
   
Dnr: 4161-1.1.2-2020 

2020-12-08 
 
 

 
Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg  |  141 89 Huddinge  |  08 608 40 00  |  Org nr: 202100–4896  |  registrator@sh.se 
 

 

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid  
Södertörns högskola 
 

I detta dokument beskrivs formerna för högskolans systematiska kvalitetsarbete med fokus 
på utbildning. Det utgår från den av högskolestyrelsen fastställda policyn för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling och ger en utförligare beskrivning av ansvarsförhållanden och 
processer samt hur dessa förhåller sig till varandra. Dokumentet utgör inte något eget 
styrdokument, utan bygger på beslutade planer, delegationsordningar, policyer, riktlinjer, 
uppdragsbeskrivningar m.m. Avsikten är att ge en sammanhållen men konkret beskrivning 
av hur de högskoleinterna processerna för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är tänkta 
att fungera.  

Det systematiska kvalitetsarbetet är integrerat i högskolans reguljära processer för styrning, 
uppföljning och utveckling av utbildningsverksamheten. Kvalitetsarbetet bedrivs 
systematiskt, men utgör i sig inte något eget system. Det bygger på övertygelsen om att 
kvalitet är en central dimension i all verksamhet på högskolan och att kvalitetsfrågor ingår 
som en given aspekt i samtliga verksamhetsprocesser, från övergripande ledningsnivå till 
genomförandet av enskilda utbildningsmoment i ämnes- och programmiljöerna. Högskolans 
kvalitetssystem är alltså detsamma som dess system för styrning och uppföljning av 
verksamheten generellt. Samtidigt gäller att kvalitetsarbetet ska vara spårbart och kunna 
följas i dokument och beslut som visar hur det fungerar kvalitetsutvecklande och hur resultat 
från genomförda uppföljningar, utvärderingar och analyser omsätts i åtgärder som leder till 
förbättringar i verksamheten och effekter på längre sikt. Syftet med detta dokument är att 
tydliggöra hur säkring och utveckling av kvalitet i utbildning utgör en systematiskt 
återkommande dimension i högskolans styrnings- och ledningsprocesser.  

I föreliggande form har detta dokument fokus på utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. Flera av de processer och rutiner som beskrivs har dock relevans också för 
högskolans forskningsverksamhet. Avsikten är att det ska kompletteras med en liknande 
beskrivning av högskolans interna processer och rutiner för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning. 
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Högskolans systematiska arbetssätt 
Det övergripande målet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla 
kvaliteten i all utbildning, genom processer och rutiner för styrning, uppföljning, utvärdering, 
och utveckling. Arbetet ska bedrivas framåtsyftande och ge förutsättningar för ständig 
förbättring, liksom bidra till gemensamt lärande och att stödja medarbetare och studenter i 
verksamhetens olika delar. Genom att arbeta på detta sätt nås de mål för utbildningarna 
som satts upp i högskolans utvecklingsplan och andra strategiska styrdokument, liksom i lag 
och förordning.  

Högskolans systematiska kvalitetsarbete inom utbildningarna har sin grund i Södertörns 
högskolas policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. En given grund är även de 
externa krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning och i det nationella 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning, som i sin tur delvis bygger på ESG 2015 
(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). 
Därutöver tillkommer övrig relevant lagstiftning. Grundläggande för det systematiska 
arbetssättet är också högskoleinterna dokument av tidigare nämnda typer.  

