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1. Bakgrund och motiv 
Rektor har fattat beslut om ett ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s 
utbildningar (SLU ID ua 2016.1.1.2-4673). En väsentlig del i SLU:s 
systematiska kvalitetsarbete kommer att vara kvalitetsdialoger. 
Kvalitetsdialoger ska ske mellan programnämnder (PN) och 
Utbildningsnämnd (UN) samt mellan fakultetsnämnder (FN) och rektor. 
Kvalitetsdialogerna ligger till grund för UN:s respektive rektors 
bedömning av kvaliteten i utbildningar vid SLU. Vad gäller 
utbildningsadministrationens kvalitet så bedöms och utvecklas den med 
hjälp av verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning. 
 

2. Syfte – nytta med projektet 
Syftet med projektet är att utforma ändamålsenliga kvalitetsdialoger så att 
dessa ger UN, rektor och universitetsdirektören goda grunder för 
bedömning av kvaliteten, samtidigt som de ger PN, FN och 
utbildningsadministrationen möjlighet att lyfta kvalitetsfrågor 
 

3. Mål – resultat av projektet 
Projektets övergripande mål är fastställa en beskrivning av hur 
kvalitetsdialoger ska genomföras samt hur relevanta delar av 
verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning ska utformas. Projektet ska 
genomföra en pilotomgång av kvalitetsdialoger under 2017. Denna ska på 
grund- och avancerad nivå genomföras för en typ av utbildning (t.ex. 
masterprogram och fristående kurser), och på forskarnivå för ett-två 
kvalitetsområden.  
 
Utgående från pilotomgången ska projektet komma fram till en detaljerad 
beskrivning av följande: 

• Årscykel: När under året olika moment ska göras. 
• Sexårscykel: Schema för att all utbildning kvalitetssäkras enligt 

ramverket inom en sexårsperiod. 
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• Struktur för kvalitetsdialoger: Deltagare vid dialogerna, 

övergripande schema för diskussionen samt hur resultatet ska 
dokumenteras. 

• Underlag: Vilket bakgrundsmaterial ska tas fram inför dialogerna, 
och vem ansvar för det? Hur ska mallar för underlag se ut? 

 
4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 

Projektet avser utformning av kvalitetsdialoger mellan  
• UN och PN  
• rektor och FN  

samt utformning av relevanta delar i verksamhetsplanering och 
verksamhetsuppföljning mellan  

• universitetsdirektören och administrativa chefer med ansvar för 
utbildningsadministration 
 

Projektet ska utgå från de standarder som formulerats i ramverket. Om 
projektet bedömer att det ska tas fram bakgrundsdata till dialogerna ska 
denna data finnas relativt lättillgänglig.  
 
Det ingår inte i projektet att skapa bättre förutsättningar för att ta fram 
bakgrundsdata, t.ex. att utveckla kurs- och programvärderingar.  
 
Projektet ska genomföra pilotomgången 2017 och föreslå hur kvalitets-
dialoger därefter bör hanteras i förvaltningsfas. Ansvaret att driva arbetet 
med kvalitetsdialoger väntas från och med 2018 ingå i 
planeringsavdelningens uppdrag. 
 

5. Kritiska faktorer 
En kritisk faktor är att kvalitetsdialogerna kan bli alltför resurskrävande. 
Det är därför viktigt att de mallar för underlag till dialoger som projektet 
utformar har tydliga instruktioner som refererar till befintlig verksamhet/ 
uppföljning/utveckling som passar in, är lätta att fylla i och begränsas till 
de viktigaste frågorna. I möjligaste mån ska statistik från befintliga register 
användas. 
 
En annan kritisk faktor är att dialogerna uppfattas som enbart en 
byråkratisk kontrollinsats som inte ger utrymme för konstruktiv dialog. 
Kvalitetsdialogerna ska utformas så att de upplevs meningsfulla och 
utvecklande för samtliga inblandade.  
 

6. Genomförande 
- Fastställa tidsplan för pilotomgången, inklusive vilken typ av 

utbildning (grund- och avancerad nivå) respektive vilka 
kvalitetsområden (forskarnivå) som ska testas i piloten. 
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- Förbereda, genomföra, dokumentera och utvärdera pilotomgången. 
- Föreslå årscykel, sexårscykel, struktur för dialoger samt struktur för 

underlag till dialoger.  
 
 

7. Tidsplan 
Detaljerad tidsplan och förslag till pilotomgång februari 

Framtagande av struktur för kvalitetsdialog  mar-apr 

Framtagande av mallar och bakgrundsmaterial apr-jun 

Genomförande av pilotgenomgång sep-okt 

Utvärdering av pilotgenomgång nov 

Förslag på kontinuerlig drift av kvalitetsdialoger 
(årscykel, sexårscykel, struktur och underlag)  
 

dec 

Projektet avslutas dec 

 
 

8. Projektorganisation 
Styrgrupp1 Karin Holmgren, prorektor  

(rörande kvalitetsdialoger med kärnverksamheten) 

 Birgitta Wikmark Carlsson, bitr. universitetsdirektör 
(rörande utbildningsadministrationen) 

Projektgrupp Yvonne Andersson, planeringsavdelningen 
(projektledare) 

 Ingeborg Amnéus, planeringsavdelningen  

 Lotta Hansson, planeringsavdelningen 

 Kristina Julin, planeringsavdelningen 

 Roger Pettersson, utbildningsavdelningen 

Referensgrupper Utbildningsadministrativa noden. (Utbildnings-
administrativa noden förväntas inom sitt ordinarie 
uppdrag kommunicera projektets förslag med berörda 
chefer). 
 
Tjänstemän vid planeringsavdelningen 
 
Rådet för forskarutbildning 
 

 

 

                                                      
1 Styrgrupp i detta fall innebär inte att formella styrgruppsmöten med beslut genomförs i 
projektet, utan att en informell avstämning görs med respektive ansvarig för godkännande 
av delmål/förslag under projektets gång. 
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9. Resurser och budget 
Kostnad för projektet förväntas rymmas inom ordinarie budget. 
 
 

10. Kommunikation och förankring 
Tidsplan för pilotomgången lämnas till UN, Fur, universitetsdirektör, PN 
och FN, fakultetsdirektörer, utbildningsledare, chefer för planerings- och 
utbildningsavdelningen, samt till utbildningsnoden under mars. 
 
Under projektets gång krävs löpande förankring med aktörer som kommer 
att vara involverade i kvalitetsdialogerna. 
 
 

11. Godkännande av projektplanen  
Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget 
accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. 
 
 
 
 
 

Uppdragsgivare  Projektledare 
Martin Melkersson  Yvonne Andersson 
 

 

 

 

Avdelningschef 
Lars Thorell 

 


