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Förord 
 
Den senaste översynen och beskrivningen av det gemensamma kvalitetsarbetet vid Karlstads 
universitet genomfördes 2008/2009. Som en del i arbetet med universitetets strategiska plan 
föreslog en arbetsgrupp i april 2014 en ny och universitetsgemensam modell för kvalitetssäkring och 
kvalitetsarbete avseende utbildning och forskning vid universitetet1. Förslaget remitterades till 
fakulteter, LUN, och universitets- och biblioteksdirektörer. En bearbetning har därefter skett av 
förslaget. Den redovisas här och utgör underlag för rektorsbeslut om genomförande. 
 
I RB 84/14 tillsatte rektor en central styrgrupp för implementering av modellen2. Gruppen leds av 
vicerektor Curt Räftegård och har representation från fakulteter, gemensamma stödfunktioner och 
studentkår. Gruppens uppdrag är att följa implementeringsprocesserna, se till att de fullföljs och vid 
behov anpassa rektors genomförandebeslut till tillkommande interna eller externa omständigheter, 
samt att återkommande rapportera utvecklingen till universitetets ledningsgrupp. 
 
Den här texten skiljer sig i huvudsak på två sätt från det förslag arbetsgruppens lämnade i april 2014. 
Dels har remissynpunkter arbetats in. Några tillägg har då gjorts liksom ett antal omformuleringar 
och preciseringar. Dels och genomgående har också rekommenderande uttryck som att 
”arbetsgruppen föreslår” eller ”det bör” ersatts med vad som ska göras. 
 
Specifika utvecklingsuppdrag kommer enligt rektorsbeslutet att läggas ut för det fortsatta arbetet. 
Några av dem läggs direkt på Styrgruppen som då refereras till som ” Styrgruppen (RB 84/14)”. Andra 
uppdrag kommer att ges genom dekaner, universitets- och biblioteksdirektörer efter initiativ från 
Styrgruppen (RB 84/14). 
 
Som framgår i denna bilaga till rektorsbeslut 101/14 så omfattar uppdragen såväl införandet av 
universitetsgemensam modell för kvalitetssäkring som vissa särskilda kvalitetshöjande åtgärder. 
Avsikten är de förra ska vara del av universitetets verksamhetsprocesser från och med vårterminens 
start 2015. De senare ska vara verkställda till halvårsskiftet 2015. 

1.  Bärande idéer 
 
Arbetsgruppen har återkommande berört frågor av mer principiell karaktär vad gäller motiv och 
utformning av en rimlig kvalitetsmodell. Några av dessa diskussioner återges här som bärande idéer 
för gruppens förslag. 
  

1.1 Att hålla greppet om akademisk kvalitet 
 
Akademisk kvalitet har över tid och i ökande utsträckning kommit att bli en fråga där de 
professionella eller kollegiala normerna och värderingarna utmanats av mål och krav satta av externa 
intressenter. Det handlar om varierande och över tid skiftande krav och anspråk från regeringar, EU, 

                                                           
1 Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring vid Karlstads universitet. Förslag om innehåll i en universitetsgemensam 
modell, 2014-04-16 (Dnr C2013/657). 
2 Styrgruppen består av Curt Räftegård, vicerektor (ordf.), Björn Eliasson, prefekt, Sara Hidén, utbildnings- och 
forskningssamordnare, Helena Håkansson, prefekt, Mats Möller, avdelningschef, Thomas Nilsson, utbildnings- 
och forskningssamordnare samt Elisabeth Qvarnström, viceordförande Karlstad studentkår. 
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näringsliv, forskningsfinansiärer eller till exempel lokala och regionala aktörer. Kvalitetsfokus har 
därmed i viss mån flyttats från input och process till output, nytta och upplevd nöjdhet – och så som 
det kan mätas och rankas, och god- eller underkännas. Det känns angeläget att universitetet i det 
läget också själv ”ritar sin karta” och behåller ett professionellt grepp om kvalitetsbedömningar och 
kvalitetsarbete i sin egen verksamhet.  
 
Det alleuropeiska dokumentet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area, från The European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) utgör med sina standarder och ”guidelines” en viktig utgångspunkt för ett sådant arbete. 
Men det gör också de dagliga förbättringsarbeten och rutiner som redan finns och utvecklas inom 
universitetet, liksom de varianter av mer omfattande utvecklingsinitiativ som årligen tas av lärare 
både i undervisning och forskning, och av både lärare och stödpersonal rörande såväl sina egna som 
gemensamma verksamheter.  
 
Beståndsdelarna i den kvalitetsmodell som föreslås i detta dokument har, som arbetsgruppen ser 
det, två huvudsyften: 
 

• att nå kontinuerlig förbättring av kvaliteten i utbildning, i forskning och i den 
universitetsgemensamma stödverksamheten 
 

• att säkerställa intern kommunikation i kvalitetsfrågor så att de som är verksamma inom 
universitetet, på alla nivåer, får adekvat information om verksamhetens resultat – till stöd 
för utvecklingen av en gemensam kvalitetskultur.  

 
 

1.2 Kvalitetskultur och kvalitetsstyrning 
 
Det är engagemang snarare än kontroll som driver kvalitetsarbete. Arbetsgruppen menar därför att 
universitetet bör eftersträva en integrerad kvalitetskultur, och i den mening som den definieras av 
European University Assocation (EUA)3. En sådan kultur innefattar två huvudkomponenter. Den ena 
av dessa utgörs av en gemensam kvalitetsmässig värdegrund och gemensamt engagemang för 
kvalitet hos alla som är verksamma vid universitetet. Denna del bygger starkt på tillämpning av 
professionella kvalitetsstandarder inom alla verksamheter. Den andra huvudhuvudkomponenten 
utgörs av tydlig struktur och väldefinierade processer för allt arbete av betydelse för kvaliteten i 
forskning, utbildning och stödfunktioner.  
 
Som EUA påpekar förutsätter en gemensam och integrerad kvalitetskultur balans mellan det som i 
kvalitetsmodellen är uttryck för styrning och kontroll, och de arbeten som är uttryck för egen vilja 
och engagemang. Det betyder att själva kvalitetssäkringen behöver utformas så att den kan bidra till 
de löpande, professionellt drivna förbättringsarbetena.  De universitetsgemensamma och 
kontrollerande inslagen syftar därför framför allt till att säkerställa att intern och extern 
kommunikation i kvalitetsfrågor fyller de krav som ställs för såväl kontinuerlig utveckling som kontroll 
av att verksamheten håller avsedd nivå. Där behov finns av mer detaljerade anvisningar kan sådana 
utvecklas på lämplig nivå.   

                                                           
3 Se exempelvis Sursock, A (2011) Examining Quality Culture Part II: Processes, Tools – Participation, Ownership 
and Bureaucracy, Brussels: EUA 
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1.3 Minimimodell för kvalitetsarbete  
 
Den modell och de aktiviteter som omfattas av rektorsbeslutet och som nu ska genomföras har två 
betydelsefulla avgränsningar: 
 
För det första - universitetets huvuduppgifter är att forska och att utbilda. I linje med resonemanget i 
punkten ovan bör kvalitet och kvalitetsarbete förstås som en aspekt på dessa verksamheter, inte som 
en aktivitet för sig. Det betyder att en påbjuden modell för kvalitetsarbete inte får vara så 
påträngande eller omfattande i sina krav på insatser eller uppmärksamhet att den tar lust och energi 
från huvuduppgifterna. Även omfattningen av modellens anspråk måste därmed balanseras. Detta 
gäller även i relation till uppgifterna hos de gemensamma stödfunktionerna. Vilken information som 
behövs om verksamheten är exempelvis avhängigt av vad berörda personer måste ta ställning till 
eller ansvarar för.  Man kan anta att informationsbehovet är större ju närmare själva genomförandet 
av verksamhetsuppgifter en person finns, och att det delvis är annorlunda för en chef än för 
exempelvis en undervisande lärare. 
 
Den kvalitetsmodell och det kvalitetsarbete som omfattas av beslutet utgör därför en minimimodell 
för det som ska vara universitetsgemensamt i kvalitetsarbetet. Fakulteter, institutioner, ämnen, 
centrumbildningar, stödfunktionernas avdelningar och andra enheter kan behöva göra mer. Fokus i 
det som var arbetsgruppens förslag och som har giltighet även för rektors beslut är också att det 
omfattar i princip enbart sådant som innebär en förändring mot vad som idag görs. 
 
För det andra - kvalitetsarbete ska ses som en dimension i alla verksamheter vid universitetet; i 
utbildning, forskning, administration och till exempel i verksamhetsstyrning. I alla 
verksamhetsprocesser arbetas det för – och ska arbetas – för kvalitetsförbättringar. Alla 
universitetets verksamheter ska på anmodan kunna visa hur man vet att – och om – verksamheten 
fungerarar i förhållande till rimliga kvalitetsanspråk, liksom hur man arbetar med utveckling av 
kvaliteten i verksamheten. Från tid till annan kan också en sådan anmodan göras och arbetssättet 
utvärderas.  
 
Det innebär emellertid inte att en gemensam kvalitetsmodell måste specificera alla processer och 
hur man arbetar eller bör arbeta med kvalitet i dessa. Det är däremot rimligt att processer i 
kärnverksamheter, och från tid till annan vissa andra kritiska aktiviteter specificeras. Den modell och 
de särskilda aktiviteter som omfattas av rektorsbeslutet har ett starkt och avgränsande fokus på 
kvalitetssäkring och kvalitetsarbete i utbildning och forskning. Därtill uppmärksammas emellertid 
också en del aktiviteter som i nuläget bedömts vara särskilt angelägna som del av universitetets 
fortsatta förbättringsarbete.  
 
 

1.4 Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Ett kontinuerligt kvalitetsarbete förutsätter systematisk kommunikation och ett mått av ordning och 
reda i det som görs och det som rapporteras. Det förutsätter också att ledningar och ansvariga på alla 
nivåer får information om trender och utfall, men även att återkopplingar sker och att åtgärder när 
så behövs också vidtas. Ett i kvalitetssamanhang klassiskt tankeredskap för hur detta kan 
åstadkommas är den så kallade PDCA-cykeln4 (se figur 1).  
 

                                                           
4 PCDA står för Plan, Do, Check, Act Cykeln lanserades av den amerikanske statistikern mm Edward Deming, se 
t.ex. Deming, W.E. (1986) Out of the Crisis, MIT: Cambridge University Press 
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Figur 1: PDCA-cykeln 
 
I denna bilaga till rektors beslut framgår denna tanke med tydlighet när det gäller vissa förslag 
angående verksamhetsplanering och till exempel processen för kursvärderingar. Det ska framhållas 
cykeln inte bara uttrycker systematiken planera-agera-utvärdera-säkerställ. Den uttrycker också 
behovet av att säkra den ”högre” nivån genom standardisering av förbättringar (”kilen”).  
 
