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Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vid 
Södertörns högskola  
Denna policy ersätter Kvalitetspolicy för Södertörns högskola, dnr 340/1.1.1/2016.  

Södertörns högskolas huvuduppdrag är att bedriva utbildning och forskning. I uppdraget 

ingår samverkan med det omgivande samhället. Verksamheten ska avpassas så att hög 

kvalitet nås. Det ska finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning och 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (HL 1 kap. § 2-4). Den 

övergripande inriktningen av högskolans verksamhet preciseras i den av högskolestyrelsen 

fastställda Utvecklingsplanen med vision, ethos och fokusområden och andra strategiska 

styrdokument. Kvalitetsarbetet har en grund i högskolans vaktslående om akademiska 

kärnvärden som akademisk frihet, kollegialitet, ansvarstagande och vetenskaplig integritet. 

Denna policy omfattar forskning och utbildning på samtliga nivåer samt samverkan som 

integrerad del i dessa verksamheter. Därtill inbegriper den administrativt stöd och 

infrastruktur, på högskolegemensam nivå såväl som i enskilda delar av verksamheten. 

Policyn är offentlig och ansluter till punkt 1.1 i Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015). 

Kvalitetsbegreppet 

Kvalitet är en mångdimensionell egenskap som bygger på bedömning, och vad som 

uppfattas som kvalitet är beroende bland annat av vem som gör bedömningen, vilket syfte 

den har och i vilket sammanhang den görs. Diskussioner om och bedömningar av kvalitet 

bör därför ske i ett flerdimensionellt perspektiv. I denna policy aktualiseras tre olika 

dimensioner av begreppet kvalitet: 

• Vetenskaplig kvalitet i meningen kollegialt erkänd hög standard i forskning och 

utbildning (akademiskt perspektiv) 

• Kvalitet utifrån studenternas och det omgivande samhällets perspektiv 

(intressentperspektiv) 

• Effektiva och rättssäkra processer (myndighetsperspektiv) 
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Begreppet kvalitet inkluderar akademisk integritet och frihet, jämställdhet och lika villkor för 

alla samt vaksamhet mot fusk och oredlighet i forskning.  

Övergripande mål  
Målet för högskolans kvalitetsarbete är att bygga och upprätthålla en kvalitetskultur präglad 

av tillit och delaktighet som ger goda förutsättningar för att utbildning, forskning och 

stödverksamhet kontinuerligt utvecklas och håller hög kvalitet, såväl i relation till ovan 

angivna kvalitetsdimensioner som till högskolans strategiska styrdokument. Bärande i 

högskolans kvalitetskultur är att samtliga medarbetare har ett kvalitetsmedvetande och att 

det på alla nivåer finns ett kollegialt ansvarstagande, där lärares och studenters kompetens 

och engagemang tas tillvara. Alla uppmuntras till och ges möjligheter att bidra till utveckling 

och förbättring av verksamheten. Kvalitetskulturen kännetecknas av öppenhet, tydlighet och 

proaktivitet.  

Vägledande principer  

Högskolans kvalitetsarbete är framåtsyftande och bygger på gemensamt lärande. Det 

innefattar både strategiskt och operativt arbete och sker på flera organisatoriska nivåer. 

Gemensamt för samtliga nivåer är följande vägledande principer, vilka ligger till grund för 

högskolans arbete för att upprätthålla och utveckla kvalitet i verksamheten. 

Delaktighet, integrering och transparens 

Det grundläggande kvalitetsarbetet sker till stor del i det dagliga arbetet – i mötet med 

studenter, i forskningen, i kollegierna, i interna och externa kontakter. Centralt för 

verksamhetens kvalitet är kopplingen mellan utbildning och forskning och hur de förstärker 

varandra samt tilliten till medarbetarnas kompetens och engagemang.  För att arbetet ska 

fungera kvalitetsdrivande fordras delaktighet samt vilja till ansvarstagande och samarbete, 

och såväl lärare som studenter och administrativ personal förväntas bidra aktivt till löpande 

kvalitetsutveckling. Uppföljning och utveckling av verksamhetens kvalitet ingår som en 

integrerad del i högskolans reguljära arbetsprocesser och organisation, exempelvis 

verksamhetsplanering, kompetensförsörjning och genomförande av utbildning och forskning. 

Kvalitetsarbetet bedrivs resurseffektivt och kännetecknas av transparens i den meningen att 

ansvarsförhållanden, system och rutiner är formellt fastställda, tydliga och kommunicerade 

internt och externt. Transparens innebär även att resultat från utvärderings- och 

uppföljningsaktiviteter görs tillgängliga för olika intressenter.  

