionerna har slagits samman till tre akademier. Nämndorganisationen har även den 
förändrats och de tre tidigare nämnderna, Nämnden för humaniora- vård och 
samhällsvetenskap (HVS-nämnden), Nämnden för naturvetenskap och teknik (NT-nämnden) 
och Lärarutbildningsnämnden (LuN) har slagits samman till en nämnd, Utbildnings- och 
forskningsnämnden (UFN). Under Utbildnings- och forskningsnämnden finns det en 
Forskarutbildningsnämnd (FUN) som ett resultat av att Högskolan via sina två 
forskningsprofiler, erhållit rätt till doktorsexamen. Forskningsprofilerna har etablerats under 
perioden 2009 – 2012 och kan i sammanhanget sägas vara nya i förhållande till när det 
tidigare kvalitetsprogrammet skrevs. 
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En yttre betingelse som har ändrat förutsättningarna i förhållande till tidigare kvalitetsprogram 
är Högskoleverkets system för kvalitetsutvärderingar 2011 – 20143. I detta program fokuseras 
utbildningens där utbildningarnas måluppfyllelse granskas i relation till examensordningen4. 
Högskoleverkets tidigare system för kvalitetsutvärderingar utvärderade processer och 
lärosätenas förutsättningar, medan nuvarande system utvärderar huruvida studenterna har de 
kunskaper de förväntas ha (uppfyller de nationella examensmålen). I denna 
kvalitetsbedömning används följande underlag: 

 
• studenternas självständiga arbeten (här utvärderas uppfyllelse av examensmålen) 
• lärosätets självvärdering som beskriver de examensmål som inte kan bedömas eller 

utläsas i studenternas självständiga arbeten, samt processer och förutsättningar 
• studenternas erfarenheter, vilka inhämtas genom intervjuer med nuvarande studenter 

 
Granskningarna resulterar i ett omdöme på en tregradig skala med stegen mycket hög kvalitet, 
hög kvalitet och bristande kvalitet. Lärosäten som erhåller omdömet mycket hög kvalitet, 
erhåller en resursförstärkning. Vid bristande kvalitet kan examensrätten dras in vilket kan leda 
till stora ekonomiska konsekvenser för Högskolan. Detta system för kvalitetsutvärdering 
ställer nya krav på Högskolan och på kvalitetsarbetet. 

 
I och med införandet av den nya organisationen 2010 har även sättet att leda verksamheten 
förändras.  De organisatoriska enheterna skriver verksamhetsplaner i vilka kvalitetsutveckling 
och kvalitetssäkring utgör en viktig del. Verksamhetsplanerna utgör i sig kvalitetsdokument 
vilka ska följas upp och utvärderas, samt ligga till grund för verksamhetsuppdrag. 

 
Det nya kvalitetsprogrammet tar således sin utgångspunkt i den nya visionen, den förändrade 
organisationen samt Högskoleverkets system för kvalitetsutvärderingar, perioden 2011 – 
2014. 

 
 
Syfte 
Kvalitetsprogrammet anger riktlinjer för kvalitetsarbetet och syftar till att Högskolan ska 
uppnå en hög kvalitet i sin verksamhet, i enlighet med uppställda mål och vision. Det åligger 
varje del av verksamheten och dess ledning, att tillämpa och integrera de delar som rör den 
egna verksamheten i sitt kvalitetsarbete. 

 
Under perioden 2013 – 2015 kommer avvikelsehanteringssystemet att vara i fokus, i syfte att 
på ett systematiskt och målinriktat sätt ständigt förbättra och utveckla kvaliteten. Det kommer 
att innebära att Högskolan genom verksamhetsplaner, verksamhetsuppdrag, dokumenterade 
rutiner och kontinuerlig uppföljning säkerställer att verksamheten uppfyller givna krav och 
interna som externa förväntningar på kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Rapport 2012:15 R 
4 Högskoleförordning (1993:100), bil 2 
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Utgångspunkter för kvalitetsprogrammet 2013 – 2015 
Utgångspunkter för kvalitetsprogrammet är Högskolans verksamhetsidé, vision och mål, 
Högskoleverkets system för kvalitetsutvärderingar 2011-2014, lagar och förordningar samt 
vetenskapssamhällets bedömning av forskningskvalitet. 