Ett annat klassiskt tankeredskap har i detta sammanhang utgjorts av Chris Argyris och Donald Schöns 
resonemang om single- och double-loop learning5 (se figur 2).  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Figur 2: Single- and double-loop learning 
 
Den inre singel-loopen motsvarar PDCA-cykeln och single-loop learning är ett uttryck för det mer 
eller mindre löpande lärande som sker genom genomförande av de aktiviteter som anges där. Grovt 
uttryckt handlar det om att lära sig att göra saker bättre (rättare, effektivare …). Dubbel-loopen, den 
yttre slingan, öppnar å sin sida möjligheter för en annan reflektion, nämligen om huruvida vi gör rätt 
saker (för att vara lika grov). Utvecklande av en strategisk plan, som den universitetet antog 2012, 
kan vara uttryck för ett försök till lärande i dubbel-loopen. 
 
Dubbel-loopen är ett viktigt redskap i kvalitetsarbete – men den är inte inbyggd i de fasta och 
universitetsgemensamma förslag som minimimodellen uttrycker – inte i annan mån än att modellen i 
sig, efter två år ska utsättas för en uppföljning eller utvärdering med dubbel-loopens ifrågasättande 

                                                           
5 Argyris C & Schön, D. (1978), Organizational Learning: A theory of action perspective. Reading MA: Addison-
Wesley. 

Reflektion 
Varför gör vi 
som vi gör? 

Plan Utvärdering 
Görande/ 

verkställande 

Anpassning/ 
justering 

Utveckling 

http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Sch%C3%B6n
http://www.amazon.com/Organizational-Learning-Addison-Wesley-Organization-Development/dp/0201001748
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perspektiv. Det ges också öppningar för att bygga in sådana ifrågasättanden i till exempel ordningen 
för universitetets verksamhetsplanering. Att centrala och universitetsgemensamma krav inte ställs i 
övrigt hänger samman med de balanserande anspråk och självbegränsningar som uttryckts i 
avsnitten 1.2 och 1.3 ovan. 
 
 

1.5 Överblickbarhet 
 
Överblickbarhet, transparens och kommunicerbarhet anses vara viktiga anspråk för kvalitet och 
kvalitetsarbete. Det gäller för organisation, processer, ekonomisystem och till exempel information. 
Anspråket gäller förstås också för universitetets modell för kvalitetsarbete. 
 
Modellen är därför strukturerad efter fyra huvudsakliga aktivitetsområden. Med inspiration från CBS 
i Köpenhamn benämns de som ”pelare” för universitetets kvalitetsarbete:  
 
Pelare 1: Kvalitetssäkring 
Pelare 2: Utvärdering och uppföljning 
Pelare 3: Lärande 
Pelare 4: Kunskaps- och informationsutbyten   
 
Pelarna är inte definierande så att de är ömsesidigt uteslutande utan pragmatiskt anlagda som 
uttryck för just huvudsakliga aktivitetsområden. I arbetsgruppens överväganden placerades de i en 
matris där idéer och synpunkter sorterades i kategorierna ”procedurer i vardagen” och ”kampanjer” 
(jfr figur 3 nedan). Den första nämnda handlade om sådana aktiviteter som ansågs behöva vara av 
rutinmässig  och återkommande karaktär, den andra om mer tillfälliga kvalitetsinsatser. Matrisen 
kompletterades sedan med universitetets verksamhetsområden utbildning, forskning och 
gemensamt stöd. Matrisen fyllde funktionen att utgöra en karta för gruppens diskussioner men kan 
också vara verktyg för utveckling av det egna kvalitetsarbetet på fakulteter, institutioner, avdelningar 
och andra enheter.  
 

 
Huvudsakliga aktivitetsområden (fyra bärande pelare) 

 

 
  Kvalitetssäkring  

Utvärdering 
och 
uppföljning Lärande 

Kunskaps- och 
informationsutbyten 

 
          

"Procedurer Utbildning         
i vardagen"           

 
Forskning         

 
          

 
Stödfunktioner         

 
          

"Kampanjer" Utbildning         

 
          

 
Forskning         

 
          

 
Stödfunktioner         

 
Figur 3: Matris för arbetsgruppens diskussioner om universitetets kvalitetsarbete 
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Rektors beslut om modell för kvalitetssäkring och kvalitetsarbete berör innehållet i varje pelare – 
men inte i varje cell. Det handlar återigen om den miniminivå av procedurer och särskilda aktiviteter 
som ska vara gemensamma för hela lärosätet.  
 
 

2. Uppgifter och aktiviteter i pelarna 

2.1 Pelare 1: Kvalitetssäkring 
 

1.  Verksamhetsplanering, -uppdrag och -uppföljning 
 
Verksamhetsuppdragen till fakulteter, LUN, Centrala stödfunktioner och UB har under en följd av år 
framförallt fokuserat på de ekonomiska uppdragen. Vissa uppdrag har också getts rörande 
upprättande av planer för områden som arbetsmiljö, kompetensförsörjning eller till exempel 
likabehandling.  Från och med 2013 överfördes också den strategiska planens målindikatorer direkt 
till verksamhetsuppdragen som därmed breddades. Bortsett från storleken på ekonomiska ramar och 
ekonomiska resultatkrav är uppdragen till fakulteter och LUN i princip identiska. 
 
De löpande uppföljningarna mellan universitets- och fakultetsledningar av verksamhetsuppdragen 
fokuserar alltjämt på i huvudsak ekonomiska frågor (prognoser). Uppföljningarna i övrigt är inte alltid 
av systematisk karaktär. 
 
 
Beslut: 

 
1. Tydliga kvalitetsaspekter gällande utbildning, forskning och gemensamt stöd ska integreras i 

verksamhetsuppdragen, så som redan påbörjats för 2013 och 2014. Det är angeläget att 
kvalitetsaspekter inte behandlas som något som finns vid sidan av ledningens övriga anspråk 
på verksamheten.  
 

2. Uppföljningsdialoger mellan rektor, respektive fakultetsledning, ledning för lärarutbildning, 
universitetsdirektör och biblioteksledning ska anordnas i systematiska former, till exempel en 
gång per kvartal, och beröra hela det givna verksamhetsuppdraget. Ordningen är i linje med 
avsnitt 3.2 i universitetets strategiska plan men uppföljningsdialogerna ska genomföras något 
frekventare och även andra kompletterande underlag systematiskt tas in i dessa 
diskussioner.  
 

3. Detaljeringsgraden i de nuvarande verksamhetsuppdragen ska sänkas. Det är snarare 
strategins mål och delmål som efter anpassning och omformulering bör utgöra basen för 
verksamhetsuppdragen. Den strategiska planens preciserade målindikatorer kan i stället 
föras in i verksamhetsuppföljningen och, när så är påkallat, i enskilda verksamhetsuppdrag. 
Det innebär också att uppdragen, även utanför den ekonomiska delen, ska kunna vara olika 
för HS, HNT respektive LUN, beroende på relevans och prioriteringsbehov. På analogt sätt ska 
därefter fakulteter och Centrala stödfunktioner kunna formulera verksamhetsuppdrag till 
underställda enheter. 
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4. För att stödja engagemang och initiativ i organisationen, och därmed utveckling av en 
integrerad kvalitetskultur ska fakulteter, LUN, Centrala stödfunktioner och UB i ett första 
skede formulera sina egna respektive förslag till årliga verksamhetsuppdrag. Den strategiska 
planen med mål, delmål och målindikatorer ska tillsammans med andra planer och aktuella, 
bland annat ekonomiska omständigheter utgöra de centrala underlagen för sådana förslag. 
Rektor ska även fortsatt fatta beslut om uppdragen men efter dialog med fakulteterna. En 
sådan ordning avser att ge bättre möjlighet för goda idéer, kreativitet och lust att prägla 
uppdragen.  
 

Ett förslag till hur en årscykel med verksamhetsuppdrag och uppföljningar i princip kan se ut lämnas 
och illustreras i Bilaga 1: Årscykel för verksamhetsuppdrag och uppföljningar. 
 
 

2.  Beslut om utbildningsutbud 
 
Vad gäller fakulteternas egna beslut om dimensionering med mera av programutbud finns, generellt 
sett, en brist på dokumentation och redovisning av beslutsgrunder. Hänsyn tas i varierande grad till 
ett mellan fakulteterna och LUN varierande antal faktorer som också varierar över tid, med aktuell 
situation, men är i hög utsträckning också en prolongering av tidigare års dimensioneringar. Besluten 
är sällan förenade med explicita och uppföljningsbara uppdrag om till exempel programutveckling.  
 
Större eller principiella förändringar i dimensionering av olika utbud kommuniceras ibland, men inte 
alltid med rektor, bland annat av skäl som har att göra med att det är rektor som inrättar program 
och att universitetets strategi uttrycker målsättningar rörande utbildningsutbudet. 
 
Uppdragen beslutas av respektive fakultetsdekan och inkluderar de beställningar dekanen för 
lärarutbildningen gjort.  
 
Universitetet skulle vinna på en mer transparent, systematisk, ordnad och gemensam process för 
utbudsbesluten. Det är dock inte rimligt att beslut om utbildning utbud enbart grundas på 
universitetsgemensamma nyckelfaktorer eller styrs upp så att fakulteternas självbestämmande 
begränsas.  Men det är rimligt att det finns en systematik hos beslutsunderlagen som säkerställer att 
vissa gemensamma faktorer alltid beaktas, och att ordningen för besluten har vissa gemensamma 
och igenkänningsbara drag. Det är också rimligt att besluten kan förenas med explicita mål och med 
genomförande- och utvecklingsuppdrag till exempelvis programledare, eventuell värdinstitution eller 
annan aktör. En sådan ordning skulle också ge möjlighet till systematisk uppföljning av uppdrag och 
även förenkla överblick över tid. 
 
Beslut: 
 

1. Universitetet ska utveckla en universitetsgemensam modell, med gemensam mall, där 
sammanvägning av ett antal specificerade nyckelfaktorer utgör gemensamt beslutsunderlag 
för fakulteternas explicita utbudsbeslut och LUN:s beställningar. Genom modellen ska säkras 
att utbudsbesluten baseras på systematiska data vari vissa fasta och 
universitetsgemensamma nyckelfaktorer ska ingå, och att öppningar görs för att förena 
besluten med särskilda mål, genomförande- och utvecklingsuppdrag. 
 

2. Underlaget för de gemensamma nyckelfaktorerna ska tillhandahållas från Ledningskansliet 
(jfr text om ”statistikkontor” i avsnitt 2.4, punkt 2).  Nyckelfaktorer och urval av de som ska 
vara universitetsgemensamma behöver utredas särskilt. Möjliga kandidater kan exempelvis 
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utgöras av: 
 

• Samhällets behov, särskilt som de kan bedömas från vetenskapliga utgångspunkter 
och så som de uttrycks som arbetsmarknadernas behov 

• Förutsättningar att leverera utbildningen med god kvalitet, innefattande 
i. Lärarkompetens, lärarkapacitet och anknytning till forskande miljö 

ii. Utvärderingar och uppföljningar 
iii. Ekonomiska förutsättningar, mätt genom söktryck, prestationsgrader mm  

 
Det kan noteras att förslaget väl överensstämmer med direktiven i det utredningsuppdrag 
regeringen nyligen givit till Lars Haikolas angående nationell dimensionering av 
universitetsutbildning. I utvecklingsarbetet med nyckeltal ska information från den 
utredningen beaktas. (sehttp://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238290.) 