Ett välfungerande kvalitetsarbete fordrar en kvalitetskultur som innebär tillit, engagemang 
och ansvar hos ledning, medarbetare, studenter och doktorander och som ger 
förutsättningar för alla att delta. Det kräver ett väl fungerande samspel mellan chefslinje, 
kollegiala organ och studentrepresentanter, liksom etablerade kontaktvägar till avnämare 
och externa intressenter. Det systematiska kvalitetsarbetet struktureras utifrån högskolans 
organisation och beslutsdelegation och ansvaret är fördelat på olika organ och befattningar. 
En konkretisering av kvalitetsarbetet utgör högskolans årliga kvalitetsplan, vilken anger en 
rad tidsatta projekt och aktiviteter kopplade till detta. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete som utgår från 
ett helhetsperspektiv på verksamheten och innebär att: 

- arbetet utgår från i förväg fastställda och kända kriterier och mål 

- det är tydligt vem/vilka som har ansvar för vad 

- arbetet bygger på kontinuerlig utveckling, uppföljning och utvärdering  

- nya mål ställs upp som ett resultat av utvärdering och analys 

- kvalitetsarbetet är en integrerad del av högskolans interna processer och fungerar 
resurs- och tidseffektivt 

 
Det systematiska arbetssättet involverar både akademisk kärnverksamhet och administrativ 
stödverksamhet (inklusive gemensam förvaltning och bibliotek). Det innefattar både 
strategiskt och operativt arbete och sker på flera organisatoriska nivåer i såväl chefslinjen 
som kollegiet, inklusive studenter. Det inrymmer både styrande, uppföljande, utvärderande 
och utvecklande moment och fungerar kvalitetsdrivande genom att ge underlag för 
förbättring och nya initiativ. Olika typer av underlag används i arbetet, såsom exempelvis 
interna och externa kvantitativa data, självskattningar och redogörelser för upplevd kvalitet 
(exempelvis genom enkäter till medarbetare, studenter och alumner) samt bedömning av 
interna och externa sakkunniga. 
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Planering av verksamheten sker på basis av tidigare erfarenhet, och utvecklingen drivs 
framåt med stöd i kontinuerlig uppföljning och periodvis återkommande utvärdering. Detta 
innebär att planering, uppföljning och utvärdering samverkar löpande. Arbetssättet illustreras 
i figuren nedan, som visar stegen i en upprepande fyrastegscykel för ständig förbättring och 
utveckling.  

 

Det beskrivna arbetssättet är gemensamt för både det strategiska och det operativa arbetet, 
liksom för organisationens olika nivåer och delar. Det innebär att arbetet bedrivs kontinuerligt 
och säkrar att planering och utveckling sker på basis av systematisk uppföljning, utvärdering 
och analys. Den kunskap som genererats från kvalitetsarbetet ligger till grund för nästa varv i 
cykeln. Det systematiska arbetssättet innebär också att själva arbetsprocesserna följs upp 
och utvärderas, i syfte att kvalitetssäkra dessa och göra dem mer effektiva. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för verksamhetens kvalitet är både informellt och formellt. Varje medarbetare har 
ansvar att i sitt dagliga arbete bidra till hög kvalitet utifrån givna förutsättningar. 
Beslutsansvar inom högskolan framgår av delegationsordningen. I beslutsansvaret ligger 
även att ansvara för uppföljning för att säkerställa att verksamheten följer och arbetar utifrån 
det som beslutats. 

  



 
  4 (12) 

Det formella ansvaret för högskolans kvalitetsarbete är fördelat på flera instanser och aktörer 
på olika nivåer både i kollegiet och i chefslinjen. Chefer och kollegiala organ bär formellt 
beslutsansvar inom ramen för sitt uppdrag. Chefer och kollegiala organ på samtliga nivåer 
ska säkerställa att studenter och doktorander ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 
utbildningarnas planering, genomförande och vidareutveckling.  

