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Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av 
utbildning vid SLU 

Beslut 
Rektor beslutar 
att fastställa anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU i 
enlighet med bilaga 1 till detta beslut, samt 

att anvisningarna ska tillämpas från och med den 1 mars 2018. 

Redogörelse för ärendet 
Sedan januari 2017 har Sveriges lärosäten tillsammans med Universitetskanslers-
ämbetet ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra den högre utbildningen. SLU 
har därför beslutat om ett ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet 
(SLU ID: SLU ua 2016.1.1.2-4643). Enligt ramverket ska det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivas inom uppdraget för den reguljära organisationen och 
säkras med hjälp av regelbundet återkommande nulägesanalyser och dialoger.  

Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt för att testa det beslutade kvalitets-
säkringssystemet, utarbeta detaljerade anvisningar samt identifiera eventuella 
utvecklingsbehov. Alla fakultetsnämnder och programnämnder medverkade i 
pilotomgången och fyra utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt 
vissa aspekter av forskarutbildningen granskades. Även delar av stödverksamheten 
inom universitetsadministrationen granskades.  

Efter pilotomgången genomfördes en utvärdering av hur olika moment i kvalitets-
säkringsprocessen fungerat innan ett förslag på anvisningar utarbetades. Rådet för 
utbildning på forskarnivå (FUR), utbildningsnämnden (UN), avdelningschefer 
inom universitetsadministrationen som deltagit i pilotprojektet samt en 
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referensgrupp med utbildningsledare och utbildningshandläggare utgjorde 
remissinstanser.  

För genomförandet av pilotomgången och utarbetandet av anvisningar svarar 
projektgruppen med Yvonne Andersson, Lotta Hansson, Kristina Julin och Helena 
Eklund Snäll vid planeringsavdelningen samt Roger Pettersson och Cecilia Almlöv 
vid utbildningsavdelningen.  

En mer utförlig presentation av bland annat utvärderingen och det fortsatta 
utvecklingsbehovet för universitetets kvalitetssäkringssystem finns i bilaga 2 till 
detta beslut: Rapport angående systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 
(SLU ID: SLU ua 2018.1.1.2-502). 

Motiv till beslutet 
I ramverket beskrivs metoden med kvalitetsdialoger översiktligt. För att 
framgångsrikt genomföra den systematiska kvalitetssäkring som krävs av SLU 
behövs även en mer detaljerad beskrivning som underlättar planering och 
genomförande på operativ nivå.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
SLU:s kvalitetssäkringssystem syftar till att bygga en kvalitetskultur, i bemärkelsen 
att uppnå en systematik vad gäller analys, diskussion och utvecklingsarbete kring 
utbildningsprocessens alla delar. Kvalitetssäkringssystemet ska utgöra ett stöd för 
diskussioner, bedömningar och prioriteringar av vad som är viktigast för den 
enskilda utbildningen att fokusera på just nu.  

I de anvisningar som fastställs definieras bland annat vad som förväntas av 
inblandade parter, planerade granskningscykler på årlig respektive långsiktig basis 
(6 år), arbetssätt samt dokumentation. Beslutet utgår från gällande ramverk för 
kvalitetssäkring av utbildning vid SLU och innebär inte någon förändring av 
ansvarsfördelning avseende utbildningens kvalitet, vilken är definierad i 
universitetets delegationsordningar. En förväntad konsekvens av beslutet är att den 
systematiska kvalitetssäkringen enklare kan planeras in i verksamheternas ordinarie 
arbete. 

Det är centralt att kvalitetssäkringsprocessen i sig fortsätter att utvecklas, bland 
annat genom åtgärder som förbättrat systemstöd och översyn av ramverk och 
indikatorer. Rekommendationerna i rapporten (bilaga 2) bör beaktas i det fortsatta 
arbetet. Erfarenheter och synpunkter bör kontinuerligt tas tillvara så att 
universitetets systematiska kvalitetssäkring uppnår sitt syfte samtidigt som den 
administrativa insatsen för akademin bibehålls på en rimlig nivå. 
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 
utvecklingsledare Yvonne Andersson och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även prorektor Karin Holmgren, 
deltagarna i ovan nämnd projektgrupp samt utbildningshandläggare Johan Torén 
medverkat.   

Peter Högberg 

Yvonne Andersson 

Bilagor 
1. Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning

vid SLU
2. Rapport angående systematisk kvalitetssäkring av utbildning

vid SLU
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1 Inledning 
Detta dokument utgör anvisningar för hur systematisk kvalitetssäkring av 
utbildning ska bedrivas vid SLU. Anvisningarna innebär en tillämpning av 
universitetets beslutade Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar (SLU 
ID: SLU.ua 2016.1.1.2-4643). Anvisningarna omfattar utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. 

2 Rollfördelning 
Huvudansvaret för att driva processen för SLU:s systematiska kvalitetssäkring 
inom utbildningen ligger på planeringsavdelningen enligt 
Universitetsadministrationens strategi 2017 – 2020 och verksamhetsplan 2018. 

Fakultets- och programnämnder förväntas: 
− Inför kvalitetsdialogerna, och för varje program som ska granskas, ta fram 

underlag som är utformade enligt de instruktioner som tillhandahålls. 
− Se till att de anställda som är verksamma i utbildningsprocessen ges 

möjlighet att bidra till arbetet med underlagen. Lärar-/handledarkollegiets 
erfarenheter och synpunkter bör fångas upp i ett lämpligt forum (t.ex. 
kvalitetsseminarier eller workshops med handledarkollegiet och 
studierektorer/programstudierektorer, kursansvariga och lärare). 

− Planera arbetet så att studentrepresentant(er)/doktorand(er) ges möjlighet 
att medverka i arbetet med underlagen. 

− Utifrån givna ramar utse deltagare till kvalitetsdialogerna. 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/ramverk-for-kvalitetsarbete-inom-slus-utbildningar-20161221.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/ramverk-for-kvalitetsarbete-inom-slus-utbildningar-20161221.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/planering-utveckling/verksamhetsplanering-budget-strategi/strategi-2017-2020-och-vp-uadm-2018.pdf?si=C7688A4F6353BFAA82118B0790E09130&rid=1268308970&sn=sluEPi6-prodSearchIndex
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− Genomföra de i nulägesanalysen och under kvalitetsdialogen identifierade 
utvecklingsåtgärderna enligt rektors respektive utbildningsnämndens 
beslut, samt att återrapportera enligt planerad uppföljning.  

SLUSS/SLUSS doktorandnämnd (DN) förväntas: 
− Utse student-/doktorandrepresentanter som ska medverka vid 

kvalitetsdialogerna. 
− Bidra till en effektiv kommunikation mellan berörda student-/ 

doktorandrepresentanter och arbetsgruppens ledare, samt övriga deltagande 
grupper. 

− Kommentera de rapporter som lämnas in av FN respektive PN. 

Den externa granskaren förväntas: 
− Tillföra ett externt perspektiv i granskningen av SLU:s utbildningar. 

Avdelningschefer inom universitetsadministrationen förväntas: 
− Inför kvalitetsdialogerna ta fram underlag som är utformade enligt de 

instruktioner som tillhandahålls. 
− Se till att de anställda som arbetar med stöd till utbildningsprocessen ges 

möjlighet att bidra till arbetet med underlagen. 
− Utifrån givna ramar utse deltagare till kvalitetsdialogerna. 
− Genomföra de i nulägesanalysen och under kvalitetsdialogen identifierade 

utvecklingsåtgärderna enligt universitetsdirektörens beslut, och att 
återrapportera enligt planerad uppföljning. 