 
3. Beslut om utbud ska även fortsättningsvis fattas av av fakulteterna men först efter dialog 

med rektor. Besluten ska åtminstone avse utbud av program, dimensioneringar av dessa 
samt omfattningen av utbudet av enstaka kurser.   
 

Ett förslag till hur en årscykel med fakulteternas och LUN:s utbildningsuppdrag och uppföljningar i 
princip kunna se ut lämnas och illustreras i Bilaga 2: Årscykel för utbildningsuppdrag och 
uppföljningar. 
 
 

3.  Säkring av kvalitet i utveckling 
 
Ett universitet blir aldrig ”färdigt”. Det finns ett kontinuerligt tryck på förändring och utveckling av 
såväl utbildning som forskning och administration. Det är av kritisk vikt att ledarskapet på alla nivåer 
kan fungera strategiskt och vägvisande i den ström av idéer, önskemål och påbud som genereras, 
internt såväl som externt.  
 
Universitetet införde 2013 en ny organisation innebärande bland annat att institutionerna blev både 
färre och större. En viktig avsikt var att prefekterna som första linjens chefer skulle ges bättre 
förutsättningarna att utöva just ett strategiskt ledarskap, genom vilket ämnen och institutioner 
kunde finna sina långsiktiga mål och utvecklas mot dessa. Det finns emellertid signaler i 
organisationen, exempelvis i Internrevisionens rapport 2013:5, om att möjligheterna för ett sådant 
ledarskap begränsas. I stället dominerar de operativa uppgifter som följer med rollen som chef.  
 
Beslut: 
 

1. Innebörd av och möjlighet till ett starkare strategiskt ledarskap på särskilt prefektnivå ska 
utvecklas.   

 

 

4.  Examinator och rollfördelning 
 
Examinatorsrollen kompletteras på universitetet med rollen som examinerande lärare. Vid 
betygssättning av uppsatser och examensarbeten är därtill inte sällan även handledaren delaktig i 
bedömning av inlämnade uppgifter. 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238290
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Rollen som examinator i grundutbildning anges i HF 6:18§ (i forskarutbildningen i HF 6:32). 
Examinator är myndighetsutövare. Vid universitetet ska examinator, om inte synnerliga skäl 
föreligger, ha doktorsexamen för grundnivån och vara docent eller professor för övriga nivåer (RB 
94/14 och Arbetsordningen, kapitel 3). Rollen som examinerande lärare finns angiven i dokumentet 
”Regler för utbildning …” (dnr C2010/232).   
 
Det är uppenbart att det på lärosätet finns oklarheter och att det råder delade meningar om 
överlapp mellan de uppdrag som är förenade med de tre först nämnda rollerna. Några klargörande 
funktionsbeskrivningar eller gemensamma texter om rollfördelningar finns inte. Detta medför att 
kvalitetssäkring av studentprestationer äventyras. 
 
Beslut: 
 

1. Styrgruppen (RB 84/14) ges i uppdrag att föreslå universitetsgemensamma riktlinjer för 
fördelning av uppgifter mellan examinator, examinerande lärare och, i förekommande fall, 
handledare. I uppdraget ingår även att överväga behov av särskild intern utbildning eller 
annat stöd för den som utses till examinator.  
 
 

5.  Kvalitetskrav för huvudområden, program och forskarutbildningsämnen 
 

År 2008 antog de då fyra fakulteterna ett gemensamt styrdokument med fastställda krav för rätt att 
ge examen på olika nivåer: Bedömningsgrunder för fastställande av huvudområde för högskole-, 
kandidat-, magister- och masterexamen (dnr C2008/605). Kraven handlar bland annat om 
lärarkompetenser, forskning och utbildningsstruktur. Ett motsvarande dokument gällande 
forskarutbildning antogs av fakulteterna år 2009: Bedömningsgrunder för fastställande av ämne för 
utbildning på forskarnivå vid Karlstads universitet (dnr C 2009/557). Universitetets krav vad gäller 
underlag för inrättande av program regleras i sin tur i separata fakultetsdokument kompletterade 
med ett centralt rektorsbeslut med vissa anspråk på samråd mellan fakulteter (RB 16/11, dnr 
C2010/810).  
 
De båda först nämnda dokumenten uttrycker de minimianspråk som de då fyra fakulteterna kunde 
enas om i förhandlingar. Dokumenten är också antagna av de fyra fakultetsnämnderna var för sig. 
Vad till exempel gäller kraven på lärarkompetens på olika nivåer är anspråken så ställda att bortfall 
av endast en person äventyrar miljöns förmåga att leverera utbildning med god kvalitet. Och vad 
gäller till exempel kraven på progression mellan nivåer anges endast att den ska vara ”tydlig”. De är 
också formulerade innan HSV/UKÄ inriktade sina utvärderingar mot utvärdering av mål. Enligt nu 
gällande delegationsordning ankommer det på rektor att inrätta såväl program som huvudområden 
medan fakulteterna behållit rätten att inrätta ämnen för forskarutbildning. Det sist nämnda 
dokumentet – om forskarutbildning – är i sin tur formulerat innan HSV/UKÄ gavs 
utvärderingsuppdrag på området och innan HSV/UKÄ formulerade krav för högskolor som söker 
områdesbehörighet för forskarutbildning. 
 
Beslut: 
 

1. Dokumentet Bedömningsgrunder för fastställande av huvudområde för högskole-, kandidat-, 
magister- och masterexamen ska ses över med syftet att säkra robusthet och kvalitet i 
utbildningsmiljöerna. Däri ingår även att införa krav på målmatriser för de kurser som kan 
ingå på varje examensnivå. Matriserna ska godkännas på fakultetsnivå. Översynen ska 
genomföras i samråd mellan fakulteter, LUN och rektor. 
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2. Dokumentet Riktlinjer för inrättande av program ska ses över med syftet att säkra robusthet 
och kvalitet i utbildningarna. Däri ingår även att införa krav på målmatriser för godkännande 
på fakultetsnivå. Översynen ska genomföras i samråd mellan fakulteter, LUN och rektor. 
 

3. Dokumentet Bedömningsgrunder för fastställande av ämne för utbildning på forskarnivå vid 
Karlstads universitet ska ses över med syftet att säkra robusthet och kvalitet i 
utbildningsmiljöerna. Hänsyn bör då tas till HL 1:13, HF 6:5c och UKÄ:s föreskrifter i 
Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på 
forskarnivå inom ett område (2013). Det sist nämnda beskriver inte krav på ämnen men på 
”miljö” (vilken enligt UKÄ kan innefatta flera ämnen). Översynen ska genomföras i samråd 
mellan fakulteter, LUN och rektor. 
 

4. Någon samlad och allomfattande granskning och uppdatering av kvaliteten i utbildnings- och 
studieplaner ska i nuläget inte initieras, i varje fall inte på universitetsgemensam nivå. I 
stället ska en successiv uppgradering ske i takt med behov initierade på ämnes- eller 
programnivåer. Det förutsätter att kraven på utformning av utbildnings- och studieplaner 
först normeras för universitetet. Ett sådant utvecklingsarbete ska genomföras i samråd 
mellan fakulteter, LUN och rektor.  
 

 

6.  Översyn av kursplaner  
 
Ett intensivt och allomfattande kursplanearbete genomfördes som en del av Bolognaprocessen vid 
universitetet, med start år 2007. Såväl arbetsgruppen för gemensam kvalitetsmodell som den grupp 
som kvalitetsgranskat utbudet av enstaka kurser har konstaterat att kursplanerna idag är av mycket 
varierande kvalitet i sina beskrivningar av relationer mellan examinationsuppgifter och de förmågor 
med mera som ska utvecklas av studenterna under kursen. Utformning och formuleringsförmåga har 
i många fall stärkts efter hand som nya kursplaner antagits eller reviderats, men variationerna i 
kvalitet består även in i nutid. 
 
Den slutliga granskningen och godkännandet av nya eller reviderade kursplaner sker hos fakulteterna 
och LUN på delegation till mindre utskott. Bredden i den ämnesmässiga kompetensen hos dessa är av 
naturliga skäl begränsad. Det är inte heller entydigt att rutiner som säkrar nya eller reviderade 
kursplaners mål i relation till mål för generella examina eller yrkesexamina alltid finns eller fungerar.  
 
En särskild arbetsgrupp har just lämnat ett förslag till universitetsgemensamt elektroniskt 
kursplaneverktyg. Bland annat görs prefekts elektroniska godkännande till villkor inför beslut om 
kursplan. Fakulteterna och LUN har parallellt och gemensamt formulerat en manual som stöd för 
innehållslig utformning av kursplaner inkluderande till exempel texthjälp för formulering av kursmål. 
Den manualen är avsedd att senare också byggas in i det elektroniska verktyget.  
 
Beslut: 
 

1. Någon samlad och allomfattande granskning och uppdatering av kvaliteten i kursplaner ska i 
nuläget inte initieras, i varje fall inte på universitetsgemensam nivå. I stället ska en successiv 
uppgradering ske i takt med behov initierade på ämnes- eller programnivåer. Det förutsätter 
att kraven på utformning av kursplaner först normeras för universitetet. Den av fakulteterna 
framarbetade manualen ska därför, efter rektors granskning, beslutas som 
universitetsgemensam och utgöra en del av det elektroniska kursplaneverktyget. 
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2. Kompetensutvecklingsenheten ska, som stöd för kursutvecklare och andra berörda i det 
successiva uppgraderingsarbetet, ges i uppdrag att utarbeta och tillhandahålla instruktivt 
material (till exempel i form av inspelningar, exempel och länkar) som problematiserar 
relationer mellan examinationsuppgifter och kursmål.  Materialet ska kunna användas vid 
arbeten med revidering av kursplaner. 
 

3. Fakulteterna respektive LUN ges i uppdrag att införa rutiner som säkrar att en ämneskollegial 
granskning sker av kursplaneförslag och, om kursen är obligatorisk eller valbar inom 
program, att programledaren fått ta del och haft möjlighet att yttra sig. Det kan exempelvis 
ske genom kvittenser i det kommande elektroniska kursplaneverktyget. 

 
 

7.  Kvalitetssäkring av forskningsansökningar och projektadministration 
 
Det har blivit allt mer tidskrävande för enskilda lärare att i sin forskarroll vara uppdaterade och 
bemöta krav från forskningsfinansiärer med de regler, rutiner, beslutsnivåer och stödsystem som 
finns för ansökningar, projektadministration och redovisningar vid lärosätet. Som ansvarig 
projektledare har forskaren behov av att få fokusera på projektledning och forskning – men också av 
att överskåda projektets administration.  
 