 
Kvalitetsprogrammet för 2013 – 2015 kommer att ha ett avvikelsehanteringssystem som en 
central beståndsdel. Systemet kommer att driva kvalitetsarbetet genom att avvikelser mot 
uppsatta mål, arbetsordningar, lagrum eller förväntat resultat t.ex. avslag på 
examensrättsansökningar, rapporteras in i avvikelsehanteringssystemet, analyseras, åtgärdas 
och följs upp. 

 
I övrigt kommer fokus att läggas på att kvalitetssäkra utbildning och forskning, bl.a. med 
hjälp av kvalitetsindikatorer och andra kvalitetsmått, som följs upp och granskas. Prioriterade 
områden är: 

 
- granskning av huvudområdenas måluppfyllelse gentemot de nationella examensmålen, 
- granskning av program (genom kursvärderingar och programutvärderingar), 
- kvalitetssäkrade processer för inrättade av huvudområden och 

forskarutbildningsämnen och för examensrättsansökningar som ska skickas in till 
Universitetskanslersämbetet. 

 
De stora skillnaderna mellan det föregående kvalitetsprogrammet och föreliggande 
kvalitetsprogram är således: 

 
- ett system för avvikelsehantering, 
- uppföljning av kvalitetsindikatorer för forskning och utbildning, 
- sakkunniggranskning av examensrättsansökningar och granskningar av utbildning 

innan extern granskning via Universitetskanslersämbetet, 
- systematisk utvärdering av utbildning via kursvärderingar och programutvärderingar 

 
Högskolans verksamhetsidé, vision och mål 
Högskolans verksamhetsidé, vision och mål ger de övergripande förutsättningar som ska styra 
Högskolans verksamhet och inriktning. De organisatoriska enheterna har att beakta detta i 
sina verksamhetsplaner samt sin verksamhet i övrigt. Kvalitetsprogrammet kommer att 
medverka till uppfyllelsen av de övergripande målen, bland annat genom avvikelsehantering, 
uppföljning och kontroll. Kontrollen sker genom att resultat relateras till uppsatta mål. För 
forskningens del utgör de indikatorer som används i det centrala fördelningssystemet av 
forskningsmedel – såsom externa medel, citeringar och publikationer – viktiga styrfaktorer. 

 
Högskoleverkets för kvalitetsutvärdering av utbildning 
Utgångspunkten för Högskoleverkets (numera Universitetskanslersämbetets) system för 
kvalitetsutvärderingar är utbildningens resultat med studenternas självständiga arbeten i 
fokus, till skillnad från tidigare system, som utgått från förutsättningar och processer. 

 
Kvalitetsgranskning av forskning 
Forskningens kvalitet bedöms främst av vetenskapssamhället genom peer review-förfarande, 
exempelvis genom konferensbidrag, publiceringar och citeringar, men även utifrån förmåga 
att attrahera externa medel. Den interna granskningen av forskningens kvalitet ska ske utifrån 
ovan nämnda kvalitetsindikatorer, samt utifrån beslutade uppföljningsbara kvalitetsmål och 
indikatorer. Dessa finns på Högskolans webbsidor för kvalitet. Ansvaret för detta åligger 
akademierna och Utbildnings- och forskningsnämnden. 
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Lagar och förordningar 
Högskolan ska följa de lagar och förordningar som reglerar högskolesektorn. Exempelvis har 
Högskolan att förhålla sig till att ”verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i 
utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. De tillgängliga 
resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet 
är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.” Lag (2000:260). 
Vidare regleras Högskolans skyldigheter i fråga om kursvärderingar i Högskoleförordningen 
(1 kap. 14§). Förvaltningslagen reglerar handläggning av ärenden (7§) och den 
serviceskyldighet som Högskolan har (4§, 5§). 