Studentinflytande och aktiv studentmedverkan 
Studenternas medverkan i kvalitetsarbetet är grundläggande för högskolan. Formellt 
studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen och sker genom 
studentrepresentation och samråd i beredning och beslut. Studentrepresentanter utses av 
studentkåren. Studenternas påverkan i utvecklingsarbetet sker även genom medverkan i 
kursvärderingar, liksom genom löpande dialog med lärare och annan personal vid 
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högskolan. Högskolans studenter förväntas ta ansvar för sitt eget lärande och delta i 
utbildningen som aktiva medaktörer.  

Begreppet studenter innefattar även forskarstuderande. 

Systematik  

Högskolans kvalitetsarbete bedrivs systematiskt i syfte att befordra gemensamt lärande och 

kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det innebär att det finns tydliga ansvars- och 

beslutsvägar genom fastställda uppdrag och arbets- och delegationsordningar samt att det 

sker kontinuerlig utveckling, uppföljning och utvärdering, både på högskole- och 

institutionsövergripande nivå och i de lokala kollegiala miljöerna. Uppföljnings- och 

utvärderingsarbetet fungerar kvalitetsdrivande genom att ge underlag för utveckling och 

förbättring. För att säkra kvalitet förväntas berörda instanser agera både när brister i 

kvaliteten upptäcks och genom att lyfta fram goda exempel. Utvärdering av forskning och 

utbildning genomförs i periodiskt återkommande cykler och har inslag av extern kollegial 

granskning.  

Koppling till internationella, nationella och lokala ramverk och system 

En grundläggande förutsättning för kvalitetsarbetet är de lagar, regler och externa system 

som högskolan har att förhålla sig till. Främst bland dessa står, förutom högskolelagen och 

högskoleförordningen, Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetssäkringssystem samt 

Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning 

(SUHF), Den europeiska stadgan för forskare/Riktlinjer för rekrytering av forskare och 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ESG 2015). Därutöver tillkommer övrig lagstiftning och reglering som rör högskolan i dess 

roll som statlig myndighet samt högskolans internt fastställda mål, strategier, 

handlingsplaner, rutiner och delegationer som ger ramar för det fortlöpande kvalitetsarbetet. 

Inom forskning samspelar högskolans kvalitetsprocesser nära med nationella och 

internationella system för kollegial kvalitetsbedömning. 

Ansvarsfördelning  

Det formella kvalitetsansvaret är fördelat över hela högskolan, både genom chefslinjen och 

de kollegiala organen. Ytterst har varje enskild medarbetare ansvar för att bidra till att 

kvaliteten upprätthålls och utvecklas i den dagliga verksamheten. Studenterna ges möjlighet 

och förväntas utöva inflytande och aktivt delta i högskolans kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Det formella kvalitetsansvaret framgår av gällande delegationsordning.  

Organisatoriskt bär styrelse och rektor övergripande ansvar för kvaliteten i högskolans 

verksamhet. Styrelsen fastställer såväl utvecklingsplan som policy för kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling, och rektor beslutar om övergripande kvalitetssystem och delegerar 

kvalitetsansvar inom högskolan som organisation. Rektor ger genom verksamhetsstyrning 
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och fördelning av resurser förutsättningar för kvalitet i högskolans verksamhet. Rektor följer 

regelbundet upp fakultetsnämndens och institutionernas (motsvarande) arbete med 

utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Fakultetsnämnden bär som högskolegemensamt kollegialt organ övergripande ansvar för 

säkring och utveckling av den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning, bland annat 

genom kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Högskolegemensamma råd och styrgrupper 

har kvalitetsansvar inom sitt område. 

Inom institutionerna och motsvarande organisatoriska enheter är kvalitetsansvaret fördelat 

mellan prefekt (motsvarande) och underställda chefer samt organ med kollegial 

representation på institutions-, program- och ämnesnivå.  

Förvaltningschef och bibliotekschef ansvarar för kvaliteten i respektive stödverksamhet. 

Huvudprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet 

Inom högskolan finns en rad kontinuerligt löpande processer som bidrar till att säkerställa 

och utveckla verksamhetens kvalitet. De regleras i flera fall av styr- och stöddokument som 

ger ramar för arbetet samt av handlingsplaner/verksamhetsplaner som anger prioriteringar 

och tidsramar. Styrdokument och processer ses över med viss periodicitet och vid behov.  

Följande huvudprocesser utgör grund för högskolans systematiska kvalitetsarbete inom 

utbildning och forskning: 

• Verksamhetsplanering och resursfördelning, centralt och lokalt 

• Verksamhets- och resultatuppföljning, centralt och lokalt 

• Högskolegemensam ordning för anställning, befordran och kompetensutveckling 

• 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 studenternas 

kursvärderingar 

• Kollegial vetenskaplig bedömning av forskningsresultat samt planerad forskning 

(internationellt, nationellt och lokalt) 

• Periodiskt återkommande utvärdering av högskolans miljöer avseende både 

utbildning och forskning, anpassad till nationella och internationella krav och 

innehållande bedömning av externa sakkunniga  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive arbete för lika villkor  
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