Forskningsfinansiärer som forskningsråden, KK-stiftelsen och EU har samtidigt i allt större 
utsträckning kommit att normera sina respektive krav både vad gäller utformning av ansökningar, 
löpande projektadministration och avslutande redovisningar. De statliga råden utvecklar för 
närvarande en gemensam portal – Prisma – för ansöknings- och projekthantering. KK-stiftelsen har 
regelmässigt anspråk på att universitetets rektor godkänner ansökan och även visar hur det sökta 
projektet eller programmet kopplar till andra KK-insatser på lärosätet likaväl som till lärosätets egna 
forskningssatsningar och mål. EU inför i och med Horizon 2020 en ny Participant Portal för 
elektroniska ansökningar som bland annat medför krav på förändringar i universitetets 
delegationsordning och på själva ordningen för ansökansbeslut. Dessa och andra förändrade anspråk, 
även från andra finansiärer ställer nya kvalitetskrav på både innehåll och löpande projekthantering. 
 
Kvalitetsgranskning av forskningsansökningar är endast svagt normerade på universitetet. 
Delegationsordningar på rektors- och fakultetsnivåer reglerar vilken funktion som är behörig att 
godkänna ansökningar och ingå avtal. En universitetsgemensam blankett (”checklistan”) påfordrar 
kalkyler av gemensam standard och signering av ekonom och behörig chef. I övrigt ställs i 
blankettform vad som i praktiken är ”frivilliga” krav, till exempel angående seminariebehandling av 
ansökan.  
 
Beslut:  
 

1. GIO ges i uppdrag att ansvara för en kartläggning av befintliga resurser och processer för stöd 
och kvalitetssäkring vid forskningsmedelsansökningar och projektadministration. 
Kartläggningen bör ställas i relation till specifika krav från finansiärer och externa aktörer och 
inkludera behovet av forskningsetiska överväganden, men också de särskilda behov och 
förväntningar som kan finnas hos universitetsledning, forskare och administrativa enheter. 
Kartläggningen ska vara utgångspunkte för följande utvecklings- och modellarbete. 
 

2. GIO ges i uppdrag att i samråd med fakulteterna, LUN och personal- och 
ekonomiavdelningarna arbeta fram processmodeller för ansökningar respektive löpande 
administration respektive projektredovisningar, gällande gentemot olika 
forskningsfinansiärer, och utformade så att de är till hjälp inte bara för stödfunktioner utan 
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direkt ger stöd och överblick för enskilda lärare i sin forskarroll. Modellerna bör utformas så 
att de blir elektroniskt tillgängliga för dessa via Inslaget. 
 

3. GIO ges i uppdrag att i samråd med fakulteterna, LUN och personal- och 
ekonomiavdelningarna ta fram en missivmall och reviderad blankett (”checklista”) inför 
prefekt-, dekan- och rektorsbeslut för interna godkännanden av forskningsansökningar. 
Utöver annat ska det därigenom framgå hur och av vilka ansökan kvalitetsgranskats till form, 
innehåll och språk. 

 
Målet är att ge tydliga riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ koordinering av interna resurser och 
projektverktyg som stödjer lärare i deras forskarroll och underlättar samarbete vid 
forskningsmedelsansökningar och projektadministration. 
 
 

8.  Processkartläggning och visualisering av studentstöd och 
studentuppföljning 

 
Studentstödjande och studentuppföljande aktiviteter genomförs löpande under studenternas studier 
vid universitetet. Det handlar om allt från marknadsförings- och informationsinsatser, till 
introduktionsaktiviteter, studie- och karriärvägledning, uppföljning av studentgrupper, införande av 
system för ”early warning”, lärstödsinsatser, studiesocialt stöd, Ladok-administration, 
examensadministration och till exempel alumnregistrering och dito verksamhet. Verksamheten är 
mycket omfattande och fördelad på olika nivåer och olika enheter på universitetet där varken 
studenter eller personal har säker överblick.  
 
Studentcentrum har nyligen tagit upp frågan om att kartlägga den process de studentstödjande och 
studentuppföljande aktiviteterna kan sägas utgöra ur ett studentperspektiv. 
 
Beslut: 
 

1. Den processkartläggning Studentcentrum initierat är angelägen. Kartläggningsgruppen 
rekommenderas att även fortsatt ta del av Trackit-projektet vid Lunds universitet och även 
dokumentet ”Studentens väg genom utbildningen” från dåvarande Fakulteten för ekonomi, 
kommunikation och IT.  
 

2. Kartläggningen ska resultera i en digitalt visualiserad processmodell med klickbara länkar till 
den eller de enheter som handhar respektive studentrelaterad aktivitet. Även här kan 
uppslag hämtas från Lunds universitet Trackit-projekt.  
 

3. Det ska därefter övervägas om inte den studentstödjande och studentuppföljande 
verksamheten behöver följas upp. Just dess uppdelning på olika enheter men även dess 
omfattning talar för det. Det kan ske genom extern medverkan och med inspiration från KTH 
som för närvarande granskar ett större antal processer, eller internt genom exempelvis en så 
kallad audit6 med personbas i fakulteterna och studentkår, och/eller genom en sytematisk 
granskning genom internrevisor. Intern kompetens bör utnyttjas, exempelvis genom CTF:s 
försorg. 

                                                           
6 Audit är en engelsk term som används i sammanhang som har med kvalitetsarbeten att göra: The general 
definition of an audit is a planned and documented activity performed by qualified personnel to determine by 
investigation, examination, or evaluation of objective evidence, the adequacy and compliance with established 
procedures, or applicable documents, and the effectiveness of implementation 
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Erfarenheter av själva genomförandet av sådan processuppföljning ska i så fall dokumenteras 
och rapporteras till rektor för att vara underlag för ställningstaganden om granskning av 
andra processer på lärosätet. 
 

2.2 Pelare 2: Utvärdering och uppföljning 
 

1. Kursvärdering och kursanalys 
 
Enligt Högskoleförordningen ska studenter efter genomgången kurs ges möjlighet att framföra sina 
synpunkter genom kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och dokumenteras, och 
resultaten ska meddelas studenterna. Enligt rektorsbeslut år 2011 ska kursanalyser göras och 
publiceras på Kurstorget. Studentkåren uttrycker emellanåt ett missnöje med genomförande 
och/eller dokumentation av kursvärderingar och/eller kursanalyser. Från lärarhåll uttrycks emellanåt 
ett missnöje över enskilda studenters vilja att medverka och ibland också ett mått av frustration över 
meningsfullheten satt i relation till arbetsinsats. 
 
Kursvärderingar och kursanalyser kan fylla en viktig och kvalitetsdrivande roll – i förhållande till såväl 
kursen som sådan som till kursens enskilda studenter. Kursvärderingarna bör då ges två syften:  
 

• Generera underlag för kursanalys och kursutveckling (som nu). 
• Generera underlag för studenternas självvärdering och lärande. 

 
Både värderingar och analys bör dock i första hand fokusera på explicita lärandemål och till exempel 
studenters arbetsinsats snarare än förhållanden som litteraturens kvalitet eller lärarens 
uppträdande.  För att förenkla och avlasta insatserna i såväl svars- som analysprocesserna ska 
kursvärderingssystemet i hög utsträckning standardiseras, automatiseras och fungera on line. Antalet 
frågor i kursvärderingen ska av samma skäl hållas ner. Ett fåtal frågor ger i och för sig mindre nyanser 
åt studenternas erfarenheter men kan å andra sidan uppfånga de signaler som behövs för att i första 
hand kursansvarig ska få veta om kursen fungerar ur ett studentperspektiv eller om fördjupande 
insatser behövs7.  
 
Beslut: 
 

1. Universitetet ska inrätta en gemensam ordning för in-värdering till kurser. Det innebär att 
studenterna inför kursstart besvarar några universitetsgemensamma frågor gällande kursens 
lärandemål mm. Syftet med in-värderingen ska dels vara att säkra studenters mentala 
förberedelse för kursens innehåll och krav, dels att ge läraren ett tillskottsunderlag såväl 
inför själva genomförandet av kursen som för kursanalysen. In-värderingen ska 
tillhandahållas digitalt och per automatik, via kursansvarig lärare för eventuell komplettering 
av frågor, tillsändas berörda studenter. In-värderingen ska först prövas på ett antal kurser 
från vårterminens start 2015 med siktet att samtliga kursstarter ska omfattas under senare 
delen av terminen. Nödvändiga konsultkostnader för systemutveckling ska, efter 
överenskommelse, belasta rektors strategiska resurs. 
 

                                                           
7 Försök vid University of Central Florida pekar mot att endast tre (3) frågor kan räcka för att med mycket hög 
sannolikhet kunna dra slutsatser om studenternas erfarenheter om kursen som helhet. 
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Ett något utförligare förslag lämnas i bilaga 3: In- och ut-värdering av kurser. 
 

2. Universitetet ska komplettera interna anvisningar om kursvärderingar med att också inrätta 
en universitetsgemensam ordning för kursvärdering ”ut ur kurser”. Det innebär att 
studenterna efter genomgången kurs ska erbjudas att besvara ett mindre antal 
gemensamma frågor gällande kursinnehållets relation till lärandemål mm. Syftet med de 
gemensamma frågorna ska vara att ge en överblickande inledning inför kursanalysen. Även 
ut-värderingsfrågorna bör tillhandahållas digitalt och per automatik, via kursansvarig lärare 
för eventuell komplettering av frågor, tillsändas berörda studenter. Ut-värderingen ska 
prövas på ett antal kurser från vårterminens start 2015 med siktet att samtliga kurser ska 
omfattas under senare delen av terminen. Nödvändiga konsultkostnader för 
systemutveckling ska, efter överenskommelse, belasta rektors strategiska resurs. 
 
Ett något utförligare förslag lämnas i bilaga 3: In- och ut-värdering av kurser. 
 

3. Även vad gäller kursanalys ska en digitaliserad mall med delvis universitetsgemensamt 
innehåll utvecklas. Resultat från in- och ut-värderingarna ska per automatik återges i mallen 
och utgöra en del av underlaget för kursansvarig lärares eller lärarlagets analys och 
slutsatser. För att underlätta jämförelser över tid bör även de sist nämnda till del återges i 
standardiserad form. Liksom för in- och ut-värderingarna bör mallen genereras per 
automatik och tillsändas kursansvarig lärare. Den digitaliserade mallen för kursanalys ska 
prövas på ett antal kurser från vårterminens start 2015 med siktet att samtliga kurser ska 
omfattas under senare delen av terminen. Nödvändiga konsultkostnader för 
systemutveckling ska, efter överenskommelse, belasta rektors strategiska resurs.  
 
Ett något utförligare förslag lämnas i bilaga 3: In- och ut-värdering av kurser. 
 