Högskolestyrelsen 

Högskolestyrelsens uppgift framgår av 2 kap. 2 § i Högskolelagen. Styrelsen beslutar bland 
annat om övergripande riktning och högskolans organisation. Den godkänner 
årsredovisningen samt intygar att högskolan har en fungerande intern styrning och kontroll. 
Styrelsen fastställer resursfördelning, budget, antagnings-, anställnings- och arbetsordning 
samt högskolans policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  

Rektor 

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans systematiska kvalitetsarbete och för att 
all verksamhet håller hög kvalitet. Rektor beslutar om årliga planeringsförutsättningar, 
högskoleövergripande verksamhetsplan, resursfördelning till institutioner/motsvarande, 
högskolegemensamma styrdokument för kvalitetsarbetet samt om kvalitetsuppdrag av 
temporär eller permanent karaktär. Till sitt stöd har rektor rektorsråd med ansvar inom olika 
områden. Prorektor och vicerektor för utbildning respektive forskning genomför kontinuerligt 
kvalitetsdialoger med högskolans ämnes- och programmiljöer.  

Rektorsråd med ansvar för kvalitetsfrågor 
Rektorsrådet med ansvar för kvalitetsfrågor bevakar och driver på rektors uppdrag frågor 
kopplade till högskolans systematiska kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. 
Rektorsrådet samverkar härvid med fakultetsnämnden samt prefekter/motsvarande. 
Rektorsrådet ansvarar också för att ta fram förslag till årlig kvalitetsplan. 

Högskoleövergripande styrgrupper 

För vissa högskolegemensamma verksamheter (lärarutbildningen, Centre for Baltic and East 
European Studies, Studieverkstan, Enheten för högskolepedagogisk utveckling) finns 
styrgrupper, bestående av befattningshavare i chefslinjen och/eller 
verksamhetsrepresentanter från olika delar av högskolan. Styrgrupperna leds av prorektor/ 
vicerektor och beslutar i frågor av strategisk betydelse för aktuell verksamhet. 

Prefekt (motsvarande) 

Prefekten (samt akademisk ledare för lärarutbildningen och föreståndare Centre for Baltic 
and East European Studies, CBEES) är kvalitetsansvarig för all verksamhet inom sin 
verksamhetsenhet. I detta ligger planering av verksamheten utifrån tilldelad budget samt 
ansvar för rekrytering, kompetensutveckling och personalledning. Prefekten beslutar om 
institutionens budget och utbildningsutbud inklusive planerings- och antagningstal. Prefekten 
ska tillse att studenters/doktoranders rättssäkerhet säkerställs och att studenter och 
doktorander ges möjlighet till medverkan och inflytande i beredning och beslut vid 
institutionen. Prefekten fastställer även individuella studieplaner för doktorander. 
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Avdelningsföreståndare 

Avdelningsföreståndare utses av prefekt och är chef för den akademiska personalen inom 
de ämnen och program som hör till avdelningen. Avdelningsföreståndaren har budget- och 
personalansvar samt är ansvarig för att avdelningens verksamhet bedrivs inom ramen för 
högskolans och institutionens övergripande riktlinjer och policyer. 

Fakultetsnämnden 

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering av kvalitet inom 
utbildning och forskning. Den verkar också kvalitetsfrämjande genom att initiera och stödja 
kvalitetsutveckling. Det innebär både att den deltar i diskussioner med högskolans ledning i 
kvalitets- och strategifrågor och att den har kvalitetssäkringsansvar. Kvalitetssäkringen sker 
genom uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning, vilken fungerar både 
granskande och kvalitetsutvecklande. Fakultetsnämnden fastställer föreskrifter och riktlinjer, 
beslutar om inrättande och eventuell avveckling av utbildning, ansvarar för antagning av 
doktorander, samt fastställer kurs- och utbildningsplaner samt allmänna studieplaner.  

Institutionsnämnd och kursplanenämnd 

Institutionsnämnd fastställer årligen verksamhetsplan för institutionen, liksom fastställer 
kursplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Institutionsnämnd (motsvarande) 
leds av prefekt/ akademisk ledare.   

Programråd och ämnesråd 

Programråd och ämnesråd ansvarar som lokala kollegiala organ för planering och utveckling 
av ämnets/programmets utbildningar utifrån kurs- och utbildningsplaner. Råden kan även 
initiera utveckling av nya kurser och program. Råden kan fastställa litteraturlistor genom 
delegation från institutionsnämnden. I program- och ämnesråd ingår program- och 
ämnessamordnare. Programråd och ämnesråd ansvarar inom sina utbildningar för kontakt 
med avnämare och externa intressenter. 