3 Sexårsplan för systematisk kvalitetssäkring av all utbildning 
Enligt Universitetskanslersämbetets nyligen framtagna nationella system för 
kvalitetssäkring av högre utbildning, ska varje lärosäte säkerställa att utbildningen 
kvalitetssäkras och en plan för detta ska redovisas. SLU:s kvalitetssäkring utgår 
från de sexårsplaner för granskning av forskarutbildning respektive utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som presenteras i figurer 1och 2, och för det senare 
även mer detaljerat i bilaga 6.1. Planen för granskning av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå bygger på följande principer: 

− Kvalitetssäkring är i sig kvalitetsdrivande och ska ses som en del av det 
reguljära utvecklingsarbetet. 

− Program av samma typ (långa yrkesprogram, korta yrkes- och 
kandidatprogram, masterprogram etc.) granskas samtidigt oberoende av 
programnämndstillhörighet. 

− Yrkesprogrammen granskas tidigt i processen eftersom det är viktigt att 
hög kvalitet kan säkerställas, då programmen är unika för SLU och viktiga 
för den nationella kompetensförsörjningen. 

− De program som ingick i pilotomgången 2017 granskas inte igen under 
innevarande sexårsperiod – så länge uppföljning visar att 
utvecklingsåtgärder genomförs enligt plan.  
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− De program som helt nyligen har genomgått en extern granskning ingår i 
ordinarie kvalitetssäkringsomgång, men behöver inte ta fram nya underlag. 
Kvalitetsdialogen har i dessa fall resultaten av den externa granskningen 
som utgångspunkt.  

− Program som ges gemensamt av SLU och annat lärosäte granskas 
huvudsakligen av det lärosäte som utfärdar examen. I det fall annat lärosäte 
än SLU utfärdar examen omfattas programmet inte av en kvalitetsdialog, 
men resultatet av det andra lärosätets granskning följs ändå upp inom 
ramen för SLU:s kvalitetssäkringssystem (vid lämplig tidpunkt inom 
SLU:s uppföljningscykel; se 4 punkt g). 

Universitetets modell för kvalitetssäkring tas i reguljär drift för första gången 2018. 
Det är viktigt att det inom alla berörda delar av SLU finns en beredskap för att 
sexårsplanerna i någon mån kan behöva justeras. I förekommande fall ska 
planeringsavdelningen diskutera eventuella förslag på förändringar med 
utbildningsorganisationen i god tid innan ändringarna beslutas och träder i kraft. 

PILOT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SLU-uppföljning Föregående 
års dialoger.

Föregående års 
dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

UKÄ-granskningar Juridisk 
lärosätes-
tillsyn.

Granskning av 
SLU:s kvalitets-
säkringsarbete. 
Tematisk 
utvärdering.

Forskarutb. 
kemi.

Tematisk 
utvärdering.

ORDINARIE DRIFT

SLU-granskning Kval.omr 4 Kval.omr 1-2 Kval.omr 3-4 Kval.omr 5-6 Kval.omr 1-2 Kval.omr 3-4 Kval.omr 5-6

PILOT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SLU-granskning, 
programtyp

Blandat. Långa 
yrkesprog.

Korta yrkes- & 
kandidat-prog.

Master-
prog.

Master-
prog.

Master-
prog.

Övrigt (frist. 
kurser, basår,
uppdragsutb., 
gem. utb.

 bSLU-uppföljning Prog. i piloten 2018 års prog. 2019 års prog. 2020 års prog. 2021 års prog.

UKÄ-granskningar Juridisk 
lärosätes-
tillsyn.

Granskning av 
SLU:s kvalitets-
säkringsarbete. 
Tematisk 
utvärdering.

Tematisk 
utvärdering.

ORDINARIE DRIFT

Fig. 1. Sexårsplan för kvalitetssäkring av SLU:s forskarutbildning. 

Fig. 2. Sexårsplan för kvalitetssäkring av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
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4  Årlig process för systematisk kvalitetssäkring av SLU:s 
utbildningar 

Årscykel för den systematiska kvalitetssäkringen av SLU:s utbildning 
(”utbildningsgranskning”) är sammanfattad i fig.3 nedan.  

Årscykeln för systematisk kvalitetssäkring omfattar sju faser: 

a) Initiering av årets kvalitetssäkring (januari-februari):
Planeringsavdelningen tar fram och distribuerar via e-post och genom
webbpublicering instruktioner och övriga dokument som behövs (se bilaga
6.2), samt bokar datum för kvalitetsdialoger med fakultetsnämnder (FN),
programnämnder (PN) och doktorandnämnden/SLUSS.

Den långsiktiga ambitionen är att instruktionerna distribueras i början av
februari varje år. År 2018 kommer det dock inte att göras förrän i mars,
efter att pilotprojektet avslutats.

b) Nulägesanalys (februari-juni): FN och PN analyserar kvaliteten i
utbildningsprocessen, med utgångspunkt i SLU:s kvalitetsstandarder och i
enlighet med givna instruktioner och underlag. Redovisning sker i ett
frågeformulär och som en kort sammanfattande rapport per
utbildningsprogram.

Fig. 3. Årscykel för kvalitetssäkring av SLU:s utbildning på alla nivåer.  
FN= fakultetsnämnd; PN= programnämnd; UN= utbildningsnämnd; FUR= rådet för utbildning 
på forskarnivå; GU= utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
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c) Förberedelser inför kvalitetsdialoger (juni-september): Alla inblandade
förbereder sig inför kvalitetsdialogerna, med utgångspunkt i att såväl
fakultets-/programnämnden, ordförande för FUR/UN och SLUSS/DN i
början av dialogen lyfter de resultat av nulägesanalysen som man vill
fokusera på under dialogen (se dagordning i bilaga 6.2). SLUSS/DN
lämnar skriftliga kommentarer till de inlämnade rapporterna och utser
studentrepresentanter som ska vara med vid kvalitetsdialogerna.

d) Kvalitetsdialoger (september-oktober): Utifrån nulägesanalys och
föreslagna utvecklingsåtgärder diskuteras utbildningarnas kvalitet. För att
främja ett bra samtalsklimat hålls deltagarantalet begränsat så att dialogen
hålls i en förhållandevis liten grupp. De som närvarar bör därför involvera
övriga berörda, t.ex. nämndledamöter och övriga involverade inom
respektive fakultet, i både för- och efterarbete och informera dem om
resultatet av själva dialogen. De funktioner som förväntas delta i
dialogerna med respektive utbildningsnivå framgår nedan.

• Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (för varje program)
− Programnämnden: programnämndens ordförande, 

programstudierektor, lärarrepresentant, utbildningsledare 
och/eller utbildningshandläggare.  

− SLUSS: en studentrepresentant. 
− UN: ordförande, sekreterare. 
− Extern granskare: förslagsvis UN:s externa ledamot. 

• Utbildning på forskarnivå
− Fakultetsnämnden: forskarutbildningsnämndens ordförande 

eller vice ordförande, studierektor(er) för forskarutbildning, 
handledarrepresentant, utbildningsledare med ansvar för 
forskarutbildning och/eller forskarutbildningshandläggare.  

− Doktorandrådet: en doktorandrepresentant. 
− FUR: ordförande, sekreterare. 
− Extern granskare: kan vara UN:s externa ledamot. 