 
 
Styrning av kvalitetsarbetet 
Styrning av kvalitetsarbetet utgår i första hand från Högskolans övergripande mål, en fastlagd 
ansvarsfördelning, en gemensam process för kvalitetsarbetet, ett för Högskolan gemensamt 
kvalitetssäkringssystem samt verksamhetsplaner och verksamhetsuppdrag. 

 
Ansvar och organisatoriska förutsättningar för kvalitetsarbetet 
Ansvaret för kvalitetsarbetet följer det ansvar och den beslutsordning som anges i Högskolans 
organisationsdokument. 

 
• Rektor har det övergripande ansvaret för Högskolans kvalitetsarbete. 
• Akademichefer, förvaltningschef och bibliotekschef ansvarar för kvalitetsarbetet inom 

sitt respektive område. 
• Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för att följa upp och kvalitetssäkra 

Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning eller 
uppdragsutbildning samt för att främja god forskningskvalitet. 

• Forskarutbildningsnämnden har att tillse att forskarutbildningen vid Högskolan 
bedrivs i enlighet med beslutade riktlinjer och kvalitetskrav. 

• Högskolans ledningsgrupp har att årligen följa upp Högskolans övergripande 
kvalitetsarbete. 

• Kvalitetssamordnaren har ansvar för samordning av högskoleövergripande 
kvalitetsfrågor, är Högskolans företrädare och central kontaktperson i 
kvalitetsärenden. 

 
Varje enskild medarbetare vid Högskolan xxx ska bidra till att verksamheten håller hög 
kvalitet. 

 
En gemensam process i kvalitetsarbetet 
Utgångspunkten för den gemensamma processen i kvalitetsarbetet är verksamhetsplanerna. I 
dessa ska det tydligt framgå hur verksamheten bidrar till uppfyllelsen av Högskolans 
övergripande mål samt övriga beslutade mål5. 

 
Högskolans övergripande mål ska tolkas och brytas ned för att anpassas till den egna 
verksamhetens organisation och särart. Detta sker genom upprättandet av verksamhetsplaner, 
där det ingår att beskriva kvalitetsarbetet utifrån kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. 
Ansvaret för detta åligger varje verksamhetsföreträdare. 

 

 
 
 
 
 

5 se Kvalitetsindikatorer och andra kvalitetsmått, s 11 
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Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och stödjas av rutinbeskrivningar. Dessa utgör 
kvalitetssäkring av verksamheten, genom att ange hur och på vilket sätt verksamheten ska 
bedrivas, följas upp och utvärderas. 

 
Efter årets slut ska en uppföljning göras av verksamhetsplanerna, där verksamheternas 
styrdokument med avseende på kvalitet beskrivs. I de fall som avsteg har gjorts från 
verksamhetsplanen, ska avvikelser rapporteras i avvikelsehanteringssystemet. 

 
Högskolans system för kvalitetssäkring 
Vid Högskolan xxx består kvalitetsledningssystemet av dokumenterade rutiner för hur 
kvaliteten ska säkras inom verksamhetens olika områden (se figur 1). 
Verksamhetsföreträdarna ansvarar för sin del av systemet. Verksamhetsplanerna ska ge 
uttryck för vilka kvalitetsdrivande och kvalitetssäkrande insatser som planeras. Den samlade 
dokumentationen av verksamhetens kvalitetsrutiner, kommer tillsammans med 
avvikelsehanteringssystemet att utgöra Högskolans kvalitetssäkringssystem och bli föremål 
för årlig uppföljning och utvärdering i ledningsgruppen. 