Prefekt och institutionsnämnd kan delegera direkta beslut till råden, efter att det säkerställts 
att sammansättningen följer vad som krävs enligt högskolelagen 2 kap 6–7 §. 

Styrgrupp för forskarutbildningsområde 

Styrgrupp för forskarutbildningsområde ansvarar för kvalitet inom examensområde på 
forskarnivå. I ansvaret ingår bland annat att främja och hålla samman området som 
utbildningsmiljö och att utifrån givna resurser skapa förutsättningar för doktorander att 
genomföra sina studier inom stipulerad tid. Styrgruppen ger förslag till fakultetsnämnden i 
flertalet ärenden som gäller forskarutbildning, i något fall även till prefekt. I styrgruppen ingår 
representant för områdets doktorander. 

Prefekt kan delegera direkta beslut till styrgruppen, efter att det säkerställts att 
sammansättningen följer vad som krävs enligt högskolelagen 2 kap 6–7 §.  

I alla ovan nämnda kollegiala ingår studentrepresentanter utsedda av studentkåren. 
Studenterna ska vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 
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betydelse för utbildningen eller studenternas situation. När beslut fattas av enskild 
befattningshavare ska information ges och samråd ske med studentrepresentant i god tid 
före beslut eller slutförande av beredning. 

Förvaltningschef och bibliotekschef 

Förvaltningschefen ansvarar inom ramen för tilldelad budget för kvalitet i den 
högskolegemensamma stödverksamheten och för att denna är samordnad, tillräcklig och 
effektiv. Förvaltningschefen har även ansvar för högskolegemensam infrastruktur, däribland 
administrativa verktyg/system och studentstöd av olika slag samt för frågor kring information 
och intern och extern kommunikation.  

Högskolans förvaltning ansvarar för att styrdokument och processer, rutiner o dyl. ses över 
med lämplig periodicitet och revideras vid behov. Förvaltningens avdelningschefer är inom 
sina funktionsområden ansvariga för att styrdokument är uppdaterade och ändamålsenliga. 

Bibliotekschefen ansvarar för att det stöd biblioteket tillhandahåller möter medarbetares och 
studenters behov. Biblioteket ansvarar även för vissa administrativa och pedagogiska 
verktyg/system samt för IKT-pedagogiskt stöd.  

Huvudprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet 
Följande huvudprocesser utgör grund för högskolans systematiska kvalitetsarbete inom 

utbildning: 

• Verksamhetsplanering och resursfördelning, centralt och lokalt 

• Verksamhets- och resultatuppföljning, centralt och lokalt 

• Högskolegemensam ordning för anställning, befordran och kompetensutveckling, 

inklusive högskolepedagogisk meritering 

• Ordning för inrättande och avveckling av huvudområden, forskarutbildningsämnen 

och utbildningsprogram 

• Fastställande av kursplaner för utbildning på samtliga nivåer, utbildningsplaner samt 

allmänna och individuella studieplaner 

• Kollegialt utvecklingsarbete på lokal nivå rörande utbildning, inklusive 

kursutvärdering 

• Periodiskt återkommande utvärdering av högskolans miljöer, anpassad till nationella 

och internationella krav och innehållande bedömning av externa sakkunniga  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive arbete för lika villkor. 
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Verksamhetsplanering och uppföljning 

Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning är en central process i högskolans 
systematiska kvalitetsarbete. Genom den fastställs uppdrag och fördelas resurser till 
verksamhetens olika delar. Processen omfattar hela högskolans verksamhet och griper från 
rektorsnivå till ämnes-/programnivå. Målet för den är kontinuerlig kvalitetsutveckling av 
högskolans utbildningar såväl som av forskning och stödverksamhet.  