Dialogerna leds av ordförande för UN respektive FUR. En sekreterare från 
UN/FUR för översiktliga minnesanteckningar som stäms av med samtliga 
deltagare. Fakulteterna avgör själva om dekanen deltar. 

e) Bedömning (oktober-december): Utifrån kvalitetsdialogerna och
nulägesanalyserna gör ordförande i FUR/UN en bedömning av de
granskade utbildningarna och föreslår vid behov kvalitetshöjande
utvecklingsåtgärder. Universitetsdirektören deltar i det arbetet, med fokus
på stödverksamhetens behov av utveckling. Den preliminära bedömningen
stäms sedan av med respektive fakultets-/programnämnd, som ges
möjlighet att lämna synpunkter innan de s.k. kvalitetsrapporterna behandlas
i FUR och UN.
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f) Återkoppling (december-februari): Resultatet av kvalitetssäkringen, d.v.s.
FUR:s och UN:s bedömning samt beslutade utvecklingsåtgärder, delas med
de utbildningsansvariga och offentliggörs i ett PM som publiceras på
webben. De bedömningar och åtgärder som berör stödverksamheten
behandlas inom ramen för efterföljande års kvalitetssäkringsprocess inom
universitetsadministrationen (se avsnitt 5). SLU:s styrelse informeras under
sitt februarimöte.

g) Uppföljning: En översiktlig avstämning görs enligt nedan för de olika
utbildningsnivåerna.

• Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: I samband med UN:s
vårinternat ca 18 månader efter respektive kvalitetsdialog.

• Forskarutbildning: I samband med efterföljande års
kvalitetsdialoger.
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5 Årlig process för systematisk kvalitetssäkring av stödet till SLU:s 
utbildningar 

För att säkerställa god kvalitet på stödet till utbildningsverksamheten genomförs 
kvalitetsdialoger med delar av universitetsadministrationen. Inledningsvis planeras 
för årliga dialoger med infrastrukturavdelningen, IT-avdelningen, 
kommunikationsavdelningen och utbildningsavdelningen.  

Dessa kvalitetsdialoger ska fokusera på sådana frågor och områden för granskning 
som har identifierats i samband med föregående års utbildningsgranskningar samt 
andra bedömningar som t.ex. internrevisionens rapporter.  

Den systematiska kvalitetssäkringen av stödverksamheten omfattar följande faser: 
a) Initiering av årets kvalitetssäkring (januari-februari):

Planeringsavdelningen tar fram och distribuerar instruktioner samt de
övriga dokument som behövs (se bilaga 6.2), samt bokar datum för
kvalitetsdialoger med berörda avdelningschefer. 2018 kommer
instruktionerna att distribueras i mars, efter att pilotprojektet avslutats, men
ambitionen är att det sedan görs i början av februari varje år.

b) Nulägesanalys (februari): Analys av verksamheten utifrån givna
instruktioner och underlag. Redovisning sker i frågeformulär och som en
kort sammanfattande rapport.

Fig. 4. Årscykel för kvalitetssäkring av stödverksamheten, d.v.s. stödet till SLU:s 
utbildningar på alla tre nivåer. 
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c) Kvalitetsdialoger (mars-april): Utifrån i analys och föreslagna
utvecklingsåtgärder diskuteras stödverksamhetens kvalitet. Deltagare är
representanter för FUR/UN (ordförande), universitetsdirektören, berörd
avdelning samt planeringsavdelningen (sekreterare i FUR/UN).

d) Bedömning (april-maj): Utifrån kvalitetsdialogerna och nulägesanalyserna
gör universitetsdirektören en bedömning av kvaliteten inom de granskade
stödverksamheterna. Om det finns behov av kvalitetshöjande
utvecklingsåtgärder föreslås sådana.

e) Återkoppling (juni-december): Universitetsdirektörens bedömningar
delges avdelningscheferna i juni, för beredning av eventuella
åtgärdsförslag, samt offentliggörs i ett PM som publiceras på webben.
Efter genomförda budgetdialoger (okt-nov), då större utvecklingsåtgärder
kan diskuteras, beslutar universitetsdirektören i december om särskilda
uppdrag till respektive avdelning som en del i det ordinarie beslutet om
kommande års verksamhetsplan för universitetsadministrationen.

f) Uppföljning: Görs i samband med efterföljande års kvalitetsdialoger.



6 Bilagor 

6.1 Detaljerat förslag på sexårsplan för kvalitetsgranskning av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå 



6.2 Dokument som ska tas fram inom ramen för det systematiska kvalitetssäkringsarbetet 
Alla dokument görs tillgängliga på SLU:s medarbetarwebb. FU= forskarutbildning; 
GU= utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Dokumenttyp Kommentarer Ansvar 

Nyckeltal • Nyckeltalen från pilotomgången (FU och GU)
uppdateras och kompletteras med information
om antalet registrerade studenter.

Planeringsavdelningen 

Instruktioner • För arbetet med nulägesanalys och rapport.
Instruktionerna från pilotomgången ses över och
uppdateras, bl.a. med instruktioner för SWOT-
analysen och en uppmaning att redovisa hur
underlagen har tagits fram och förankrats.

• Dagordning för kvalitetsdialogerna. Samma
struktur som under pilotomgången:

1. Inledning och presentationsrunda
2. FN/PN/uadm presenterar vad de vill

fokusera på under dialogen (max 15 min)
3. SLUSS presenterar vad de vill fokusera på

under dialogen (max 5 min)
4. Dialog om kvaliteten i

utbildningsprocessen och de föreslagna
åtgärderna: önskad effekt, tidplan för
genomförande m.m.

5. Avslutning

Planeringsavdelningen 

Planeringsavdelningen 

Dokumentmallar • Frågeformulär: görs i Excel eller motsvarande
tills ett ändamålsenligt webbaserat verktyg har
tagits fram. Terminologin samt frågornas
formuleringar och omfattning i pilotomgångens
mall ses över (FU och GU).

• Mall för FN:ers/PN:ers och
stödverksamheternas sammanfattande rapport.
Pilotomgångens mallar uppdateras vid behov.

Planeringsavdelningen 

Planeringsavdelningen 

Dokumentation • Minnesanteckningar från varje dialog Sekreterare i FUR/UN 

Rapporter • Fakultets-/programnämnders och
stödverksamheternas sammanfattande rapporter.

• SLUSS/DN:s kommentarer till FN:s/PN:s
rapporter.

• Kvalitetsrapporter (FUR:s/UN:s/universitets-
direktörens bedömningar och förslag på
utvecklingsåtgärder).

• PM (kvalitetsrapporter och FUR:s/UN:s beslut
satta i ett sammanhang).

Fakultets-/program-
nämnder/avd.chefer 

SLUSS/DN 

FUR/UN/universitets-
direktören 

Planeringsavdelningen 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/nyckeltal-fu-sammanstallning-for-kvalitetsdialoger-2017.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/nyckeltal-gu-sammanstallning-for-kvalitetsdialoger-2017.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/pm-forberedelse-kvalitetsdialoger-170531.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/mall-underlag-forskarutbildning-170530.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/mall-underlag-gu-170530.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/disposition-rapport-kvalitetsdialog.pdf
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1 Inledning 
Detta dokument innehåller en redogörelse för hur systematisk kvalitetssäkring ska 
bedrivas vid SLU från och med 2018 och framöver. Metoden innebär en 
tillämpning av universitetets beslutade Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s 
utbildningar (SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.2-4643), och utgår från erfarenheterna från 
det pilotprojekt som under februari 2017 till februari 2018 har genomförts för att 
testa och vid behov utveckla SLU:s system för kvalitetssäkring av utbildning på 
alla nivåer. 

