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Ordning för rektors dialoger för planering och 

kvalitetsuppföljning 

Bakgrund 

Efter att den högskoleövergripande verksamhetsplanen införts under 2020, och rektor fattat 

beslut om kvalitetsplan, finns ett behov av att förtydliga strukturer och processer för 

planering och uppföljning vid högskolan. 

Beslut 

Rektor beslutar att den ordning som beskrivs i bilagan ”Ordning för rektors dialoger för 

planering och kvalitetsuppföljning” ska gälla från och med vårterminen 2021. Ordningen 

ersätter de beslut som tidigare fattats varje år för uppläggning av verksamhetsplanering och 

dialoger. 

Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Nils Ekedahl efter föredragning av 

planeringschef Anton Ridderstad. I handläggningen har rektorsrådet för kvalitet Anna Maria 

Jönsson deltagit. 
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Ordning för rektors dialoger för planering och 

kvalitetsuppföljning 

 

Verksamhetsplanering, resursfördelning och kvalitetsuppföljning är centrala processer i 

högskolans arbete. Övergripande mål är kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildning och 

forskning, liksom av stödverksamhet (tekniskt-administrativt stöd på central och lokal nivå 

samt bibliotek), och genom processerna formuleras uppdrag och fördelas resurser till 

organisationens olika delar baserat på information från kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av verksamhetens kvalitet. Resultatet av planeringsarbetet fastställs i beslut om 

verksamhetsplaner och resursfördelning på högskoleövergripande och lokal nivå. I detta 

arbete spelar återkommande dialoger mellan rektor och verksamhetsföreträdare en central 

roll. 

I maj 2020 beslutade rektor att införa en högskoleövergripande verksamhetsplan, avsedd att 

stödja operationaliseringen av högskolans Utvecklingsplan 2020–2024. Verksamhetsplanen 

anger allmänna inriktningar, högskolegemensamma projekt samt uppdrag fördelade till 

enskilda enheter för närmast kommande verksamhetsår, men identifierar också prioriteringar 

för hela strategiperioden. Den integrerar beslut om ekonomisk planering och utgör därmed 

en länk mellan strategi och resursfördelning.  

Av rektorsbeslutet framgår att även lokala verksamhetsplaner ska göras, i likhet med 

tidigare. Den lokala planeringen ska förhålla sig till den högskoleövergripande 

verksamhetsplanen, men ha stor frihet vad gäller innehåll och detaljeringsgrad och förväntas 

också förhålla sig direkt till högskolans utvecklingsplan. Arbetet med att ta fram och fastställa 

verksamhetsplaner ska ha en tydlig integration med kvalitetssäkringsarbetet, så att behov 

som där identifieras omhändertas och följs upp i planerings- och resursfördelningsarbetet. 

Mot bakgrund av införandet av en högskoleövergripande verksamhetsplan finns det skäl att 

tydliggöra och formellt fastställa en ordning för de dialoger med resultat- och 

kvalitetsansvariga organ och befattningshavare som rektor sedan lång tid genomför och som 

ligger till grund för högskolans övergripande planering. I detta dokument beskrivs denna 

ordning och hur dialogerna förhåller sig till högskolans systematiska uppföljnings- och 

kvalitetsarbete. 

Ett dialogbaserat arbetssätt 

Grundläggande för högskolans verksamhets- och budgetplanering är att den är baserad på 

dialogmöten där företrädare för högskolans ledning träffar ansvariga chefer och kollegiala 

organ för att föra samtal om uppdrag, resurser, utvecklingsbehov och prioriteringar. 

Dialogerna genomförs i form av verksamhetsdialoger, kvalitetsdialoger och 

återkopplingsdialoger. Till grund för samtalen ska ligga information om högskolans 
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övergripande ekonomiska förutsättningar samt resultat från verksamhetsuppföljning och 

interna och externa kvalitetsutvärderingar. 

Verksamhetsdialoger förs med institutioner, lärarutbildningen, fakultetsnämnd, Centre for 

Baltic and East European Studies (CBEES), gemensam förvaltning och biblioteket och 

behandlar uppdrag och resurser inför kommande års verksamhetsplan. 

Verksamhetsdialoger genomförs årligen. 

