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Kvalitetssäkring av Hippologprogrammet 
Sammanfattning av kvalitetsdialogen 2020-09-28 
Dialogen handlade till stora delar om frågor som har att göra med programmets 
särställning, dvs. att SLU får medel anvisade i sitt regleringsbrev för att bedriva 
utbildning vid de tre riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången samt att 
kostnaderna för utbildningen motfinansieras av hästnäringen. Programmets 
organisatoriska hemvist på en enhet vid institutionen för anatomi, fysiologi och biologi 
(Hippologenheten) gör också att det avviker från andra program.  

Att programmet bedrivs på riksanläggningarna leder till att studiemiljöerna är små, 
särskilt i Wången. Programmet kombinerar färdighetsträning med teoretiska inslag och 
färdighetsträningen genomförs av personalen på anläggningarna. Dialogen handlade om 
personalens kompetensutveckling och ansvarsförhållanden kring detta. Enligt gällande 
regelverk ska personer som har examinationsrätt vara anställda vid SLU. Enligt uppgift 
ska det nu gälla även för alla Hippologprogrammets examinatorer.  

Den kritik som framförts av tidigare studenter avseende schemaläggning och det som 
kallas häst- och anläggningsvård har lett till förändringar vilket gör att merparten av 
kritiken inte längre är giltig.  

Programmets hemvist på Hippologenheten kan innebära att det i dagsläget finns 
administrativa rutiner som skulle kunna hanteras centralt i stället för av hippologenheten. 
En översyn i detta avseende skulle i så fall kunna ge utrymme för att mer av hippologens 
resurser går till löpande utveckling och genomförande av utbildningen. 

Bedömning av utbildningsnämndens (UN:s) ordförande (baserat på 
samtliga underlag och kvalitetsdialogen) 
UN:s ordförande bedömer att hippologprogrammet är som helhet ett fungerande program 
med nöjda studenter och det finns ett stort engagemang hos dem som är involverade i 
programmet.  

De anrika riksanläggningarna har var och en sin historia och erbjuder goda möjligheter att 
bedriva utbildning inom hästnäringen. Dock behöver frågan resas om hur stor en 
högskolemiljö behöver vara för att kunna erbjuda en kritisk massa av lärare och studenter 
och för att utbildningen som ges ska anses vara högskolemässig och forskningsanknuten. 
Under våren 2020 har fler digitala undervisningsmoment än vanligt genomförts där 
islandshäst- och travinriktningens studenter samläst med andra hippologstudenter. Men 
islandshäst- och travinriktningen på hippologprogrammet har ändock mycket få studenter 
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per årskurs och trots samläsning kvarstår många moment i en liten studiesocial miljö som 
delas med gymnasieelever. 

Utvecklingsåtgärder  
I programnämndens nulägesrapport och under kvalitetsdialogen identifierades några 
utvecklingsåtgärder.  

UN:s ordförande bedömer det som särskilt prioriterat att programnämnden: 
 

• Ser över om det finns administrativa rutiner som kan förenklas, ersättas av SLU:s 
övriga rutiner eller hanteras centralt i stället för att utföras av hippologenheten. 

• Överväger om de (nya) moment som genomförts digitalt under våren 2020 bör 
samläsas även i fortsättningen,  

• Genomlyser hela Hippologprogrammet, med särskilt fokus på inriktningarna som 
ges i Wången, i syfte att ytterligare stärka kopplingen till andra delar av SLU för 
att säkra högskolemässighet och forskningsanknytning.  

Då SLU:s process för kvalitetssäkring syftar till att stödja närvaron av en kvalitetskultur 
som innebär kontinuerlig och strategisk utveckling och förbättring av utbildningarna, 
uppmanas programnämnden att arbeta vidare med samtliga identifierade 
utvecklingsåtgärder (i frågeformuläret, programnämndens nulägesanalys och 
minnesanteckningar från kvalitetsdialogen), inte endast de ovanstående.  

En delavstämning avseende kvalitetsarbetet görs av utbildningsnämnden våren 2022. 
Utöver det är det programnämndens ansvar att fortlöpande följa upp hur arbetet 
fortskrider, och att vid behov uppmärksamma utbildningsnämnden på frågor som rör 
programmets kvalitet. 

SLU ledningsnivå  
Frågan om att bedriva utbildning på riksanläggningarna är inte något som SLU kan 
avgöra utan samråd med Näringsdepartementet. Den är också mycket långsiktig då 
utbildningens genomförande styrs via avtal med Hästnäringens nationella stiftelse och 
respektive riksanläggning. En diskussion bör därför initieras på ledningsnivå om den 
mycket småskaliga utbildningsmiljön som Wången utgör för studenterna.  
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