 
 
 
 
 
 

Akademiernas 
rutiner 

 
Nämndernas 

rutiner 

 

Bibliotekets rutiner 

 
 
 
 
 
 

Ledningens rutiner 
 
Kvalitetssäkring 

Centrala 
administrationens 

rutiner 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Högskolans kvalitetssäkringssystem 
 
 

Avvikelsehanteringssystem 
En central del i Högskolans kvalitetsutvecklingsarbete utgörs av avvikelsehantering vilket 
sker via ett webbaserat avvikelsehanteringssystem. Kvalitetsavvikelser innebär avvikelser mot 
exempelvis lagar, rutiner, arbetsordningar, verksamhetsplaner, överenskommelser, beslut, etc. 
I systemet finns också möjlighet att lämna förbättringsförslag. 

 
Avvikelsehanteringssystemet avser att samla de händelser där lagar och förordningar, mål, 
kriterier och förväntningar inte uppfylls, t.ex. avsteg från verksamhetsplaner och 
styrdokument och resultat från granskningsprocesser. Vid en konstaterad avvikelse ska 
orsakerna bakom analyseras och åtgärdas, denna hantering syftar till en förbättring och 
således en högre kvalitet. Avvikelsehanteringssystemet ger möjlighet till att systematisera och 
dokumentera avvikelser. Ett systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för att upptäcka brister, lära 
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sig av sina eventuella misslyckanden, bekräfta styrkor och kontinuerligt förbättra arbetet. 
Denna process är kontinuerlig vilket leder till ständiga förbättringar (se figur 2). 

 
I arbetet med avvikelsehantering är det viktigt att berörda medarbetare får ta del av den analys 
som görs och resultatet av de åtgärder som vidtagits. Detta ansvar för återföring av 
information och återkoppling till den som rapporterat in avvikelsen ligger på ansvarig chef. 

 
 
 
 

Beslut 
 
 
 
 

Revidera rutiner Dokumentera 
rutiner 

 
 
 
 

Avvikelsehantering 
och process 

 
Analys och åtgärd 

av avvikelse (fakta) 
Arbeta utifrån 

rutiner 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelsehantering Redovisning och 
uppföljning 

 
 
 

Figur 2. Högskolans system för avvikelsehantering 
 
 

Uppföljning av verksamheten 
Alla enheter ska årligen redovisa hur de har arbetat med kvalitetsutveckling och 
kvalitetssäkring utifrån vad de har angivit i sina verksamhetsplaner. Om möjligt ska även 
effekten av detta arbete redovisas. Till denna redovisning läggs även avvikelser, aktuella 
rutinbeskrivningar och övriga kvalitetsutvecklande och kvalitetssäkrande aktiviteter. På 
övergripande nivå sker uppföljning genom att: 

 
- utbildnings- och forskningsnämnden årligen sammanställer vilka utbildningar som har 

utvärderats via kurs- och programutvärderingar. 
 

- kvalitetsutskottet6 årligen sammanställer de ärenden som har behandlats och dess 
utfall. 

 
- ledningsgruppen årligen granskar och värderar Högskolans kvalitetsarbete samt 

föreslår åtgärder. 
 

- de av Högskolan fastställda kvalitetsindikatorerna årligen redovisas och revideras, om 
behov föreligger. 

 

 
6 Kvalitetsutskottet inrättas av Utbildnings- och forskningsnämnden som ett beredande och kvalitetssäkrande 
organ, se s 9. 
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Övrigt 
Verksamhetsplanerna utgör centrala delar i kvalitetsarbetet, men dessa har att även att ta 
hänsyn till de övriga styrdokument som är av vikt för kvalitetsarbetet vid Högskolan xxx. 
Högskolans samlade styrdokument finns publicerade och tillgängliga via xxx. 

 
 
Prioriterade områden 
Under perioden 2013 – 2015 kommer fokus att ligga på att kvalitetssäkra processer, vars 
resultat blir föremål för intern och extern granskning. 

 
De processer med vilka Högskolan säkerställer god kvalitet i utbildning och forskning är 
främst: 

 
- kvalitetssäkring genom upprättande av rutinbeskrivningar, 
- uppföljning av verksamheten, 
- kursvärderingar och programutvärderingar, 
- kvalitetsindikatorer7

 

- dialog med Gefle Studentkår och studenter och 
- fördelning av forskningsmedel baserat på indikatorer. 