Anvisningarna i kapitel 4 utgör även ett separat styrande dokument fastställt av 
rektor (SLU ID: SLU ua 2018.1.1.2-501). I systematisk kvalitetssäkring ska alltid 
gällande version av det styrande dokumentet med anvisningar tillämpas.  

Bilaga 2

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/ramverk-for-kvalitetsarbete-inom-slus-utbildningar-20161221.pdf
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Anvisningarna har utarbetats av projektgruppen för pilotprojektet: Yvonne 
Andersson, Lotta Hansson, Kristina Julin och Helena Eklund Snäll 
(planeringsavdelningen) samt Roger Pettersson och Cecilia Almlöv 
(utbildningsavdelningen). Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR), 
utbildningsnämnden (UN), avdelningschefer inom universitetsadministrationen 
som deltagit i pilotprojektet samt en referensgrupp med utbildningsledare och 
utbildningshandläggare, har varit remissinstanser. 

2 Kort beskrivning av pilotprojektet 
Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt för att testa den kvalitetssäkringsprocess 
som är en del av universitetets nyligen beslutade Ramverk för kvalitetsarbete inom 
SLU:s utbildningar. Principerna för kvalitetssäkringsprocessen samt en beskrivning 
av de ingående momenten finns i ramverket. I testomgången granskades fyra 
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt vissa aspekter av 
forskarutbildningen. Även delar av stödverksamheten inom 
universitetsadministrationen granskades. En översiktlig beskrivning av hur 
pilotprojektet genomfördes ges figur 1. 

Fig. 1. Sammanfattning av det pilotprojekt som under februari 2017 till februari 2018 har 
genomförts för att testa kvalitetssäkringsprocessen för SLU:s utbildningar. 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/ramverk-for-kvalitetsarbete-inom-slus-utbildningar-20161221.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/ramverk-for-kvalitetsarbete-inom-slus-utbildningar-20161221.pdf
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3 Utvärdering av pilotomgången 
Synpunkter på hur olika moment i kvalitetssäkringsprocessen fungerade 
inhämtades genom muntliga utvärderingar med FUR (171204), referensgruppen 
med utbildningsledare och -handläggare (171206) och UN (171213), samt genom 
skriftlig korrespondens direkt med deltagare i kvalitetsdialogerna. Inför 
utvärderingsdiskussionerna distribuerades ett antal frågor att resonera om i 
respektive verksamhet (bilaga 5.1). Frågorna skickades till alla som deltagit i 
pilotprojektet, och ledamöterna i såväl FUR som UN ombads att vid 
utvärderingsdiskussionen föra fram den samlade bilden från respektive 
fakultetsnämnd (FN), programnämnd (PN) eller SLUSS. Möjlighet gavs också att 
framföra skriftliga synpunkter direkt till projektgruppen.  

Inför respektive utvärderingstillfälle cirkulerades även förslag på årscykel 
respektive sexårsplan för granskning av all utbildning vid SLU. Förslaget på 
sexårsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå diskuterades ytterligare 
en gång, efter respektive utvärderingsmöte, av de fyra programnämnderna som 
sedan hade möjlighet att lämna in ändringsförslag på en detaljerad nivå.  

En sammanfattning av slutsatserna från de muntliga utvärderingarna och de 
skriftliga kommentarer som inkommit finns i bilaga 5.2. Projektgruppen har 
beaktat dessa synpunkter i utarbetandet av anvisningarna i kapitel 4 nedan. 

4 Anvisningar för fortsatt drift 

4.1 Rollfördelning 
Huvudansvaret för att driva processen för SLU:s systematiska kvalitetssäkring 
inom utbildningen ligger på planeringsavdelningen enligt 
Universitetsadministrationens strategi 2017 – 2020 och verksamhetsplan 2018. När 
arbetet 2018 övergår till reguljär drift bör en arbetsgrupp vid avdelningen ges 
ansvar för att samordna kvalitetssäkringsprocessens alla faser så att de genomförs 
enligt beslut. Arbetsgruppen bör även ansvara för kontinuerlig utveckling av 
kvalitetssäkringssystemet. I arbetsgruppen bör en representant för 
utbildningsavdelningen ingå. Rekommendationen från projektgruppen är att 
arbetsgruppen under 2018 leds av utredare Helena Eklund Snäll. 

Fakultets- och programnämnder förväntas: 
− Inför kvalitetsdialogerna, och för varje program som ska granskas, ta fram 

underlag som är utformade enligt de instruktioner som tillhandahålls. 
− Se till att de anställda som är verksamma i utbildningsprocessen ges 

möjlighet att bidra till arbetet med underlagen. Lärar-/handledarkollegiets 
erfarenheter och synpunkter bör fångas upp i ett lämpligt forum (t.ex. 
kvalitetsseminarier eller workshops med handledarkollegiet och 
studierektorer/programstudierektorer, kursansvariga och lärare). 

− Planera arbetet så att studentrepresentant(er)/doktorand(er) ges möjlighet 
att medverka i arbetet med underlagen. 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/planering-utveckling/verksamhetsplanering-budget-strategi/strategi-2017-2020-och-vp-uadm-2018.pdf?si=C7688A4F6353BFAA82118B0790E09130&rid=1268308970&sn=sluEPi6-prodSearchIndex
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− Utifrån givna ramar utse deltagare till kvalitetsdialogerna. 
− Genomföra de i nulägesanalysen och under kvalitetsdialogen identifierade 

utvecklingsåtgärderna enligt rektors respektive utbildningsnämndens 
beslut, samt att återrapportera enligt planerad uppföljning.  

SLUSS/SLUSS doktorandnämnd (DN) förväntas: 
− Utse student-/doktorandrepresentanter som ska medverka vid 

kvalitetsdialogerna. 
− Bidra till en effektiv kommunikation mellan berörda student-/ 

doktorandrepresentanter och arbetsgruppens ledare, samt övriga deltagande 
grupper. 

− Kommentera de rapporter som lämnas in av FN respektive PN. 

Den externa granskaren förväntas: 
− Tillföra ett externt perspektiv i granskningen av SLU:s utbildningar. 

Avdelningschefer inom universitetsadministrationen förväntas: 
− Inför kvalitetsdialogerna ta fram underlag som är utformade enligt de 

instruktioner som tillhandahålls. 
− Se till att de anställda som arbetar med stöd till utbildningsprocessen ges 

möjlighet att bidra till arbetet med underlagen. 
− Utifrån givna ramar utse deltagare till kvalitetsdialogerna. 
− Genomföra de i nulägesanalysen och under kvalitetsdialogen identifierade 

utvecklingsåtgärderna enligt universitetsdirektörens beslut, och att 
återrapportera enligt planerad uppföljning. 

4.2 Sexårsplan för systematisk kvalitetssäkring av all utbildning 
Enligt Universitetskanslersämbetets nyligen framtagna nationella system för 
kvalitetssäkring av högre utbildning, ska varje lärosäte säkerställa att utbildningen 
kvalitetssäkras och en plan för detta ska redovisas. Mot den bakgrunden föreslår 
projektgruppen att SLU:s kvalitetssäkring utgår från de sexårsplaner för granskning 
av forskarutbildning respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
presenteras i figurer 2 och 3, och för det senare även mer detaljerat i bilaga 5.3. 
Planen för granskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå bygger på 
följande principer: 

− Kvalitetssäkring är i sig kvalitetsdrivande och ska ses som en del av det 
reguljära utvecklingsarbetet. 