Arbetet med verksamhetsplanering och resursfördelning följer en årscykel baserad på 
återkommande dialoger. För att säkra delaktighet, transparens och studentinflytande följer 
högskolan ett dialogiskt arbetssätt, och i dialogmöten med ledning, verksamhetsansvariga 
och studenter görs bedömningar och prioriteringar på grundval av identifierade behov och 
resultat från uppföljning och intern och extern utvärdering. Målet är att skapa förutsättningar 
för proaktiv kvalitetsutveckling och att konkretisera kort- och långsiktiga delmål samt att 
utifrån dessa fördela högskolans resurser. Genom processen sker kontinuerlig återkoppling 
och uppföljning av åtgärder för stärkt kvalitet, i enlighet med den ovan beskrivna 
fyrastegscykeln för ständig förbättring. Hur arbetet löper över ett verksamhetsår framgår av 
följande bild: 
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Dialogerna, som förs med institutioner (motsvarande), bibliotek och gemensam förvaltning, 
leds av prorektor och vicerektor för utbildning respektive forskning. I dialogerna med 
institutionerna och lärarutbildningen deltar prefekt, proprefekt och avdelningsföreståndare 
(eller motsvarande funktioner). Från förvaltning medverkar planeringschef och controller. 
Dialoger förs även med föreståndare för Centre for Baltic and East European Studies samt 
med förvaltningschef och bibliotekschef. 

Planeringsfasen inleds i mars med verksamhetsdialog 1. Målet för den är att följa upp 
tidigare års utfall, klargöra förutsättningarna för verksamhetens fortsatta bedrivande och 
därtill knutna resursbehov samt diskutera mål för kommande år. Bland underlagen till 
dialogerna ingår resultat från intern och extern kvalitetsuppföljning och kvalitetsutvärdering 
samt institutionens bedömning på basis av kontakter med utbildningarnas avnämare och 
externa intressenter. 

Vid verksamhetsdialog 2, då även rektor deltar, diskuteras förslag till verksamhetsmål och 
resurstilldelning. I anslutning till denna dialogomgång hålls planeringsinternat med 
Ledningsrådet, vid vilket underlag och förslag till högskoleövergripande verksamhetsplan 
och resursfördelning för kommande år diskuteras. På basis av dialogerna och internatet 
fastställer rektor i juni planerings- och budgetförutsättningar för det fortsatta arbetet med 
verksamhetsplaner och budget för kommande år.  

I oktober fastställer högskolestyrelsen övergripande resursfördelning efter förslag från rektor, 
varefter rektor fattar beslut om högskoleövergripande verksamhetsplan för kommande år. 
Verksamhetsplanen utgår från högskolans utvecklingsplan och konkretiserar dess 
fokusområden i prioriteringar för ledningen och uppdrag till verksamheterna. På den lokala 
nivån görs sedan egna verksamhetsplaner och budgetar samt fastställs utbildningsutbud. 
Uppföljning av dessa verksamhetsplaner ger underlag till styrelsens årliga uppföljning av 
högskolans utvecklingsplan. 

Parallellt härmed utarbetas och inlämnas högskolans årliga medelsansökan till 
Östersjöstiftelsen. Efter rektorsbeslut om tilldelning och uppdrag fattas beslut om budget av 
respektive prefekt medan verksamhetsplan fastställs av institutionsnämnderna. Rektor 
fastställer årlig kvalitetsplan, utifrån uppföljning av föregående års plan. 

Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten utförs av Ekonomiavdelningen inom den 
gemensamma förvaltningen, som kontinuerligt under året lämnar information om utförda 
helårsstudieplatser och helårsprestationer samt budgetuppföljning. Information lämnas både 
till institution (motsvarande) och högskoleledningen. Budgetuppföljningsmöten mellan 
högskoleledning och institutioner (motsvarande) genomförs terminsvis. Extern och intern 
återrapportering av genomförd verksamhet och uppföljning/analys av resultat sker i 
samband med arbetet med bokslut och årsredovisning.  