 
 

Kvalitetssäkra processer 
Högskolans mål är att klara minst nivån godkänd i alla typer av granskningar som vi ställs 
inför. I syfte att uppnå detta mål, kommer en kvalitetssäkring av processer att införas, vilket 
illustreras i figur 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Akademi Kvalitetsutskottet Sakkunnig Kvalitetsutskottet  Utbildnings- och 
forskningsnämnd 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Processen för granskning och kvalitetssäkring av ansökningar för examenstillstånd, inrättande av 
huvudområden och forskarutbildningsämnen, granskning av måluppfyllelse enligt examensordningen. 

 
Den interna granskningsprocessen går till enligt följande: 

 
1.   Granskningsprocessen inleds med att akademin bereder ärendet och lämnar in 

underlag. Materialet skickas till kvalitetsutskottet tillsammans med förslag på 
sakkunniga. 

2.   Kvalitetsutskottet kontrollerar att underlaget är komplett och kan utgöra grund för 
bedömning av sakkunnig. Om det saknas information i underlaget går ärendet tillbaka 
till akademin för komplettering. När ärendet är komplett skickar kvalitetsutskottet det 
vidare till sakkunniggranskning. 

3.   Sakkunnig granskar underlaget och lämnar ett utlåtande till kvalitetsutskottet 
 

 
 

7 Fastställda av Högskolestyrelsen, Dnr 320-1226/09 
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4.   Efter sakkunnigs utlåtande kommer ärendet tillbaka till kvalitetsutskottet för vidare 
handläggning av ärendet enligt följande: 

 
a) Om inga brister har upptäckts skickas ärendet till Utbildnings- och 
forskningsnämnden. 
b) Om brister påtalats av sakkunnig skickar kvalitetsutskottet tillbaka ärendet till 
akademin för åtgärd. Brister skrivs in i avvikelsehanteringssystemet och 
processen ska kunna gå att följa i systemet. Efter åtgärdade brister granskas 
ärendet igen av kvalitetsutskottet med avseende på om de brister som upptäckts 
är åtgärdade på ett tillfredsställande sätt. 

 
5.   Ärendet anmäls till Utbildnings- och forskningsnämnden som bedömer processen och 

dess resultat, kvalitetsutskottet lämnar förslag till beslut. 
6.   Granskningen är avslutad. Vad gäller examensrättsansökningar och inrättande av 

huvudområde och forskarutbildningsämne, går ärendet vidare till rektor eller 
Högskolestyrelsen för beslut. 

 
De processer som berörs av ovanstående granskningsförfarande är: 

 
- granskning av måluppfyllelse enligt examensordningen, 
- uppföljning efter omdömet bristande kvalitet vid extern granskning, 
- examensrättsansökningar, 
- inrättande av huvudområde, 
- inrättande av forskarutbildningsämne 

 
Granskning av måluppfyllelse enligt examensordningen 
Som en förberedelse inför Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar och som ett led 
i kvalitetssäkringen av våra utbildningar, ska de tillsammans med huvudområden på alla 
nivåer (kandidat, magister, master) granskas av sakkunnig före Universitetskanslersämbetets 
granskning. Syftet med denna interna granskning är att säkerställa att utbildningarna uppnår 
målen enligt examensordningen, att lärarkompetensen och lärarkapaciteten är 
tillfredsställande och att Högskolan minst erhåller omdömet ”Hög kvalitet”. 

 
Sakkunniggranskningen innebär att eventuella brister kan upptäckas i tid, vilket ger möjlighet 
till kvalitetsförbättringar. Den interna granskningsprocessen underlättar och ger goda 
förutsättningar för den externa granskningsprocessen. 