 

2.  Uppföljning av program och huvudområden 
 
Det kvalitativa ansvaret för utbildningsprogram ligger hos fakulteter och LUN, och för huvudområden 
hos fakulteterna. Samtliga utbildningsprogram följs regelmässigt och löpande upp på den nivån.  Det 
handlar om redovisningar och bedömningar baserade på kvantitativa data om till exempel söktryck, 
genomströmning eller data från studentuppföljningar, och kvalitativa uppskattningar av 
programkvalitet eller till exempel arbetsmarknad. Uppföljningarna sker i dialoger med 
programledare, i utbildningsutskott och i fakultetsnämnder eller LUN och i dialoger mellan LUN och 
fakulteterna.  
 
Sedan början av 2000-talet har flertalet program och ämnen vid åtminstone något tillfälle omfattats 
av särskilda och av fakulteterna beställda studentenkäter vars resultat analyserats och diskuterats i 
publicerade rapporter.  På beställning av Lärstöd har även en särskild enkät till distansstudenter 
genomförts.  Alumnenkäter genomförs och publiceras i princip vart tredje år, även de på beställning 
från fakulteterna. Vid sidan av HSV:s/UKÄ:s nationella utvärderingsverksamhet förekommer interna 
programutvärderingar endast sällan.  
De alleuropeiska så kallade ESG-kriterierna för kvalitetssäkring av högre utbildning är under 
omarbetning.8 I det förslag som presenterades under våren 2014 ingår som ny punkt 1.9 att 

                                                           
8 ESG står för Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area och utgör 
krav för medlemskap i The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Sverige är 
för närvarande uteslutet men kan antas komma att åter ansluta sig till kriterierna och söka nytt medlemskap. 
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universitetet själv och periodiskt övervakar och värderar sina utbildningsprogram. Det handlar här 
inte om ”ribbor” eller processer utan om utbildningens innehåll satt i relation till forskningsfronter 
och förändrade samhällsförhållanden med mera. Det ställs också anspråk på att granskningsarbetet 
involverar utbildningens intressenter.  
 
Under Pelare 1 (om kvalitetssäkring) uttrycktes behov av ett mått av universitetsgemensam 
systematik relaterat till såväl verksamhetsplanering som utbudsbeslut (avsnitt 2.1, punkt 1 och 2). 
Detta får betydelse även här. Det får också innehållet i punkten om översyn av krav på lärarresurser 
med mera i syfte att nå större robusthet hos huvudområden (avsnitt 2.1, punkt 5). 
 
Beslut: 
 

1. Initialt ska internt initierade utvärderingar av program och huvudområden även 
fortsättningsvis vara en frivillig verksamhet. Med anledning av reformeringen av ESG-
kriterierna ges Styrgruppen (RB 84/14) dock i uppdrag att bevaka utvecklingen av särskilt 
skrivningar om programövervakning och föreslå en till de förväntade ESG-kriterierna, 
fakulteterna och LUN anpassad modell för periodisk granskning av utbildningsprogram. 
Dessutom ges Styrgruppen (RB 84/14) i uppdrag att bevaka den diskussion som pågår om 
uppläggning av nästa nationella utvärderingsomgång och att universitetet på lämpligt sätt 
förbereder sig för den.  
 

2. I anslutning till detta rekommenderas fakulteterna och LUN: 
 

• att överväga en ordning där betygsättningen av ett urval examensarbeten med viss 
periodicitet blindgranskas genom utbyten med ämneskollegor på annat lärosäte 
 

• att säkerställa att kompletta målmatriser för såväl program som huvudområden finns 
och uppdateras vid förändringar  
 

3. I avsnittet om Kvalitetssäkring (avsnitt 2.1, punkt 5) anges att en översyn ska göras av 
dokumentet Bedömningsgrunder för fastställande av huvudområde för högskole-, kandidat-, 
magister- och masterexamen. Efter slutförd översyn ska fakulteterna redovisa hur 
huvudområdena relaterar till de reviderade kraven.  
 

4. Universitetet ska inrätta en gemensam ordning med en standardiserad läsårsenkät till 
programstudenter. Det innebär att studenterna mot slutet av läsåret besvarar några få men 
universitetsgemensamma frågor om läsårets bidrag till programmål och egen utveckling och 
om allmän nöjdhet med läsåret. Syftet med läsårsenkätens gemensamma frågor ska vara att 
ge en överblickande inledning som underlag för den årliga programanalysen (nedan). 
Läsårsenkäten bör tillhandahållas digitalt och per automatik, via programledare för eventuell 
komplettering av frågor, tillsändas berörda studenter. Läsårsenkäten ska prövas på ett antal 
program under vårterminens slut 2015 med siktet att samtliga program ska omfattas från 
och med höstterminen 2015. Nödvändiga konsultkostnader för systemutveckling ska, efter 
överenskommelse, belasta rektors strategiska resurs.  
 
Ett något utförligare förslag lämnas i bilaga 4: Läsårsenkät och programanalys. 
 

 

                                                                                                                                                                                     
Det är för Karlstads universitet i vilket fall angeläget att för samarbeten och utbyten på den internationella 
arenan kunna visa att universitetet respekterar kriterierna. 



  17 
 

5. Även vad gäller programanalysen ska en digitaliserad och standardiserad mall med delvis 
universitetsgemensamt innehåll utvecklas. Resultat från läsårsenkäten ska med automatik 
återges i mallen. Det ska också andra tillgängliga data för de nyckelfaktorer som beslutas vara 
gemensamma i underlaget (mallen) för utbudsbeslut. Mallen ska genereras per automatik 
och tillsändas berörd programledaren för analys och kommentar. Den digitaliserade mallen 
för programanalys ska prövas på ett antal program under vårterminens slut 2015 med siktet 
att samtliga program ska omfattas från och med höstterminen 2015. Nödvändiga 
konsultkostnader för systemutveckling ska, efter överenskommelse, belasta rektors 
strategiska resurs.  
 
Ett något utförligare förslag lämnas i bilaga 4: Läsårsenkät och programanalys. 
 
 

3.  Utvärdering av forskning 
 

Det blir allt vanligare att lärosäten själva initierar omfattande externa utvärderingar av sin egen 
forskning.  Metoden innehåller självvärderingar, bibliometriska analyser och internationellt 
rekryterade expertpaneler som efter lärosätesbesök avger rapporter med omdömen. 
 
Universitetet genomförde under 2013 en process där forskargrupper kunde ansöka om status som 
”stark” eller ”excellent” grupp. Ansökningarna bedömdes efter fastställda kriterier, och för fem av 
dem anlitades också externa granskare. De grupper som fick status kommer enligt plan att 
utvärderas under 2015. Utlysning för nya ansökningar med åtfäljande externa granskningar är under 
diskussion. Sedan 2013 genomför universitetet också egna bibliometriska analyser av samtlig 
disputerad personal. 
 
Vetenskapsrådet har i uppdrag att föreslå en ny modell för nationell resursfördelning av 
forskningsmedel, en modell som kommer att innehålla speciella kvalitetskomponenter och inslag av 
kollegial granskning av forskningsmiljöer. Länkat till detta har Kungliga biblioteket i uppdrag att 
utveckla SwePub för att möjliggöra de bibliometriska analyser som ska ingå i modellen. 
 
Kommentar och beslut: 
 

1. Forskning kvalitetssäkras genom interna och externa granskningar.  
 
Internt handlar det om den löpande kollegiala granskning som sker på seminarier, vid 
forskningsansökningar och vid manusgranskningar. Det finns i och för sig en del frågetecken 
kring hur väl seminarieverksamheten generellt sett fungerar på universitetet men de beslut 
om kvalitetssäkring av forskningsansökningar och av forskarutbildningsmiljöer som ges i 
denna bilaga, och de verksamhetsuppdrag som getts till fakulteterna avseende seminarie-
verksamhet ska räcka som universitetsgemensamma åtgärder för det här sammanhanget. 
 
Grunden för den externa granskningen utgörs i första hand av peer review-granskning av 
manus och av publiceringar. Universitetets årliga bibliometriska analyser utgör i det 
sammanhanget en indikator på kvalitetsnivån i forskningen. 
 
Externa utvärderingar av forskningen skulle därutöver, i och för sig kunna tillföra nyttig 
information. Med hänvisning till de arbetsinsatserna för de interna excellensprocesserna bör 
dock sådana granskningar, i nuläget, genomföras ytterst selektivt och med särskilda 
motiveringar.  
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2. Vad gäller arbetet med ny nationell modell för forskningsfinansiering och de 
kvalitetskomponenter som där kommer att föreslås, liksom det parallella arbetet med 
utvecklingen av SwePub som nationell publiceringsdatabas är det angeläget med fortsatt 
bevakning så att interna kvalitetskrav och policyer kan harmoniseras med de nationella. 
Därför ska: 
 

• GIO följa utvecklingen av arbetet med ny finansieringsmodell, hålla rektor och 
dekaner informerade och när så behövs föreslå rektor de åtgärder som kan behöva 
vidtas  
 

• Biblioteksdirektören följa utvecklingen av arbetet med SwePub, hålla rektor och 
dekaner informerade och när så behövs rapportera och föreslå rektor de åtgärder 
som kan behöva vidtas 
 
 

4.  Uppföljning av ämnen och miljöer i forskarutbildningen 
 

Det kvalitativa ansvaret för forskarutbildningen ligger hos fakulteterna och för 
lärarutbildningsanknutna doktorander i viss mån hos LUN. Såväl forskarutbildningar som enskilda 
doktorander följs också regelmässigt och löpande upp på den nivån.  
 
Någon utvärdering av forskarutbildningar förekommer numera inte, vare sig nationellt eller lokalt. 
Däremot förbereder UKÄ för kommande nationella utvärderingar. Det får hållas för troligt att inte 
bara delar av utbildningarnas måluppfyllnad, utan också dessas förutsättningar och processer 
kommer att granskas och utvärderas.  
 
Vad gäller krav på förutsättningar för forskarutbildning är det troligt att de krav HSV/UKÄ ställer på 
högskolor som söker områdesbehörighet för forskarutbildning även blir vägledande som krav på 
universitet. Det kan konstateras att flera av universitetets forskarutbildningsämnen inte matchar de 
miljökrav UKÄ i så fall kommer att tillämpa. På flera håll söker ämnen uppväga detta genom externa 
och/eller interna samarbeten och seminarieverksamhet. Även om externa sådana samarbeten, som 
till exempel deltagande i nationella forskarskolor, sannolikt stärker kvaliteten i forskarutbildningen är 
de troligen inte tillräckliga som grund för sådant ”ämne för utbildning på forskarnivå” som berördes i 
avsnittet om Kvalitetssäkring (2.1, punkt 5 ovan). För att intern samverkan mellan ämnen (som i 
forskarskola eller liknande) ska kunna bedömas som den ”miljö” som krävs måste denna samverkan 
innefatta konkreta aktiviteter som påtagligt och påvisbart förstärker den akademiska miljön för 
doktoranderna. En betydande förstärkning av samverkan mellan ämnen och gemensamma 
aktiviteter kommer att behövas för det ändamålet. 
  