Resultat och behov av åtgärder som uppmärksammats i kvalitetsprocessen gällande 
avvikelser, brister, risker etc., tas in i verksamhetsplaneringen på såväl 
högskoleövergripande nivå som på institutionsnivå (motsvarande) och blir på så sätt föremål 
för uppdrag och resurser i kommande års verksamhetsplan. Vid sidan av externa 
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styrdokument och resursbeslut är det högskolans vision, mål, strategier och policyer och 
resultat från intern kvalitetsuppföljning, som ligger till grund för planering och beslut. 

Rekrytering och kompetensutveckling 

Rekrytering, kompetensutveckling och befordran av lärare är en kontinuerligt pågående 
process som bedrivs i nära samarbete mellan chefslinje och kollegiala organ 
(fakultetsnämnd, rekryteringskommittéer) samt med stöd från HR-avdelningen inom den 
gemensamma förvaltningen. I processerna spelar bedömning utförd av interna och externa 
sakkunniga en viktig roll. 

Processer och regler, såväl nationella som lokala, för anställning av akademisk personal 
(inklusive doktorander), framgår av högskolans anställningsordning. Där anges 
behörighetskrav, allmänna och särskilda bedömningsgrunder, regler för utlysning och 
beredningsprocess samt beslutande instanser vid anställningsärenden. I 
anställningsordningen beskrivs också processer för befordran av akademisk personal till 
professor och docent. 

Personalansvariga chefer håller årligen planerings- och utvärderingssamtal, där bland annat 
medarbetarnas kompetensprofil och utveckling diskuteras. Kompetensförsörjning (inklusive 
mer omfattande insatser för kompetensutveckling) ingår som ett frågeområde såväl i 
kvalitetsdialogerna som i de årliga verksamhetsdialogerna med institutioner/motsvarande. 
Långsiktig planering vad gäller rekrytering och kompetensutveckling är ett ansvar för 
personalansvarig chef, såväl för akademisk som administrativ personal. 

Vid sidan av anställningsordningen har högskolan ett system för pedagogisk meritering, där 
pedagogiskt skickliga lärare kan ansöka om att utses till meriterad respektive excellent 
lärare. Ansvaret för bedömningsprocessen ligger på fakultetsnämnden, som även fastställer 
kriterier och indikatorer.  

För enskilda medarbetares högskolepedagogiska kompetensutveckling erbjuder Enheten för 
högskolepedagogisk utveckling på rektors uppdrag löpande ett utbud av öppna kurser. Den 
erbjuder även konsultativt och verksamhetsanpassat stöd riktat till lärarlag för pedagogisk 
kvalitetsutveckling.  

För kompetensutveckling för alla kategorier av medarbetare genomför HR-avdelningen på 
förvaltningschefens uppdrag utbildning i form av till exempel kurser i högskolejuridik, 
introduktionsutbildning för nyanställda, kurser i olika dataprogram, ledarskaps- och 
chefskurser samt mentorsprogram. Kurser och program ges enligt en löpande cykel.  

Beslut om examenstillstånd och inrättande av program 

Högskolan har generella examensrättigheter (rätt att inrätta huvudområde) för utbildning på 
kandidat- och magisternivå. Högskolan har även rätt att inrätta huvudområde för masternivå 
samt forskarutbildningsämne inom de examenstillstånd för forskarnivå som givits av UKÄ.  

Initiativ till nya huvudområden, program och forskarutbildningsämnen tas lokalt och 
diskuteras inom ramen för ovan beskrivna verksamhetsdialoger. Kvalitetsprövning inför 
inrättande av utbildning genomförs av fakultetsnämnden, som även fastställer riktlinjer och 
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bedömningskriterier. Av riktlinjerna framgår vilken instans som ska lämna in ansökan och 
vilken obligatorisk information ansökan ska innehålla, liksom hur bedömningsprocessen är 
utformad. I processen för inrättande av huvudområde på avancerad nivå och 
forskarutbildningsämne ingår krav på extern sakkunnigbedömning. Inför inrättande ska såväl 
akademisk kvalitet och studenters rättssäkerhet som utbildningens relevans för högskolan 
och samhället beaktas, liksom förutsättningar för rekrytering av studenter. 