− Program av samma typ (långa yrkesprogram, korta yrkes- och 
kandidatprogram, masterprogram etc.) granskas samtidigt oberoende av 
programnämndstillhörighet. 

− Yrkesprogrammen granskas tidigt i processen eftersom det är viktigt att 
hög kvalitet kan säkerställas, då programmen är unika för SLU och viktiga 
för den nationella kompetensförsörjningen. 
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− De program som ingick i pilotomgången 2017 granskas inte igen under 
innevarande sexårsperiod – så länge uppföljning visar att 
utvecklingsåtgärder genomförs enligt plan.  

− De program som helt nyligen har genomgått en extern granskning ingår i 
ordinarie kvalitetssäkringsomgång, men behöver inte ta fram nya underlag. 
Kvalitetsdialogen har i dessa fall resultaten av den externa granskningen 
som utgångspunkt. 

− Program som ges gemensamt av SLU och annat lärosäte granskas 
huvudsakligen av det lärosäte som utfärdar examen. I det fall annat lärosäte 
än SLU utfärdar examen omfattas programmet inte av en kvalitetsdialog, 
men resultatet av det andra lärosätets granskning följs ändå upp inom 
ramen för SLU:s kvalitetssäkringssystem (vid lämplig tidpunkt inom 
SLU:s uppföljningscykel; se 4.3 punkt g). 

Universitetets modell för kvalitetssäkring tas i reguljär drift för första gången 2018. 
Det är viktigt att det inom alla berörda delar av SLU finns en beredskap för att 
sexårsplanerna i någon mån kan behöva justeras. I förekommande fall ska 
arbetsgruppen diskutera eventuella förslag på förändringar med 
utbildningsorganisationen i god tid innan ändringarna beslutas och träder i kraft. 

PILOT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SLU-uppföljning Föregående 
års dialoger.

Föregående års 
dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

Föregående 
års dialoger.

UKÄ-granskningar Juridisk 
lärosätes-
tillsyn.

Granskning av 
SLU:s kvalitets-
säkringsarbete. 
Tematisk 
utvärdering.

Forskarutb. 
kemi.

Tematisk 
utvärdering.

ORDINARIE DRIFT

SLU-granskning Kval.omr 4 Kval.omr 1-2 Kval.omr 3-4 Kval.omr 5-6 Kval.omr 1-2 Kval.omr 3-4 Kval.omr 5-6

PILOT
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SLU-granskning, 
programtyp

Blandat. Långa 
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Korta yrkes- & 
kandidat-prog.

Master-
prog.

Master-
prog.

Master-
prog.

Övrigt (frist. 
kurser, basår,
uppdragsutb., 
gem. utb.

 bSLU-uppföljning Prog. i piloten 2018 års prog. 2019 års prog. 2020 års prog. 2021 års prog.

UKÄ-granskningar Juridisk 
lärosätes-
tillsyn.

Granskning av 
SLU:s kvalitets-
säkringsarbete. 
Tematisk 
utvärdering.

Tematisk 
utvärdering.

ORDINARIE DRIFT

Fig. 2. Förslag på sexårsplan för kvalitetssäkring av SLU:s forskarutbildning. 

Fig. 3. Förslag på sexårsplan för kvalitetssäkring av SLU:s utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. 
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4.3  Årlig process för systematisk kvalitetssäkring av SLU:s utbildningar 
Projektgruppens förslag på årscykel för den systematiska kvalitetssäkringen av 
SLU:s utbildning (”utbildningsgranskning”) finns sammanfattat i fig. 4 nedan.  

Årscykeln för systematisk kvalitetssäkring omfattar sju faser: 

a) Initiering av årets kvalitetssäkring (januari-februari):
Planeringsavdelningen tar fram och distribuerar via e-post och genom
webbpublicering instruktioner och övriga dokument som behövs (se bilaga
5.4), samt bokar datum för kvalitetsdialoger med fakultetsnämnder (FN),
programnämnder (PN) och doktorandnämnden/SLUSS.

Den långsiktiga ambitionen är att instruktionerna distribueras i början av
februari varje år. År 2018 kommer det dock inte att göras förrän i mars,
efter att pilotprojektet avslutats.

b) Nulägesanalys (februari-juni): FN och PN analyserar kvaliteten i
utbildningsprocessen, med utgångspunkt i SLU:s kvalitetsstandarder och i
enlighet med givna instruktioner och underlag. Redovisning sker i ett
frågeformulär och som en kort sammanfattande rapport per
utbildningsprogram.

Fig. 4. Förslag på årscykel för kvalitetssäkring av SLU:s utbildning på alla nivåer.  
FN= fakultetsnämnd; PN= programnämnd; UN= utbildningsnämnd; FUR= rådet för utbildning 
på forskarnivå; GU= utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
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c) Förberedelser inför kvalitetsdialoger (juni-september): Alla inblandade
förbereder sig inför kvalitetsdialogerna, med utgångspunkt i att såväl
fakultets-/programnämnden, ordförande för FUR/UN och SLUSS/DN i
början av dialogen lyfter de resultat av nulägesanalysen som man vill
fokusera på under dialogen (se dagordning i bilaga 5.4). SLUSS/DN
lämnar skriftliga kommentarer till de inlämnade rapporterna och utser
studentrepresentanter som ska vara med vid kvalitetsdialogerna.

d) Kvalitetsdialoger (september-oktober): Utifrån nulägesanalys och
föreslagna utvecklingsåtgärder diskuteras utbildningarnas kvalitet. För att
främja ett bra samtalsklimat hålls deltagarantalet begränsat så att dialogen
hålls i en förhållandevis liten grupp. De som närvarar bör därför involvera
övriga berörda, t.ex. nämndledamöter och övriga involverade inom
respektive fakultet, i både för- och efterarbete och informera dem om
resultatet av själva dialogen. De funktioner som förväntas delta i
dialogerna med respektive utbildningsnivå framgår nedan.

• Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (för varje program)
− Programnämnden:, programnämndens ordförande, 

programstudierektor, lärarrepresentant, utbildningsledare 
och/eller utbildningshandläggare.  

− SLUSS: en studentrepresentant. 
− UN: ordförande, sekreterare. 
− Extern granskare: förslagsvis UN:s externa ledamot. 

• Utbildning på forskarnivå
− Fakultetsnämnden: forskarutbildningsnämndens ordförande 

eller vice ordförande, studierektor(er) för forskarutbildning, 
handledarrepresentant, utbildningsledare med ansvar för 
forskarutbildning och/eller forskarutbildningshandläggare.  

− Doktorandrådet: en doktorandrepresentant. 
− FUR: ordförande, sekreterare. 
− Extern granskare: kan vara UN:s externa ledamot. 

Dialogerna leds av ordförande för UN respektive FUR. En sekreterare från 
UN/FUR för översiktliga minnesanteckningar som stäms av med samtliga 
deltagare. Fakulteterna avgör själva om dekanen deltar. 

e) Bedömning (oktober-december): Utifrån kvalitetsdialogerna och
nulägesanalyserna gör ordförande i FUR/UN en bedömning av de
granskade utbildningarna och föreslår vid behov kvalitetshöjande
utvecklingsåtgärder. Universitetsdirektören deltar i det arbetet, med fokus
på stödverksamhetens behov av utveckling. Den preliminära bedömningen
stäms sedan av med respektive fakultets-/programnämnd, som ges
möjlighet att lämna synpunkter innan de s.k. kvalitetsrapporterna behandlas
i FUR och UN.
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f) Återkoppling (december-februari): Resultatet av kvalitetssäkringen, d.v.s.
FUR:s och UN:s bedömning samt beslutade utvecklingsåtgärder, delas med
de utbildningsansvariga och offentliggörs i ett PM som publiceras på
webben. De bedömningar och åtgärder som berör stödverksamheten
behandlas inom ramen för efterföljande års kvalitetssäkringsprocess inom
universitetsadministrationen (se avsnitt 4.4). SLU:s styrelse informeras
under sitt februarimöte.

g) Uppföljning: En översiktlig avstämning görs enligt nedan för de olika
utbildningsnivåerna.

• Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: I samband med UN:s
vårinternat ca 18 månader efter respektive kvalitetsdialog.

• Forskarutbildning: I samband med efterföljande års
kvalitetsdialoger.

4.4 Årlig process för systematisk kvalitetssäkring av stödet till SLU:s 
utbildningar 

För att säkerställa god kvalitet på stödet till utbildningsverksamheten genomförs 
kvalitetsdialoger med delar av universitetsadministrationen. Inledningsvis planeras 
för årliga dialoger med infrastrukturavdelningen, IT-avdelningen, 
kommunikationsavdelningen och utbildningsavdelningen.   

Fig. 5. Förslag på årscykel för kvalitetssäkring av stödverksamheten, d.v.s. stödet till 
SLU:s utbildningar på alla tre nivåer. 
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Dessa kvalitetsdialoger ska fokusera på sådana frågor och områden för granskning 
som har identifierats i samband med föregående års utbildningsgranskningar samt 
andra bedömningar som t.ex. internrevisionens rapporter. 

.Den systematiska kvalitetssäkringen av stödverksamheten omfattar följande faser: 
a) Initiering av årets kvalitetssäkring (januari-februari):

Planeringsavdelningen tar fram och distribuerar instruktioner samt de
övriga dokument som behövs (se bilaga 5.4), samt bokar datum för
kvalitetsdialoger med berörda avdelningschefer. 2018 kommer
instruktionerna att distribueras i mars, efter att pilotprojektet avslutats, men
ambitionen är att det sedan görs i början av februari varje år.

b) Nulägesanalys (februari): Analys av verksamheten utifrån givna
instruktioner och underlag. Redovisning sker i frågeformulär och som en
kort sammanfattande rapport.

c) Kvalitetsdialoger (mars-april): Utifrån i analys och föreslagna
utvecklingsåtgärder diskuteras stödverksamhetens kvalitet. Deltagare är
representanter för FUR/UN (ordförande), universitetsdirektören, berörd
avdelning samt planeringsavdelningen (sekreterare i FUR/UN).

d) Bedömning (april-maj): Utifrån kvalitetsdialogerna och nulägesanalyserna
gör universitetsdirektören en bedömning av kvaliteten inom de granskade
stödverksamheterna. Om det finns behov av kvalitetshöjande
utvecklingsåtgärder föreslås sådana.

e) Återkoppling (juni-december): Universitetsdirektörens bedömningar
delges avdelningscheferna i juni, för beredning av eventuella
åtgärdsförslag, samt offentliggörs i ett PM som publiceras på webben.
Efter genomförda budgetdialoger (okt-nov), då större utvecklingsåtgärder
kan diskuteras, beslutar universitetsdirektören i december om särskilda
uppdrag till respektive avdelning som en del i det ordinarie beslutet om
kommande års verksamhetsplan för universitetsadministrationen.

f) Uppföljning: Görs i samband med efterföljande års kvalitetsdialoger.

4.5 Långsiktigt utvecklingsarbete 

4.5.1.  Översättning till engelska 
För att göra det möjligt för alla SLU:s lärare och studenter att delta i 
kvalitetssäkringsarbetet måste alla nyckeldokument så snart som möjligt översättas 
till engelska. Detta är i enlighet med SLU:s språkpolicy och språkliga riktlinjer. 

4.5.2. Utveckling av systemstöd 
Projektgruppen konstaterade tidigt att det behövs ett användarvänligt webbaserat 
systemstöd. Verktyget bör dels möjliggöra för FN/PN att på ett smidigt sätt fylla i 
frågeformuläret (d.v.s. registrera sina indikatoruppföljningar) direkt i en databas, 
dels underlätta planeringsavdelningens arbete med att sammanställa och analysera 
den insamlade informationen. Pilotprojektets Excel (eller motsvarande) är en 
tillfällig lösning under tiden en webblösning utvecklas och testas. Under 
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pilotprojektet har projektgruppen inventerat tänkbara lösningar för hur ett 
webbaserat systemstöd kan utformas. När ett beslut om den reguljära driften av 
SLU:s kvalitetssäkringssystem har fattats bör systemutveckling påbörjas för att så 
snabbt som möjligt få en webblösning på plats.  

4.5.3.  Utveckling av rutiner för att ta fram nyckeltal (statistik) 
Planeringsavdelningen sammanställer regelbundet utbildningsstatistik till 
årsredovisningen, styrelsen, UN, FUR och nu även till den systematiska 
kvalitetssäkringen. Det finns ett behov av att se över statistiksammanställningarnas 
innehåll och omfattning, samt även tidsplanen för när de blir tillgängliga och var de 
publiceras. Detta arbete bör i hög grad ta hänsyn till kvalitetssäkringens behov.  

4.5.4.  Nyttjande av extern granskning 
När SLU:s ramverk för kvalitetsarbete togs fram beslutades, utifrån dåvarande 
information om UKÄ:s planer för utbildningsgranskningar, att ytterligare 
granskning med hjälp av externa bedömargrupper inte behövdes. SLU bör dock ta 
fram en plan för om, när och hur SLU i framtiden kan behöva använda externa 
bedömargrupper inom ramen för kvalitetssäkringen. 

4.5.4. Översyn av ramverk och indikatorer 
SLU:s kvalitetssäkringssystem syftar till att bygga en kvalitetskultur, i bemärkelsen 
att uppnå en systematik vad gäller analys, diskussion och utvecklingsarbete kring 
utbildningsprocessens alla delar. Kvalitetssäkringssystemet ska utgöra ett stöd för 
diskussioner, bedömningar och prioriteringar av vad som är viktigast för den 
enskilda utbildningen att fokusera på just nu. Det är därför viktigt att 
kvalitetssäkringsprocessen i sig fortsätter att utvecklas, så att det blir en ”lärande-
loop” där nya erfarenheter och synpunkter leder till utveckling som i sin tur 
resulterar i högre kvalitet på själva kvalitetssäkringen.  

De frågor och indikatorer som hör till SLU:s kvalitetsstandarder bör regelbundet 
ses över. Utvärderingen av pilotomgången av den systematiska kvalitetssäkringen 
har tydliggjort ett behov av att t.ex. omformulera eller ta bort vissa indikatorer eller 
att lägga till nya. Vidare kan uppföljningen av påbörjade utvecklingsåtgärder 
påvisa ett behov av att vid efterkommande kvalitetssäkringar prioritera något 
kvalitetsområde eller kvalitetsstandard i förhållande till de övriga. 

Projektgruppen rekommenderar att en översyn görs årligen efter varje avslutad 
kvalitetssäkringsomgång. Även själva ramverket bör, i enlighet med rektors beslut, 
ses över kontinuerligt. 
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5 Bilagor 

5.1 Utskickade utvärderingsfrågor 

1. Om tidsplanering, årscykel och sexårscykel
I pilotprojektet genomfördes dialogerna under sep-okt och underlagen från
verksamheterna skulle lämnas in den 31 aug. Perioden för beredning och förankring i
respektive organisation var tre månader, mellan 31 maj och 31 augusti. Perioden för
SLUSS att kommentera inlämnade underlag var 1-12 sep. Inför framtida dialoger vill vi
veta:

− Vad anser ni vara lämplig omfattning i tid (veckor/månader) för förberedelser och 
förankring i respektive organisation? 