Kvalitetsdialoger förs med högskolans ämnesmiljöer och lärarutbildningens program, i syfte 

att följa och stödja kvalitetsutveckling och identifiera högskoleövergripande behov och 

utmaningar, liksom även goda exempel. Kvalitetsdialoger genomförs löpande på två- eller 

treårsbasis. 

Återkopplingsdialoger förs med representanter för fakultetsnämnd resp. institutionsnämnder i 

syfte att följa upp genomförda kvalitetsutvärderingar och samtala om hur resultaten av dessa 

omhändertagits på institutions- och ämnesnivå. Återkopplingsdialoger genomförs årligen.  

Med utgångspunkt i underlag från dessa dialoger förs en samlad dialog om högskolans 

övergripande planering vid ledningsrådets årsvisa planeringsinternat. Här deltar 

högskoleledning, rektorsråd, prefekter (motsvarande), planeringschef, bibliotekschef, 

student- och doktorandrepresentanter. Vid internatet identifieras gemensamma inriktningar 

och uppdrag för såväl nästkommande år som för strategiperioden i sin helhet.  

Verksamhetsdialoger 

Verksamhetsdialoger genomförs årsvis under perioden februari-maj. Syftet är att följa upp 

tidigare års verksamhetsutfall, klargöra förutsättningar för verksamhetens fortsatta 

bedrivande, diskutera mål för kommande år samt identifiera därtill knutna resursbehov. I 

dialogerna görs bedömningar och prioriteringar på grundval av identifierade behov samt 

resultat från uppföljning och intern och extern utvärdering.  

Dialogerna ingår som ett integrerat led i institutionernas, lärarutbildningens, CBEES:s, 

fakultetsnämndens, förvaltningens och bibliotekets verksamhetsplanering. De har i första 

hand fokus på kommande verksamhetsår, men behandlar också mer långsiktig planering. 

Målet är att skapa förutsättningar för proaktiv kvalitetsutveckling och att konkretisera kort- 

och långsiktiga delmål samt att utifrån dessa fördela högskolans resurser på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt. Hur arbetet löper över ett verksamhetsår framgår av 

följande bild: 
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Med institutionerna och lärarutbildningen hålls dialoger vid två tillfällen under vårterminen, i 

mars respektive maj. Vid dialogtillfälle 1 träffar prorektor och vicerektor prefekt och 

administrativ chef vid aktuell institution (motsvarande) samt avdelningsföreståndare för 

berörda ämnen. Studenterna är välkomna att delta med två representanter (inkl. 

doktorandrepresentant). Underlag för dialogen utgör föregående års verksamhetsutfall och 

ekonomiska resultat tillsammans med information från intern och extern kvalitetsuppföljning 

och kvalitetsutvärdering, kompetensförsörjningsplaner samt inlämnat planeringsunderlag 

från de olika verksamhetsdelarna. 

Vid dialogtillfälle 2 träffar rektor, prorektor och vicerektor prefekt och proprefekt vid aktuell 

institution resp. lärarutbildningen. Underlag för dialogen utgör högskoleledningens förslag till 

uppdrag och resurstilldelning för aktuell verksamhet kommande år.  

Parallellt med ovannämnda möten träffar rektor, prorektor och vicerektor fakultetsnämndens 

ledning, förvaltningschef, bibliotekschef samt föreståndare för CBEES för diskussion om 

uppdrag och budgetram för kommande år. Underlag för dessa möten utgör föregående års 

verksamhetsutfall och ekonomiska resultat samt aktuell verksamhetsplanering för 

kommande år.  
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På basis av dialogerna fastställer rektor vid halvårsskiftet planeringsförutsättningar för den 

fortsatta verksamhets- och budgetplaneringen. Högskolestyrelsen fastställer i oktober 

övergripande resursfördelning efter förslag från rektor, varefter rektor fattar beslut om 

högskoleövergripande verksamhetsplan för kommande år. Parallellt härmed tas på lokal nivå 

fram verksamhetsplaner för kommande år, vilka fastställs av chef eller institutionsnämnd. På 

basis av förda dialoger tas under tidig höst fram högskolans årliga framställan till 

Östersjöstiftelsen, vilken meddelar sitt tilldelningsbeslut i mitten av hösten. Högskolans 

budget för kommande år fastställs av högskolestyrelsen under december månad. 