Fastställande av kurs- och utbildningsplaner samt allmänna och individuella 
studieplaner 

Kursplaner, utbildningsplaner och studieplaner ska ses som både juridiska och pedagogiska 
dokument, varför kvalitetssäkring av planerna är en central del i högskolans kvalitetsarbete. 
Kurs- respektive utbildningsplan samt allmän studieplan fastställs av behörigt kollegialt 
organ (fakultetsnämnd, institutionsnämnd, kursplanenämnd). Individuell studieplan för 
doktorand fastställs av prefekt. Som pedagogiska dokument är kursplanerna instrument för 
ämnesmiljöernas kvalitetsutveckling och bygger på medarbetarnas och studenternas 
ansvarstagande för det kollegiala utvecklingsarbetet på ämnes- och programnivå. 

Högskolan har dokumenterade processbeskrivningar för hur kurs- och utbildningsplaner 
samt allmänna och individuella studieplaner bereds och fastställs, liksom riktlinjer för 
nivåplacering av kurser, förhållandet mellan grundnivå och avancerad nivå samt 
grundprinciper för formulering av lärandemål. Anvisningarna följer de grundläggande krav 
som fastställts i högskoleförordningen. De allmänna studieplanerna och mallen för 
individuella studieplaner fastställs i enlighet med högskolans föreskrifter för forskarutbildning. 
De individuella planerna revideras årligen i dialog mellan handledare och doktorand.  

Uppföljning och utvärdering av kvalitet 

En grundläggande komponent i högskolans arbete med uppföljning av utbildningarna är de 
kursvärderingar som studenterna genomför, vilka är centrala för utbildningarnas 
kvalitetssäkring, för pedagogisk utveckling samt för att säkra studenternas inflytande i 
utvecklingen av utbildningen. Att kursvärderingar ska genomföras regleras i HF 1 kap. 14§. 
Förordningens krav att hela kurser ska utvärderas innebär på Södertörns högskola att kravet 
gäller kurser som har en kursplan, men det är även möjligt att utvärdera delkurser och 
program. HF reglerar dessutom att resultat från kursvärderingar ska återkopplas till 
studenterna samt att resultaten ska hållas tillgängliga. Högskolan har fastställda riktlinjer 
såväl för genomförandet av kursvärderingar som för återkopplingen av deras resultat till 
studenterna. Till stöd för genomförandet använder högskolan ett digitalt verktyg.  

Löpande kvalitetsuppföljning sker därtill i form av regelbundet återkommande 
kvalitetsdialoger mellan högskoleledning och ämnes-/programmiljöer. Dialogerna leds av 
prorektor och vicerektor för utbildning respektive forskning. Förutom representanter för den 
lokala utbildningsmiljön (inklusive student-/doktorandrepresentanter) inbjuds prefekt, 
avdelningsföreståndare och företrädare för fakultetsnämnden. Syftet med dialogerna är att 
främja kvalitetsutveckling och skapa ett forum för återkommande öppna samtal kring kvalitet 
i utbildning och forskning. Dialogerna genomföras löpande på tvåårsbasis och dokumenteras 
skriftligt.  
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Fakultetsnämnden är ansvarig för beslut om, planering och genomförande av periodiskt 
återkommande kvalitetsutvärdering och uppföljning av högskolans utbildningar. 
Utvärderingarna är anpassade till nationella och internationella krav och innehåller inslag av 
bedömning av externa sakkunniga. Ett viktigt fokus i utvärderingarna är måluppfyllelse, både 
av nationella och lokala mål. Fakultetsnämndens utvärderings- och uppföljningsarbete 
fastställs i en plan som revideras vid behov. 