− När är lämplig tidpunkt under kalenderåret för verksamhetens förberedelser 
respektive för dialogerna? 

− Inom vilken tidsrymd är det rimligt med återkoppling respektive beslut om 
åtgärder efter dialogerna? 

− Övriga synpunkter på tidsplaneringen? 

2. Om underlag
Underlag från verksamheterna var dels en kort rapport om utbildningen, med
nulägesanalys och förslag på åtgärder för att höja kvaliteten, dels ett mer detaljerat
underlag (excel-filen). SLUSS lämnade sin kommentar till respektive rapport. Excel-
filen var ämnad för verksamheternas egen analys, förankring och involvering av
medarbetare samt vid utarbetande av rapporten. Två filer med nyckeltal inkluderades
som bakgrundsinformation.

− Vad anser ni om rapportens disposition och omfattning? Någonting som bör 
ändras, adderas eller tas bort?  

− Vad anser ni om excel-filen med frågor per kvalitetsområde och standard? Hur 
användes den som stöd i ert arbete? Någonting som bör ändras, adderas eller tas 
bort?  

− Vad anser ni om nyckeltalen som bakgrundsmaterial? Hur användes de som stöd i 
ert arbete? Någonting som bör ändras, adderas eller tas bort? 

− Övriga synpunkter på underlagen? 

3. Om kvalitetsdialogen
Deltagarantalet begränsades och inga formella minnesanteckningar fördes vid
dialogerna, detta i syfte att främja en bra och öppen dialog. Representanterna i dialogen
förväntades inkludera nämndledamöter och övriga berörda på fakulteterna i både för-
och efterarbete, samt informera dem om själva dialogen.

− Hur ser ni på deltagarantalet vid dialogerna? Bör det ändras på något vis? 
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− Hur ser ni på deltagare vid dialogerna, var det någon funktion som saknades eller 
någon som var överflödig? 

− Vad anser ni om agendan vid dialogerna? Var det någon aspekt som saknades, 
eller som tog för mycket eller för lite tid i anspråk? 

− Hur bedömer ni att den öppna dialogen fungerade? Vad anser ni om samtalet som 
utvecklingsforum i kvalitetsarbetet?  

− Vid dialogerna satt de flesta fysiskt vid samma bord men vid några tillfällen 
deltog personer per länk. Vad anser ni om dialoger med videouppkoppling?  

− Övriga synpunkter på dialogerna? 

4. Om resultat av kvalitetsarbetet 
För att kvalitetsarbetet ska få avsedd effekt är det centralt med förankring och utrymme 
att arbeta med frågorna i många fora i verksamheten. I pilotprojektet har vi inte haft 
optimala förutsättningar tidsmässigt för det innan dialogerna. Nu efter dialogerna är 
arbetsgången den att ett utkast till bedömning och utvecklingsförslag i november skickas 
till respektive PN/FN så att eventuella missförstånd eller oklarheter kan påpekas. Beslut 
om eventuella åtgärder fattas av UN/rektor i december. Universitetsledningens 
bedömningar redovisas för styrelsen och information publiceras på medarbetarwebben. 

− Förankring och arbete: Vilka delar av verksamheten har gått bra att inkludera i 
pilotprojektet? Vilka delar har inte varit involverade? Hur kan processen utformas 
(tid eller annat) så att kvalitetsarbetet får det utrymme i verksamheten som ni 
bedömer behövs?  

− Återkoppling och beslut: Vilka synpunkter har ni på hur återkoppling och beslut 
är tänkt att hanteras? Ser ni någonting i den delen av kvalitetsprocessen som bör 
ändras? 

− Övriga synpunkter eller förväntningar på resultat eller uppföljning av 
kvalitetsarbetet? 

5. Om kommunikation 
− Vad anser ni om kommunikationen (innehåll och vägar) under pilotprojektet? 
− Har ni fått den information som behövts eller bör hanteringen ändras?  
− Hur har framförhållning och planering fungerat för verksamheterna, bör 

någonting ändras? 
− Övriga synpunkter på kommunikationen? 

6. Övrigt 
− Er sammanvägda bedömning och eventuella synpunkter som inte framkommit 

ovan? 
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5.2 Sammanfattning av synpunkter framförda av FUR, UN, 
referensgruppen med utbildningsledare/-handläggare samt enskilda 
programstudierektorer och studentrepresentanter 

5.2.1. Tidsaspekter 

Årscykel 
Processen för årscykeln bör justeras så att fakultetsnämndernas (FN) och 
programnämndernas (PN) arbete med att ta fram underlag inför kvalitetsdialogerna 
ges mer tid och tidigareläggs. Instruktioner och mallar bör därför tillhandahållas så 
tidigt på vårterminen som möjligt, och underlagen bör inte krävas in förrän tidigast 
tre månader senare. Kvalitetsdialogerna bör hållas tidigt på höstterminen, dock inte 
tidigare än att berörda student-/doktorandrepresentanter och Sluss/doktorandnämnd 
har haft rimligt med tid efter sommaruppehållet för att läsa in sig och kommentera 
FN:s och PN:s rapporter (ca 5 veckor behövs). 

Från stödverksamheten inom universitetsadministrationen framfördes önskemål om 
en tidigarelagd årscykel, så att kvalitetsdialogerna genomförs innan sommaren och 
eventuella åtgärder inkluderas i budgetarbetet under hösten. 

Sexårsplan 
Vad gäller forskarutbildningen framfördes olika åsikter om det bästa upplägget för 
hur utbildningen ska granskas under en sexårsperiod. Synpunkterna spände mellan 
önskemål om att kvalitetsdialogerna ska vara omfattande (behandla alla 
kvalitetsområden samtidigt) men glest återkommande till att de ska vara mindre 
omfattande (behandla ett eller två kvalitetsområden åt gången) men upprepas 
årligen. FUR enades dock om att stödja det förslag som projektgruppen 
presenterade, vilket innebär en treårscykel där två kvalitetsområden behandlas 
samtidigt under årligen återkommande dialoger (figur 2). 

Vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå är frågan om sexårsplan 
svårare eftersom det är en stor diversitet av utbildningar som ska granskas. Även 
om det fanns enighet om att utbildningarna bör spridas ut så jämnt som möjligt 
över hela sexårsperioden, framförde flera programnämnder åsikter om när vissa 
typer av program eller enskilda program bäst granskas under perioden.  

5.2.2. Underlagen  
Underlagen bör ses över och i de fall det är möjligt revideras enligt nedan. De 
mallar för underlag som användes i pilotomgången finns tillgängliga på 
medarbetarwebben. 

Nyckeltalen 
Nyckeltalen, som framförallt tycks ha uppskattats av programstudierektorer och 
lärare, bör kompletteras med information om antalet registrerade studenter. För att 
bli mer användarvänligt bör pivottabellerna läggas bredvid varandra (ej under). 