Beslut: 
 

1. avsnittet om Kvalitetssäkring (2.1, punkt 5) anges att en översyn ska göras av dokumentet 
Bedömningsgrunder för fastställande av ämne för utbildning på forskarnivå vid Karlstads 
universitet. Efter slutförd översyn ska fakulteterna redovisa: 
 

• hur ämnen med forskarutbildning relaterar till de ställda kraven 
 

• hur doktoranders faktiska miljöer relaterar till UKÄ:s krav på högskolor som söker 
områdesbehörighet 
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2. I avvaktan på genomförande av ovanstående punkt ska fakulteterna och LUN: 
 

• snarast säkerställa att ämnen med forskarutbildning uppmärksammar de anspråk 
gällande rätt till forskarutbildning som anges såväl nationellt som lokalt9 

 
 

2.3 Pelare 3: Lärande 
 

1.  Kompetensutvecklingsenheten 
 
Kompetensutvecklingsenheten inrättades 2013. Enhetens huvuduppdrag utgörs av 
kompetensutveckling av lärare. Arbetssättet är starkt influerat av konceptet för Scholarship of 
Teaching and Learning (SoT) 10. Verksamheten är under utveckling och handlar hittills framförallt om 
högskolepedagogisk utbildning för grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.  
 
Som nämnts ovan är de så kallade ESG-kriterierna under omarbetning11. I det förslag som lämnades i 
februari 2014 ingår som ny punkt 1.3 ett kriterium med krav på studentcentrerat lärande och 
studentcentrerad undervisning och bedömning.  
 
Beslut: 
 

1. Kompetensutvecklingsenheten och det ämnesnära SoT-koncept den vägleds av är viktiga 
ingredienser för utveckling av kvaliteten i universitetets utbildningsverksamhet. Enheten ges 
i det här sammanhanget uppdraget att bevaka utvecklingen vad gäller det ovan nämnda 
förslaget till ESG-kriterium och göra Styrgruppen (RB 84/14) uppmärksamma på eventuella 
åtgärder som behöver vidtas för att matcha kriteriet.  
 

2.  Pedagogisk meritering och karriärstege  
 
I en rapport till EU-kommissionen från High-Level Group on Modernization of Higher Education (juni 
2013) framhålls som ett av 16 råd att undervisning och forskning måste betraktas som uppgifter av 
lika stort värde, att pedagogiska meriter måste värderas vid befordran och tjänstetillsättning och att 
goda undervisningsinsatser måste belönas. I en SUHF-rapport, Ledning för kvalitet i undervisning och 
lärande (prel. titel, kommande) diskuteras och redovisas evidensbaserade råd för kvalitet i 
undervisning. Återkommande är även i den rapporten anspråken på att tillmäta pedagogisk 
skicklighet ett stort värde – och att synliggöra det. 
 
Karlstads universitetets Anställningsordning ställer krav på mått av pedagogisk skicklighet vid lärares 
befordran eller anställning. I den vidhängande Handläggningsordningen preciseras något proceduren 
                                                           
9 Nationella anspråk framställs i Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda 
examen på forskarnivå inom ett område. De nu gällande lokala anspråken ges i Bedömningsgrunder för 
fastställande av ämnen för utbildning på forskarnivå vid Karlstads universitet  (Dnr C 2009/557). 
10 Ett internationellt forskardrivet koncept som bland annat innebär forskningsmässig behandling av 
textmässiga reflektioner över konkreta, ofta egna, utvecklingsarbeten eller till exempel undervisnings- eller 
bedömningssituationer.  
11 ESG står för Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area och utgör 
krav för medlemskap i The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Sverige är 
för närvarande uteslutet men kan antas komma att åter ansluta sig till kriterierna och söka nytt medlemskap.  
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men inte kraven. Arbetsgruppen för ny kvalitetsmodell bedömde att det finns behov av en mer 
systematisk bedömning av pedagogisk kompetens vid befordrans- och anställningsärende. Till 
skillnad från flera andra lärosäten saknar också universitetet karriärstegar baserade på 
pedagogisk/didaktisk meritering. 
 
Kompetensutvecklingsenheten har uppdrag att utarbeta och förankra modeller både vad gäller 
bedömning av pedagogisk/didaktisk skicklighet och vad gäller karriärstegar. Karlstad studentkår utser 
vart annat år Bästa lärare efter bedömning enligt kriterier och omröstning. 
 
Kommentar och beslut: 
 

1. Som del i en universitetsgemensam modell för kvalitetsutveckling av undervisningen ska  
 

• en uppgradering av ordning och kriterier vid bedömning av pedagogisk/didaktisk 
skicklighet utvecklas och implementeras 
 

• tydliga och meriterande karriärstegar för lärare baserade på pedagogisk/didaktiskt 
kunnande och skicklighet föreslås till rektor 
 

• möjligheten att samordna kriterierna för Bästa lärare med kriterier för avancemang i 
lärares karriärstege diskuteras med Karlstad studentkår 
 

• kriterier och procedurer för att utnämna och premiera särskilt framstående 
utbildningsmiljöer föreslås till rektor – analogt med de utnämningar som har skett av 
starka och excellenta forskargrupper  
 
 

3.  Högskolepedagogiska konferenser 
 

HNT-fakulteten har särskilt utsedda pedagogiskt ansvariga lärare, ett gemensamt 
pedagogiskt seminarium och en årlig pedagogisk utvecklingskonferens där i SoT-konceptets 
anda egna lärares egna utvecklingsarbeten redovisas och diskuteras. Varken HS eller LUN har 
på fakultets- eller nämndnivå någon motsvarande ordning. Däremot förekommer att 
institutioner eller enskilda ämnen anordnar exempelvis pedagogiska utvecklingsseminarier. 
Inte heller finns någon universitetsgemensam utvecklingskonferens för att sprida och 
diskutera utvecklingsarbete vad gäller examination och undervisning. Däremot deltar lärare 
från universitet i viss utsträckning i de nationella biennala NU-konferenserna. 
   
Arrangerande av högskolepedagogiska konferenser, även på lärosätesnivå, tillhör samtidigt de 
evidensbaserade råd för utbildningskvalitet som lämnas i den ovan nämnda SUHF-rapporten, Ledning 
för kvalitet i undervisning och lärande (prel. titel, kommande). De utgör mötesplatser och de 
markerar utbildningskvalitet och pedagogisk skicklighet som en viktig del av lärosätets verksamhet. 
 
Beslut: 
 

1. En fast ordning för högskolepedagogiska konferenser ska inrättas, antingen av fakulteterna 
eller fakulteterna och LUN, eller fakulteterna och Kompetensutvecklingsenheten. SoT-
konceptet ska ges utrymme på dessa konferenser. 
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4.  Forskning – lärande 
 
Universitetet har genomfört/genomför kampanjartade aktiviteter för lärande med relevans för 
forskningen, som till exempel forskningsledarprogrammet. Två andra frågor synes varar eller bli 
aktuella för kampanjer, om än i mindre skalor.  
 
Beslut: 
 

1. Biblioteksdirektören ges i uppdrag att utveckla bibliotekets bibliometriska kompetens och 
erbjuda denna såväl för individuell rådgivning som för publiceringsstrategiska seminarier för 
olika ämnesenheter och andra miljöer inom universitetet. 
 

2. GIO ges i uppdrag att tillhandahålla och erbjuda utbildningsmoduler för de olika 
processmodeller som föreslås under pelaren Kvalitetssäkring (avsnitt 2.1, punkt 7 ovan).  
 
 

5.  Gemensamt stöd – lärande 
 
Kompetensutvecklingsenhetens utbildningsinsatser avser även administrativ och teknisk personal i 
stödfunktioner. Det är angeläget att interna utbildningar för den personalen är inriktad mot verktyg, 
sakförhållanden eller till exempel idéer och principer som har mer eller mindre omedelbar relevans 
för de arbetsuppgifter de har att utföra. Men utbildningsinsatser kan också vara inriktade på 
förståelse av processer i kärnverksamheterna, i utbildning och forskning. Personal i stödfunktioner är 
i hög utsträckning integrerade som del i just dessa. Kvaliteten i utbildning och forskning är därför 
beroende av att administrativ och teknisk personal – och undervisande och forskande personal - har 
kunskaper om och förståelse för varandras arbetsuppgifter och hur de på olika sätt bidrar till kvalitet.  
 
Beslut:  
 

1. Det finns behov av ökade utbyten, anpassningar och ömsesidiga förståelser mellan personal i 
stödfunktioner och undervisande och forskande personal. En angelägen aktivitet i det 
sammanhanget är utbildning. Kompetensutvecklingsenheten ska därför pröva möjligheten 
att utveckla utbildningsinsatser där personal i stödfunktioner erbjuds möjlighet att förstå de 
villkor, idéer och processer som präglar de olika kärnverksamheterna. Och omvänt behöver 
utbildningsinsatser utvecklas där undervisande och forskande personal erbjuds orientera sig 
om de tekniska och administrativa system och de villkor, idéer och processer som präglar 
arbetsuppgifterna i dessa. Där så passar är det av värde i sig, om utbildningar samlar 
deltagare från flera personalkategorier. Sådant ger möjlighet till omedelbara utbyten.  

 

2.4 Pelare 4: Kunskaps- och informationsutbyten 
 
Löpande kunskaps- och informationsutbyten är centralt för sammanhållning och effektivitet i 
komplexa organisationer. Tre angelägna förutsättningar för detta utgörs av överblickbarhet, enkel 
tillgång till gemensamma data och horisontell kommunikation. För vardera av dessa anges några 
punkter som just nu behöver få särskild uppmärksamhet. 
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1. Överblickbarhet 
 
Beslut: 
 

1. Universitetets struktur för – och publicerande av – styrande dokument ska ses över från 
grunden. Dokumenthörnan brister i tillgänglighet och sökbarhet, dels därför att den är 
uppbyggd under olika perioder, dels därför att den är otydlig i vad beteckningar på dokument 
signalerar och mångtydig i sina dokumentnivåer, och dels därför att den inte är sökbar under 
rubriknivå och inte sällan innehåller scannade dokument som därmed inte heller har en inre 
sökbarhet. Vad gäller det sist nämnda pågår ett arbete att indexera dokument i diariet för att 
nå sökbarhet därifrån i stället. 
 
Inspiration vad gäller struktur (klasser och hierarkiska nivåer) kan hämtas från andra 
lärosäten. Det bör prövas om klassificering av dokument ska få göras endast av arkiv- och 
diariekunnig personal. Inläggning av dokument genom scanning ska inte ske annat än då det 
handlar om externt tillhandahållna texter som inte kan fås tillgängliga i annat format. Det 
pågående indexeringsarbetet bör medföra att samtlig personal också får lästillgång till delar 
av diariet. Publicerade dokument ska standardiserat märkas med datum, version, ansvarig 
och eventuellt vilket annat dokument det ersätter. 
 