Institutionsnämnderna ansvarar för att följa upp vilka åtgärder som de av fakultetsnämnden 
utvärderade utbildningarna vidtagit. I de fall fakultetsnämnden ser behov kan den begära 
särskild återrapportering. Institutionsnämnderna redovisar årligen sin uppföljning till 
fakultetsnämnd samt högskoleledning i återkopplingsdialoger.  

Fakultetsnämnden verkar även för att systematiskt sammanställa goda exempel och arbeta 
för ett gemensamt lärande kring kvalitet. I dess regi hålls årligen uppföljande samtal om 
kvalitet i utbildning där erfarenheter och goda exempel delas mellan verksamhetens olika 
delar. Ett forum för kollegial diskussion och erfarenhetsutbyte utgör även den 
kvalitetskonferens som Fakultetsnämnden årligen anordnar. 

Systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete samt jämställdhetsintegrering 

Södertörns högskola arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsarbete enligt 
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Högskolans arbetsmiljöpolicy, som fastställs av 
styrelsen, förtydligar hur arbetet ska bedrivas inom organisationen. Högskoleövergripande 
handlingsplan tas fram av arbetsmiljökommittén och fastställs av rektor. Högskolan har även 
tagit fram dokumentet ”Gemensamt förhållningssätt för medarbetare vid Södertörns 
högskola” som beskriver hur chefer och medarbetare ska behandla varandra för att nå 
en god arbetsmiljö. Utöver detta har högskolan riktlinjer för hur lika villkorsarbetet ska 
bedrivas. 

Rektor är huvudansvarig för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet och vidaredelegerar 
arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter till chefer, som ska ha de kunskaper, befogenheter och 
resurser som uppgifterna kräver. Det är chefens ansvar att det bedrivs ett systematiskt 
arbetsmiljö- och lika villkorsarbete i samverkan med arbetstagare, arbetsmiljöombud och 
studerandeskyddsombud. Medarbetare har ansvar att vara delaktiga i arbetet och bidra till 
den gemensamma arbetsmiljön.  

Högskolan har en central arbetsmiljökommitté (AMK) som består av representanter för 
arbetsgivare, fack, studentkår och arbetsmiljöombud. AMK arbetar strategiskt och proaktivt 
och ansvarar för att målen för det övergripande arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet följs upp 
kontinuerligt. Institutionerna/motsvarande samt avdelningar har lokala arbetsmiljökommittéer 
som arbetar med frågorna och bevakar att lokalt framtagna planer följs upp. Arbetet med 
arbetsmiljö och lika villkor sker löpande enligt fyrastegscykeln för ständig förbättring och 
utveckling. Högskolan arbetar systematiskt med att tidigt fånga upp signaler på fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan skapa ohälsa samt risker för 
diskriminering. Det görs bland annat med hjälp av högskolans medarbetarundersökning 
(genomförs på uppdrag av högskolans ledning), arbetsmiljöronder (genomförs av 
personalansvarig chef utifrån lagkrav och där arbetsmiljöombud har möjlighet att delta) samt 



 
  12 (12) 

planerings- och uppföljningssamtal (genomförs av personalansvarig chef). Särskilda 
riskbedömningar genomförs när större förändringar som påverkar medarbetare planeras. 
Uppföljning av resultaten görs på högskole- och institutions-/avdelningsnivå samt individnivå. 
Kartläggning av studiemiljön för studenter och doktorander sker genom ovan beskrivna 
kursvärderingar och enkäter. 

Arbete med jämställdhetsintegrering sker genom en särskild arbetsgrupp som bland annat 
tar fram underlag för handlingsplan och åtgärder samt följer upp hur arbetet genomförs. 
Handlingsplanen bereds vidare av AMK och fastställs sedan av rektor. Ordförande för 
arbetsgruppen utses av rektor.  
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