 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/kvalitets-och-utvecklingsarbete1/%23share-box-header
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/kvalitets-och-utvecklingsarbete1/%23share-box-header


Rapport angående systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 
 

14/17 
 

Instruktionerna 
I anvisningarna till FN/PN betonades att det är viktigt med förankring och utrymme 
att arbeta med frågorna i många forum i verksamheten för att kvalitetsarbetet ska få 
avsedd effekt. FUR samt referensgruppen med utbildningsledare/-handläggare 
önskar att det framöver ska framgå i instruktionerna att FN/PN bör utforma 
förankringen så att alla som är verksamma i utbildningsprocessen ges möjlighet till 
en konstruktiv dialog samtidigt som det medför en rimlig arbetsbelastning. 
Tydligare instruktioner för hur SWOT-analysen ska utformas efterfrågas. 

Frågeformuläret (Exceltabellen) 
Kärnverksamheten känner en oro över att frågeformuläret är omfattande och 
tidskrävande att fylla i, och önskar att frågorna blir färre och mer övergripande. 
Frågeunderlaget bör därför ses över med målet att minska antalet frågor (överväga 
om alla frågor är viktiga), om/hur man kan flytta fokus till utbildningarnas innehåll 
(flikar 3-4), samt att underlätta arbetet genom att lyfta ut de generella 
administrativa delarna, som inte är programspecifika, så att varje programnämnd 
bara behöver svara på dem en gång. Excel upplevs som ett dåligt verktyg för detta 
ändamål. 

Den sammanfattande rapporten 
Omfattningen och strukturen på pilotomgångens rapport bedöms vara bra. Det 
behövs dock förtydliganden kring rapportens längd när fler än ett kvalitetsområde 
ska granskas (forskarutbildningen), och antalet rapporter per programnämnd när 
fler än ett program ska granskas (utbildning på grundnivå och avancerad nivå). 

Fakultetsnämnders och programnämnders underlag 
De underlag som fakultetsnämnder och programnämnder lämnar in bör göras 
tillgängliga genom webbpublicering. 

5.2.3. Kvalitetsdialogerna  
Deltagare 
Alla nyckelaktörer bör ges möjlighet att delta i dialogerna. Då nyckelaktörerna kan 
skilja sig åt mellan fakulteterna bör varje fakultets- och programnämnd själva utse 
deltagare utifrån givna ramar avseende maximalt deltagarantal och 
funktioner/roller som ska vara representerade. Det uppfattas som positivt med en 
SLU-extern deltagare, men det är viktigt att personen i fråga får bra information 
om SLU:s utbildningar och rutiner innan dialogerna genomförs. Då 
studentrekrytering är en avgörande fråga speciellt för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå framfördes synpunkten att chefen för kommunikationsavdelningen 
skulle kunna vara med på dialogerna. 

Förberedelser 
Tid och plats för alla möten måste bokas i god tid och kommunikationen med 
deltagarna bör vara så komplett och fortlöpande att ingen tveksamhet kring vad 
som ska ske under dialogerna uppstår. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för 
kommunikation med studentrepresentanten inför respektive dialog och 
kommunikationen dem emellan måste fungera väl. En deltagarlista bör 
sammanställas och distribueras inför varje dialog.  
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Genomförande 
Den allmänna meningen tycks vara att kvalitetsdialogerna fungerade bra och var 
givande – innehållet upplevdes som relevant och resulterade i en gemensam 
förståelse av problembeskrivningar och en samsyn kring potentialen i de 
diskuterade utvecklingsåtgärderna. Flera programstudierektorer har framfört att de 
uppskattade att de fick lyfta, diskutera och få nya perspektiv på ibland svåra frågor 
som de annars måste hantera på egen hand i sitt arbete som programansvariga. Vad 
gäller formatet bör kvalitetsdialogerna genomföras i form av fysiska möten, d.v.s. 
med alla deltagare i samma rum. Dialogerna bör dokumenteras genom 
minnesanteckningar som görs tillgängliga för de medverkande. 

5.2.4. Resultaten av dialogerna (kvalitetsrapporter och PM) 

Det finns viss oro för att åtgärdsförslagen efter dialogerna leder till för omfattande 
arbete för de inblandade. Det är viktigt med tydlighet i alla skeden kring hur de 
föreslagna åtgärderna ska hanteras.  

5.2.5. Kommunikationen  

Kommunikationen tycks på det hela taget ha fungerat väl. Det enda undantaget är 
kommunikationen med studentrepresentanterna inför kvalitetsdialogerna, som brast 
under sommarmånaderna när studenterna inte var på plats och det dessutom 
inträffade ett byte av SLUSS-ordförande. Det är viktigt att studenter/doktorander 
får information om vad de förväntas göra och hur mycket tid det uppskattas ta. 

  



 

5.3 Detaljerat förslag på sexårsplan för kvalitetsgranskning av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå 



 

5.4 Dokument som ska tas fram inom ramen för det systematiska kvalitetssäkringsarbetet 
Alla dokument görs tillgängliga på SLU:s medarbetarwebb. FU= forskarutbildning; 
GU= utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Dokumenttyp Kommentarer Ansvar 

Nyckeltal • Nyckeltalen från pilotomgången (FU och GU) 
uppdateras och kompletteras med information 
om antalet registrerade studenter. 

Planeringsavdelningen 

Instruktioner • För arbetet med nulägesanalys och rapport. 
Instruktionerna från pilotomgången ses över och 
uppdateras, bl.a. med instruktioner för SWOT-
analysen och en uppmaning att redovisa hur 
underlagen har tagits fram och förankrats. 

• Dagordning för kvalitetsdialogerna. Samma 
struktur som under pilotomgången: 

1. Inledning och presentationsrunda  
2. FN/PN/uadm presenterar vad de vill 

fokusera på under dialogen (max 15 min) 
3. SLUSS presenterar vad de vill fokusera på 

under dialogen (max 5 min) 
4. Dialog om kvaliteten i 

utbildningsprocessen och de föreslagna 
åtgärderna: önskad effekt, tidplan för 
genomförande m.m. 

5. Avslutning 

Planeringsavdelningen 

 

Planeringsavdelningen 

Dokumentmallar • Frågeformulär: görs i Excel eller motsvarande 
tills ett ändamålsenligt webbaserat verktyg har 
tagits fram. Terminologin samt frågornas 
formuleringar och omfattning i pilotomgångens 
mall ses över (FU och GU).  

• Mall för FN:ers/PN:ers och 
stödverksamheternas sammanfattande rapport. 
Pilotomgångens mallar uppdateras vid behov. 

Planeringsavdelningen 
 
 
 

Planeringsavdelningen 

Dokumentation • Minnesanteckningar från varje dialog Sekreterare i FUR/UN 

Rapporter • Fakultets-/programnämnders och 
stödverksamheternas sammanfattande rapporter. 

• SLUSS/DN:s kommentarer till FN:s/PN:s 
rapporter. 

• Kvalitetsrapporter (FUR:s/UN:s/universitets-
direktörens bedömningar och förslag på 
utvecklingsåtgärder). 

• PM (kvalitetsrapporter och FUR:s/UN:s beslut 
satta i ett sammanhang). 

Fakultets-/program-
nämnder/avd.chefer 

SLUSS/DN 

 
FUR/UN/universitets-
direktören 
 

Planeringsavdelningen 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/nyckeltal-fu-sammanstallning-for-kvalitetsdialoger-2017.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/nyckeltal-gu-sammanstallning-for-kvalitetsdialoger-2017.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/pm-forberedelse-kvalitetsdialoger-170531.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/mall-underlag-forskarutbildning-170530.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/mall-underlag-gu-170530.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/utbildning/grund--och-avancerad-niva/kvalitetsarbete/disposition-rapport-kvalitetsdialog.pdf
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