 
Uppföljning vid omdömet bristande kvalitet efter Universitetskanslersämbetets 
granskning 
Om Universitetskanslersämbetet, efter granskning, ger omdömet bristande kvalitet ska detta 
hanteras som en avvikelse i avvikelsehanteringssystemet och ärendet ska anmälas till 
kvalitetsutskottet. Akademin har att, utifrån den kritik som Universitetskanslersämbetet anger, 
åtgärda bristerna och lämna till kvalitetsutskottet för granskning. Vid omdömet bristande 
kvalitet kommer ärendet inte att granskas av externa sakkunniga, utan istället sker 
granskningen genom interna sakkunniga. Om det inte finns interna sakkunniga att tillgå åvilar 
det akademin att tillse att extern sakkunnig ges reella möjligheter att inom tidsramen granska 
de åtgärder som vidtagits. Denna process följer således samma process som ovan (se figur 3). 

 
Inrättande av nya utbildningar 
Arbetsordningen för inrättande av nya program vid Högskolan bygger på den process som 
gäller för inrättande av huvudområde och ansökan om examensrätt, i det att den ställer krav 
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på att dessa processer är genomförda innan ett nytt programförslag kan prövas av Utbildnings- 
och forskningsnämnden. Därutöver tydliggör arbetsordningen beslutsvägar och 
ansvarsskyldighet i akademiernas beredningsarbete, vilket ger Utbildnings- och 
forskningsnämnden möjlighet till uppföljning och kontroll. 

 
Kursvärderingar och programutvärderingar 
Högskolan ska via Utbildnings- och forskningsnämnden kontinuerligt och systematiskt 
granska utbildningarna, huvudsakligen baserat på kursvärderingar och programutvärderingar. 

 
Kursvärderingar är ett för Högskolan centralt inslag vilket också regleras särskilt i 
Högskoleförordningen (HF 1:14): 

 
”14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av Högskolan. 

Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och 
eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultatet skall hållas 
tillgängliga för studenterna.” 

 
Högskolan har således en skyldighet att anordna kursvärderingar för studenterna samtidigt 
som det föreligger ett krav på att kursvärderingarna ska sammanställas. Detta ger att 
kursvärderingarna ska vara beskaffade på sådant sätt att de går att sammanställa. Vid 
Högskolan ska all kursvärdering ske genom ett gemensamt system och i enlighet med den 
policy för kursvärderingar som antagits av Utbildnings- och forskningsnämnden8. 

 
Programutvärderingar utgör en annan central del i Högskolans kvalitetsarbete. Tillsammans 
med kursvärderingar möjliggör programutvärderingar för Högskolan att på ett systematiskt 
sätt granska sig själv och sitt arbete, för att göra utbildningsinsatsen så bra som möjligt för 
studenterna. 

 
 
Kvalitetsindikatorer och andra kvalitetsmått 
Högskolan måste vara väl förberedd och anpassa sin verksamhet till de granskningar som görs 
av Högskolans verksamhet. Under perioden 2013 – 2015 har Högskolan särskilt att beakta: 

 
• Kvalitetsindikatorer fastställda av Högskolestyrelsen 20119 gällande utbildning och 

forskning på Högskolan. Dessa indikatorer ska revideras och följas upp årligen av 
Utbildnings- och forskningsnämnden. 

 

 
• Högskoleverkets system för kvalitetsutvärderingar, vilket vid omdömet ”mycket hög 

kvalitet” genererar en resursförstärkning till Högskolan. 
 

• Den omfördelning av det statliga forskningsanslaget som baseras på citeringar, 
publikationer och de externa forskningsmedel som lärosätena erhåller. 

 
Forskning vid Högskolan xxx ska kontinuerligt följas upp och utvärderas av Utbildnings- och 
forskningsnämnden utifrån de ovan angivna kvalitetsindikatorerna. 

 
 
 

8 Policy för kursvärderingar vid Högskolan i xxx, Dnr xxx 2012/1087 
9 Dnr 320-1226/09 
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Styrdokument och andra interna föreskrifter 
Högskolans styrdokument finns publicerade och tillgängliga på Högskolans hemsida. 
Enheternas rutindokument samlas in årligen och finns tillgängliga via kvalitetssamordnaren. 
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