Kvalitetsdialoger 

I syfte att stödja kvalitetsutveckling och ge tillfälle till återkommande samtal kring kvalitet i 

utbildning och forskning genomför rektor kvalitetsdialoger med de lokala utbildnings- och 

forskningsmiljöerna. Dialogerna hålls löpande, och sker i dagsläget på 2- eller 3-årsbasis. 

Formen utvecklas dock kontinuerligt, för att svara mot aktuella behov. Dialogerna omfattar 

kvalitetsfrågor i bred bemärkelse, men kan ges tematisk inriktning, så att en viss omgång 

fokuserar en mer specifik frågeställning, t.ex. kvalitet i forskning. Dialogen dokumenteras i 

en kort sammanställning där det aktuella ämnet/programmet anger de kvalitetsaspekter som 

man valt att prioritera inför kommande år. 

Vid dialogerna möter pro-/vicerektor för utbildning respektive forskning ämnessamordnare 

och lärare från aktuell miljö tillsammans med 2 representanter för studenterna (inkl. 

doktorandrepresentant). Fakultetsnämnden har möjlighet att delta med representant vid 

dialogerna. Den aktuella utbildnings-/forskningsmiljön väljer själv vilka personer som deltar, 

och studentrepresentanterna ska vara utsedda av Studentkåren. Prefekt/ motsv. och berörd 

avdelningsföreståndare här rätt att delta vid dialogerna. Mötena inleds med en återblick på 

föregående dialogtillfälle och de prioriteringar som miljön gjort efter denna, men ska i övrigt 

ha form av ett fritt samtal.  

På basis av genomförda kvalitetsdialoger färdigställer högskoleledningen årligen en resumé 

av genomförda dialoger som lyfter fram gemensamma, högskoleövergripande frågor 

kopplade till kvalitetsarbetet. 

Återkopplingsdialoger 

För att säkerställa att resultat från högskolans interna kvalitetsutvärderingar omhändertas i 

den övergripande verksamhetsplaneringen samt leder till relevanta åtgärder inom berörda 

lokala miljöer genomför rektor årligen återkopplingsdialoger med Fakultetsnämnden och 

institutionsnämnderna. Dialogerna, som är en ny komponent i högskolans dialogiska 

arbetssätt, syftar till att tydliggöra uppföljning och återkoppling i det interna kvalitetsarbetet. 

Återkopplingsdialogerna genomförs i två former, dels dialog mellan högskoleledning och 

representanter för fakultetsnämnden, dels dialog mellan högskoleledning, fakultetsnämnd 

och institutionsnämnder.  
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I den förstnämnda dialogen, som genomförs terminsvis, redovisar fakultetsnämnden 

resultaten från genomförda kvalitetsgranskningar och de överväganden och åtgärder den 

gjort med anledning av dessa. Syftet är att föra samtal om övergripande frågor rörande 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt identifiera områden och utbildningar i behov av 

särskild uppmärksamhet. I dialogen deltar rektor, prorektor, vicerektor och 

fakultetsnämndens ledning samt planeringschef och chef för Enheten för utbildning och 

kvalitet inom gemensam förvaltning. Dialogen dokumenteras i form av minnesanteckningar. 

I den andra dialogen, som genomförs årsvis, redovisar företrädare för högskolans 

institutionsnämnder för rektor och fakultetsnämnd hur resultaten från högskolans interna 

kvalitetsutvärderingar har hanterats i berörda utbildnings- och forskningsmiljöer. Syftet är att 

följa upp hur resultaten har påverkat verksamhetens genomförande på kort och lång sikt och 

föra samtal om förutsättningarna för kvalitetsutveckling. I dialogen deltar rektor, prorektor, 

vicerektor, fakultetsnämndens ledning, företrädare för högskolans institutionsnämnder, 

liksom planeringschef och chefen för Enheten för utbildning och kvalitet inom gemensam 

förvaltning. Om behov finns kan dialogen delas upp i flera möten. Dialogen dokumenteras i 

form av minnesanteckningar. 

 

 