2. Personalkatalogen ska vad gäller lärare innehålla tydligare uppgifter om det som kallas ”roll”. 
Uppgifterna är idag avgränsade till anställningskategori. Det är generellt sett av större värde 
att veta den verksamma beteckningen (exempelvis docent) än vilken lärarkategori den 
anställdetillhör (exempelvis universitetslektor). När pedagogiska karriärstegar för lärare 
utvecklats accentueras behovet.  
 
Uppgifterna i personalkatalogen ska också kompletteras så att akademisk tillhörighet, inte 
bara organisatorisk, framgår av rollbeteckningen (adjunkt i statistik kan exempelvis vara 
anställd på ämnesenheten sociologi). Även angivande av fler av de uppdrag en anställd kan 
ha kan övervägas.  
 

3. De beslut som redovisas i just den här bilagan innebär sammantaget sett att 
kvalitetsaspekter tydligare än tidigare ska integreras i de dokument som reglerar styrning och 
utveckling av forskning, utbildning och administrativa stöd vid universitetet.  
 
En konsekvens blir att det därmed inte längre finns behov av det särskilda styrdokumentet 
för kvalitetsarbetet som fastställdes i Rektorsbeslut 20/08 (dnr C 2008/164). Däremot behövs 
för den interna och externa kommunikationen dokument som sammanfattande beskriver 
kvalitetsarbetet vid hela universitetet, och som också tydligt relaterar det till ENQA:s kriterier 
för kvalitetssäkring av högre utbildning. Dokumentet bör finnas i såväl kortare som längre 
versioner. De kan även behöva anpassas för eventuella certifieringar av verksamhet vid 
universitetet. Dokumenten ska ta sin utgångspunkt i de inledande resonemangen i det 
dokument som fastställdes av rektor 2008, av de inledande resonemangen i denna rapport, 
och av den pelarstruktur som den här rapporten är uppbyggd kring. Dokumenten ska finnas 
även i engelsk version eftersom det är angeläget att för samarbeten och utbyten på den 
internationella arenan kunna visa att universitetet respekterar kriterierna. Dokumenten ska 
göras externt och internt tillgängliga via universitetets hemsida. 
 

  



  23 
 

 

2. Statistisk plan och ”statistikkontor” 
 
Universitetsgemensamma kvalitetsbedömningar och universitetsgemensamt kvalitetsarbete 
förutsätter att universitetsgemensamma data finns och är tillgängliga för alla. I den här bilagan till 
rektors beslut anges på flera ställen gemensam användning av vissa gemensamt producerade 
nyckeldata. En särskild arbetsgrupp på universitetet slutför samtidigt ett eget arbete med att finna 
nyckeltal för att möjliggöra vissa interna jämförelser. På Ledningskansliet genomförs löpande 
uppföljningar av till exempel studentvolymer och söktryck och andra analyser för interna 
planeringsbehov. Vissa trendanalyser genomförs när så påkallas. Omfattande arbeten görs i hög 
utsträckning också utifrån krav från departement och andra myndigheter. På fakultets- men också 
institutionsnivåerna görs egna statistiska och andra analyser såväl för planering som för bokslut och 
tillfälliga behov. 
 
Universitetets ledning kan behöva göra en ny och sammanhållen beskrivning av vilka data och vilka 
analyser av trender och annat som behöver göras i förhållande till fortsatt kvalitetsarbete, 
kvalitetskontroll och till andra kunskaps- och rapporteringsbehov. Universitetsledningen kan också 
vinna på att ha tillgång till en avancerad statistikfunktion för till exempel effektmätningar av gjorda 
satsningar eller förändringar i verksamheten, för produktivitetsjämförelser med andra lärosäten och 
för statistik med ambition att förklara exempelvis skillnader i publiceringsfrekvenser eller 
genomströmningar och annat (korrelations- och regressionsanalyser). Som följd av införandet av 
kvalitetsmodellen kommer det också att finnas ökande behov av enkel tillgång till interna 
verksamhetsdata, behov av rådgivning och ibland behov av vägledning till verksamhetsrelevanta data 
i externa databaser. 
 
Beslut: 
 

1. En översyn ska göras av produktonen av statistiska analyser och statistisk omvärldsbevakning 
vid universitetet. En plan som (åtminstone) inbegriper de fasta nyckeltal och 
verksamhetsanalyser som behöver göras på, och tillhandahållas från, Ledningskansliet ska tas 
fram. Även de uppföljningsarbeten universitetet som myndighet är skyldig att redovisa ska 
ingå i planen.  
 

2. I syfte att hålla samman och tydliggöra den centrala statistik- och analysfunktionen ska det 
övervägas att införa beteckningen ”statistikkontor” (eller annan) för denna12. Det handlar 
inte om att inrätta en ny enhet men att ett i förhållande till kvalitetsarbete, kvalitetskontroll 
och andra rapporteringsbehov mer sammanhållet uppdrag ska kunna ges till Ledningskansliet 
och de funktioner som där arbetar med just statistik, trender och prognoser.  
 
Uppdraget ska utformas i samverkan mellan rektor, fakulteter, LUN och ledningskansli. 
Utöver det som blir resultat av punkten 1 ovan, ska uppdraget också innefatta ett mått av 
bevakning av utvecklingen av externt relevanta databaser, fungera som ”en väg in” för 
fakultetsledningar och de som i övrigt på universitetet har behov av verksamhetsrelevanta 
data eller -analyser, och medverkan i fortsatt utveckling av KULI som en intern källa för 
verksamhetsdata. 

 

                                                           
12 Uttrycket ”statistikkontor” och delar av idén är hämtade från motsvarigheter vid Copenhagen Business 
School i Köpenhamn. 
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3. Horisontell kommunikation 
 
Verksamheten vid universitetet bedrivs de facto i högre utsträckning än vad som framgår av 
organisationsskisser i matris- eller matrisliknande förhållanden utanför linjeorganisationen. De stora, 
principiella och avgörande besluten tas i linjen medan underlagen och de mer preciserade 
arbetsuppdragen ofta är tillkomna genom överenskommelser ”vid sidan av”. Det gäller inte bara 
LUN:s verksamhet i relation till fakulteterna, det gäller exempelvis också institutioners verksamhet i 
relation till centrum- och forumbildningar (och tvärt om), institutioner och ämnen i relation till 
programledare, fakulteter och institutioner i relation till centrala stödfunktioner eller ämnen i 
relation till ämnen i program eller annan gemensam kursverksamhet.  
 
Det speciella med matriser är att fördelning av arbetsuppgifter i hög utsträckning måste ske genom 
dialog och ömsesidig anpassning. En inte oviktig fördel för ett universitet är att detta stärker det 
kollegiala inflytandet över verksamheterna samtidigt som det ger utrymme för administrativt 
professionella kompetenser att påverka utformningen av de konkreta uppdragen. En annan är att det 
också stärker den ömsesidiga förståelsen för de olika uppdrag som olika positioner och enheter har. 
Nackdelarna handlar å sin sida om risk för minskad transparens i de överenskommelser som görs vid 
sidan av linjen, otydliga ansvarsförhållanden och hög mötesfrekvens.   
 
Kommentar och Beslut: 
 

1. De faktiska matrisförhållandena ska även fortsatt bejakas. De positiva effekterna överväger. 
Samtidigt är det viktigt: 
 

• att kommunikationsstrukturerna på alla nivåer är genomtänkta och att transparenta 
och formaliserade dialoger anordnas där det är fruktbart, såsom LUN anordnar 
kvartalsvisa dialogmöten med respektive fakultetsledning 
 

• att personer med position att göra överenskommelser i matrisliknande förhållanden 
känner till och respekterar delegationsordningens inledande ord om att ”… 
beslutsprocessen på alla nivåer (ska) vara genomskinlig och lättillgänglig”. Det 
betyder att mer principiella, prejudicerande eller på annat sätt betydelsefulla 
överenskommelser bör bekräftas som beslut i linjeorganisationen.  
 

2. Styrgruppen (RB 84/14) ges i uppdrag undersöka i vilken utsträckning eventuella brister i 
förhållande till kommentarerna i punkt 1 (ovan) uppfattas som problematiska, och om så 
behövs föreslå lämpliga åtgärder.  
 

3. Som angetts i avsnittet 2.3, punkt 5 finns behov av ökade utbyten, anpassningar och 
ömsesidiga förståelser mellan personal i stödfunktioner och undervisande och forskande 
personal. En ökad dialog mellan personal inom centrala stödfunktioner och verksamheterna 
inom fakulteterna är därför önskvärd.   
 
Som dessutom angetts i avsnitt 1.3 om den minimimodell som det här rektorsbeslutet avser 
så ska kvalitetsarbete ses som en dimension i alla verksamheter vid universitetet; i 
utbildning, forskning, administration och till exempel i verksamhetsstyrning. Det betyder 
också att alla universitetets verksamheter på anmodan ska kunna visa hur man vet att – och 
om – verksamheten fungerarar i förhållande till rimliga kvalitetsanspråk, liksom hur man 
arbetar med utveckling av kvaliteten i verksamheten.  
 
Styrgruppen (RB 84/14) ges därför i uppdrag att ta fram en vägledning för internt 
auditbaserat utbyte mellan fakulteter/LUN och centrala stödfunktioner. Syftet ska vara att 



  25 
 

granska hur kvalitetssäkring av olika processer (eller enheter) hos respektive verksamheter 
genomförs. Det betyder exempelvis att fakulteterna tillsätter en grupp som tar del av en 
självvärdering från en central stödprocess (eller enhet), genomför ett ”platsbesök” och 
lämnar en värdering och eventuella rekommendationer13. Och tvärt om. Styrgruppen (RB 
84/14) ska dessutom verka för att ett internt auditbaserat utbyte prövas under det 
kommande läsåret.  
 
Det finns utöver det ömsesidiga lärandet och utbytet en särskild poäng i att söka ”auditera” 
hela processer eftersom de ofta spänner över flera enheter och där organisation och 
ansvarsförhållanden skiftar under processens gång. 
 

 
 
 
 
  

                                                           
13 För termen audit, se fotnot 3. Göteborgs universitet genomfört två sådana ”auditar” av kvalitetsarbetet som 
påminner om det här föreslagna. Det gällde där enheterna Gemensamma förvaltningen och UB. 
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Bilaga 1: Årscykel för verksamhetsuppdrag och uppföljningar 
 
En årscykel med verksamhetsuppdrag och uppföljningar kan i princip14 se ut så här. Cykeln kan också 
illustreras som på nästa sida. 
 
 
1. Beslut verksamhetsuppdrag år 1 (rektor) 

-------------------------------------------------------------- 
2. Bokslutsdialog år 0 (föregående år) hos rektor 
3. Uppföljningsunderlag: stödfunktioners nöjdhetsenkät  
4. Uppföljningsunderlag: servicedialoger   År 1, kvartal 1 
5. Uppföljningsunderlag: ekonomiska prognoser mm 
6. Uppföljningsdialog I hos rektor 

-------------------------------------------------------------- 
7. Uppföljningsunderlag: läsårsenkät programstudenter 
8. Uppföljningsunderlag: programanalyser 
9. Uppföljningsunderlag: ekonomiska prognoser mm  År 1, kvartal 2 
10. Uppföljnings- och budgetdialog II hos rektor 

-------------------------------------------------------------- 
11. Beslut ramar år 2-4 (rektor) 
12. Beslut utbildningsutbud läsår 2 (fakulteter) (se mer nedan) 
13. Uppföljningsunderlag: ekonomiska prognoser mm  År 1, kvartal 3 
14. Uppföljningsunderlag: strategisk plan 
15. Uppföljningsdialog III hos rektor 

-------------------------------------------------------------- 
16. Förslag verksamhetsuppdrag år 2 (fakulteter, direktörer) 
17. Uppdragsdialog för år 2 hos rektor 
18. Beslut lärosätesbudget år 2 (universitetsstyrelsen)  År 1, kvartal 4 
19. Beslut verksamhetsuppdrag år 2 (rektor) 

-------------------------------------------------------------- 
 
 

                                                           
14 I princip betyder att fler ingredienser, särskilt avseende de ”särskilda kvalitetsuppföljningarna”, kan och ska 
tillföras cykeln. Det kan handla om LMU:n eller om UKÄ:s utvärderingar när de genomförs, om uppföljningar av 
starka/excellenta forskargrupper eller till exempel om riskanalyserna eller andra särskilda uppföljningar av 
betydelse för verksamhetsuppdragen.  
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Bilaga 2: Årscykel för utbildningsuppdrag och uppföljningar 
 
En årscykel med fakulteternas och LUN:s utbildningsuppdrag och uppföljningar kan i princip15 se ut så 
här. Cykeln kan också illustreras som på nästa sida. 
 
Det ska observeras att årscykeln handlar om läsår. Beslutet i oktober avser alltså det läsår som börjar 
med nästa hösttermin. Planeringshorisonten kan uppfattas som lång men som framgår ger det 
utrymme för utvecklingsuppdrag och även för förändringar av beslut senast i maj. Förslaget behöver 
därtill utvecklas så att det också anpassas till kurser och program med start på vårtermin. 
 
De ”uppföljningsdialoger” som nämns är desamma som i årscykeln för verksamhetsuppdrag (ovan). 
 
 

1. Oktober läsår 1:  Fakulteternas/LUN:s  beslut om utbud, mål och uppdrag för läsår 2 
-------------------------------------------------------------- 
2. Januari/Februari:  Bokslutsdialog läsår 1 
3. Mars läsår 1:  Eventuella utvecklingsuppdrag inför läsår 2 rapporteras på 

  fakulteterna/LUN 
4. Mars läsår 1:  Uppföljningsdialog I 
5. Maj läsår 1:  Fakulteterna/LUN kan ställa in kurs- och programtillfällen för läsår 2 

   (söktryck, bestående kvalitetsbrister eller annat skäl) 
6. Juni läsår 1:  Uppföljningsdialog II 
7. Augusti/ 
 September läsår 2:  Fakulteterna/LUN analyserar nyckeltal enligt mall för utbudsbeslut  
8. September läsår 2:  Uppföljningsdialog III 
9. Oktober läsår 2:  Fakulteternas/LUN:s  beslut om utbud, mål och uppdrag för läsår 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
15 I princip med innebörd att åtminstone såväl innehåll som hålltider behöver utvecklas. 
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Bilaga 3: In- och ut-värdering av kurser 
 
In-värdering till kurser.  
 
Universitetet ska inrätta en gemensam ordning för ”in-värdering”. Det innebär att studenterna inför 
kursstart besvarar vissa frågor gällande kursen. Frågorna ska vara få. De universitetsgemensamma 
frågorna kan förslagsvis vara tre och handla om: 
 

a. Förståelse/förväntningar gällande kursens lärandemål i termer av förmågor 
b. Självvärdering/självskattning av de förmågor studenten själv behöver utveckla under 

kursen 
c. Självskattning av den tid studenten beräknas behöva lägga ner på kursen 

 
Kurs- eller ämnesspecifika frågor kan läggas till. Förutom att in-värderingen ska få studenter att 
reflektera över kursmål och behövd arbetsinsats ska den ge lärare ett tillskottsunderlag för själva 
genomförandet av kursen, och ett underlag som jämförelsepunkt för den kommande 
kursvärderingen inför kursanalysen. 
 
In-värderingen ska tillhandahållas digitalt och automatiskt sändas först till kursansvarig lärare för 
eventuell komplettering av frågor innan den inom fastlagd tidsram automatiskt tillsänds berörda 
studenter, med möjlighet att svara genom olika varianter av digitala medier. I första hand ska endast 
kursens lärare ha tillgång till svaren. 
 

 
 

Ut-värdering från kurser.  
 
Universitetet ska komplettera interna anvisningar om kursvärderingar med att också inrätta en 
universitetsgemensam ordning och några gemensamma frågor för kursvärdering ”ut ur kurser”. Även 
ut-värderingen ska tillhandahållas digitalt och per automatik. Den ska innehålla ett mindre antal 
gemensamma frågor eventuellt kompletterade med frågor av kurs- eller ämnesspecifik karaktär. 
Syftet med de gemensamma frågorna ska vara att ge en överblickande inledning inför kursanalysen. 
Dessa frågor kan förslagsvis vara fyra och handla om: 
 

1. Kursens lärandemål 
i. Möjligheten att under kursen utveckla förmågor i relation till kursens 

lärandemål 
ii. Möjligheten att i examinationsuppgifter visa förmågor i relation till kursens 

lärandemål  
2. Egen arbetsinsats 

iii. Självredovisning av den tid studenten lagt ner på kursen 
3. Bemötande 

iv. Huruvida information om och under kursen varit tillfredsställande  
 
 

Även ut-värderingen ska tillhandahållas digitalt, motsvarande den ordning som föreslås för 
in-värderingen men bör inte distribueras förrän sista examinationsuppgiften har varit möjlig 
att genomföra. Svaren ska automatiskt sammanställas och redovisas i form av staplar och 
signalflaggor i varierande färger, och ska automatiskt skickas till kursansvarig lärare som del i 
den Mall för kursanalys som beskrivs nedan. Vid särskilt höga eller låga värden på en eller 
flera frågor ska signal också per automatik tillställas ansvarig prefekt och i förekommande fall 
berörd programledare.  
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Kursanalys efter kurs.  
 
Även här ska en digitaliserad mall utvecklas med delvis universitetsgemensamt innehåll och i övrigt 
utrymme för fakultets-, institutions- eller till exempel ämneskrav. I den universitetsgemensamma 
delen ska staplar från kursvärderingen återges automatiskt, utrymme på ett eller annat sätt ges för 
att knyta in-värdering med ut-värdering och plats ges för lärares erfarenheter. Frågor om 
förbättringsförslag och eventuella behov av fördjupad analys ska vara standard i mallen. Själva 
analysen ska samtidigt knytas ihop i en gemensam och därmed igenkänningsbar struktur, till exempel 
i form en SWOT-analys eller liknande.  
 
Analysmallen ska genereras automatiskt ur systemet till kursansvarig lärare. När analysen är 
genomförd ska den, oavsett teknisk lösning, publiceras i anslutning till aktuell kurs, men också så att 
den är nåbar även för presumtiva studenter. Analysen ska också arkiveras på särskild plats i 
Dokumenthörnan eller på annat ställe, så att förändringar över tid enkelt kan spåras och så att den är 
tillgänglig för eventuella institutions-, fakultets- eller universitetsövergripande analyser. Fakulteterna 
och LUN bestämmer i övrigt hur kursanalyser ska nyttjas i den egna verksamheten. 
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Bilaga 4: Läsårsenkät och programanalys 
 
Läsårsenkäter i program.  
 
Universitetet ska inrätta en gemensam ordning för löpande uppföljning av programutbildningar. 
Syftet med läsårsenkäten ska i första hand vara ”signalerande” men också att generera en del av 
underlaget för den årliga programanalysen (nedan) som ska föregå beslut om utbud och uppdrag för 
kommande år. En läsårsenkät innebär att studenterna mot slutet av respektive läsår, förslagsvis i 
mitten av maj för program med höststart, erbjuds besvara en enkät om uppfattningar om 
utbildningskvalitet under senaste året. Frågorna ska vara få. De universitetsgemensamma kan 
förslagsvis beröra två områden samt ha en öppen fråga för enskilda kommentarer16: 
 

• Läsårets bidrag till programmål och egen utveckling  
• Allmän nöjdhet med läsåret 

 
Programspecifika frågor kan läggas till. Läsårsenkäten ska tillhandahållas digitalt och automatiskt, 
sändas först till programledare för eventuell komplettering av frågor innan den inom fastlagd tidsram 
automatiskt tillsänds berörda studenter, med möjlighet att svara genom närmast valfri variant av 
digitalt medium. Svaren ska automatiskt sammanställas och redovisas i form av staplar och ingå som 
del i den Mall för programanalys som nedan beskrivs. Vid särskilt höga eller låga värden på en eller 
flera frågor ska signal per automatik också tillställas ansvarig dekan.  

 
 

Programanalys vid läsårets slut.  
 
Även vad gäller programanalysen ska en digitaliserad och standardiserad mall utvecklas med delvis 
universitetsgemensamt innehåll och i övrigt utrymme för fakultets- eller till exempel programledares 
anspråk. I den universitetsgemensamma delen ska med automatik resultat från läsårsenkäten 
återges tillsammans med andra tillgängliga data för de nyckelfaktorer som beslutas vara 
gemensamma i underlaget (mallen) för utbudsbeslut.  
 
Programanalysen förutsätts vara kort (kanske rymmas på en sida) men ska ha utrymme för 
programledarens kommentarer. Frågor om förbättringsförslag och eventuella behov av fördjupad 
analys ska vara standard i mallen. Själva analysen ska samtidigt knytas ihop i en gemensam och 
därmed igenkänningsbar struktur, till exempel i form av en SWOT-analys. 
 
Analysmallen ska genereras automatiskt ur systemet till programledaren som är den som verkställer 
analysen. Genomförd analys tillställs berörd fakultetsledning och i förekommande fall LUN. Analysen 
ska även publiceras på programmets hemsida men också arkiveras på särskild plats i 
Dokumenthörnan eller på annat ställe, så att förändringar över tid enkelt kan spåras och så att den är 
tillgänglig för eventuella institutions-, fakultets- eller universitetsövergripande analyser. Fakulteterna 
och LUN bestämmer i övrigt hur kursanalyser ska användas i den egna verksamheten. 
 
 

                                                           
16 Läsårsenkäter används regelmässigt vid Copenhagen Business School i Köpenhamn. Det föreslagna 
frågebatteriet motsvarar CBS frågeområde 4 (Academic Competences and context) respektive 1 (General 
evaluation). 
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