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tekniska högskola
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att Blekinge tekniska högskola ska ingå i de
ordinarie granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
Lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete inte har fått det samlade omdömet godkänt
uppfyller inte samtliga aspektområden eller perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa utgår
ifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 20151. De lärosäten som inte
har fått det samlade omdömet godkänt kommer att ingå i de ordinarie granskningarna av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Ärendets hantering
UKÄ har under 2016 och 2017 genomfört en pilotgranskning av kvalitetssäkringsarbetet
vid Blekinge tekniska högskola.
Granskningen utgår ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100) samt i ESG. Se Vägledning för granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella
systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring
av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
Pilotgranskningen har haft som syfte att pröva och utveckla UKÄ:s metod för granskning
av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De lärosäten som fått det samlade omdömet inte
godkänt kommer att granskas på nytt i den ordinarie granskningsomgången av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De lärosäten som fått det samlade omdömet godkänt
räknas däremot som färdiggranskade och kommer inte omfattas av den ordinarie
granskningsomgången av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. (För närmare information,
se Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, pilotstudie.)
För granskningen av Blekinge tekniska högskola har UKÄ efter ett
nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av sakkunniga, en
studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.
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Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG), 2015.
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De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bedömargruppens
yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med
vidhängande motivering av nedanstående aspektområden och perspektiv (se
bedömargruppens yttrande).
Aspektområden:
- styrning och organisation
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Perspektiv:
- studenters och doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme.
UKÄ har innan det slutliga yttrandet formulerats skickat bedömargruppens preliminära
yttrande till lärosätet på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätet inkom med framgår av bilaga 3 i yttrandet.
Bedömargruppen har tagit del av lärosätets svar, och i de fall där bedömarna gjort
bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandet.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ lärosätets kvalitetssäkringsarbete
det samlade omdömet inte godkänt. UKÄ:s samlade omdöme redovisas i bilaga 1.
Beslut i detta ärende har tagits av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter
föredragning av utredaren Astrid Tronarp i närvaro av enhetschefen Viveka Persson,
avdelningschefen Karin Järplid Linde och strategi- och planeringsansvarige Per Westman
samt kommunikationschefen Agneta Rolfer.

Annika Pontén
Astrid Tronarp

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Blekinge tekniska högskola
Lärosäte

Samlat
omdöme

Blekinge tekniska högskola

Inte godkänt

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
”Sammantaget visar underlagen och platsbesöket att lärosätet har ett i huvudsak utvecklat
kvalitetssystem utifrån en bedömning av samtliga aspektområden. I dessa avseenden är systemet i
huvudsak systematiskt, proaktivt och integrerat i lärosätets olika delar. Däremot konstaterar
bedömargruppen att det finns brister avseende två av de tre perspektiven vilket medför att
kvalitetssystemet i sin helhet inte godkänns.
Aspektområde: Styrning och organisation
Lärosätet bedriver i alla aspekter ett i huvudsak systematiskt kvalitetsarbete som till övervägande
delar relaterar till övergripande mål och strategier med ett medvetet fokus på kärnverksamheten.
Lärosätet har i sitt kvalitetssystem etablerat ett flertal aktiviteter och processer för att följa upp och
kommunicera underlag och resultat från olika delar av kvalitetsarbetet som på ett logiskt sätt relaterar
till lärosätets kvalitetssäkringscykel. Bedömargruppen rekommenderar dock att lärosätet tydliggöra hur
resultaten från den 16 aktiviteterna på ett systematiskt sätt länkas till arbetet med verksamhetsplaner
och budget.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Lärosätet arbetar i huvudsak systematiskt och framgångsrikt med aspekten personal och har
etablerade strukturer och aktiviteter som främjar ett personalrelaterat systematiskt kvalitetsarbete
utifrån organisationens behov. Bedömargruppen anser också att lärosätet på olika sätt säkerställer
kopplingen mellan utbildning och forskning, till exempel, genom etablerade kompletta kunskapsmiljöer.
Däremot finns brister avseende aspekten infrastruktur där uppföljningen och säkerställandet av
lärandemiljön som helhet bör utvecklas.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Avseende aspekten utformning och genomförande konstaterar bedömargruppen att lärosätet bedriver
ett i många avseenden framgångsrikt arbete, exempelvis när det gäller utformning, inrättande samt
nedläggning av utbildningar. Vad gäller aspekten måluppfyllelse identifieras både styrkeområden (t.ex.
arbetet med målmatriser) och utvecklingsområden (t.ex. att tydliggöra systematiken i samband med
uppföljning och utvärdering av studenternas lärande).
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Arbetslivets perspektiv
Bedömargruppen anser att arbetslivets perspektiv är ett styrkeområde för lärosätet. Lärosätet arbetar,
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med sin profilering mot "In real life" och "dual excellence", systematiskt med att utveckla, följa upp och
utvärdera utbildningarna för att säkerställa att de är användbara och utvecklar studenternas och
doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Bedömningen är att lärosätet har
fungerande strukturer och processer för kvalitetsarbetet inom detta område och att arbetslivets
perspektiv är integrerat på alla nivåer i organisationen.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Studenters och doktoranders perspektiv
Bedömargruppens samlade bedömning gällande studenters och doktoranders perspektiv är att det
inte är tillfredsställande. Studenternas påverkansmöjligheter uppfattas som tillräckliga men det behövs
ytterligare utveckling av systematiken i arbetet. Exempelvis bör förbättringar som genomförts till följd
av granskningar och utvärderingar återkopplas på ett tydligare sätt. Bedömargruppen anser att
lärosätet inte uppfyller bedömningsgrunden gällande uppföljning, utvärdering och utveckling.
Sammantaget är aspektområdet inte tillfredsställande.
Jämställdhetsperspektiv
Lärosätet verkar medvetet om sina styrkor och svagheter och bedöms därför ha god självkännedom
och insikt om nuvarande läge gällande könsfördelning i organisationen. Alla nivåer inom lärosätet ger
uttryck för en stor vilja att göra fler aktiva åtgärder. Dock är ambitionsnivån inte i nivå med
bedömningsgrunden. Glädjande är att lärosätet numera har en utpekat ansvarig i ledningen för
frågorna i allmänhet och för arbetet med Jämställdhet i Högskola och Universitet (JiHU) i synnerhet.
Bedömargruppen uppfattar att fokus har legat på det lagstadgade likabehandlingsarbetet och i mindre
grad på jämställdhetsintegrering. Bedömargruppen anser att detta riskerar att hämma det viktiga
arbetet med jämställdhetsintegrering.
Sammantaget är aspektområdet inte tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömargruppens anser att det finns tydliga och väl fungerande rutiner som reglerar
kvalitetssystemets aktiviteter och processer men att det finns vissa utvecklingsmöjligheter avseende
uppföljning av genomförda aktiviteter samt återkoppling av resultat och åtgärder till berörda
intressenter. Arbetslivsperspektivet är det perspektiv som är mest utvecklat avseende uppföljning,
åtgärder och återkoppling medan jämställdhetsperspektivet är det perspektiv som är minst utvecklat.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.”
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Bedömargruppens yttrande över kvalitetssäkringsarbetet
vid Blekinge tekniska högskola
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska
kvalitetssäkringsarbetet vid Blekinge tekniska högskola (BTH). Av detta yttrande
framgår våra bedömningar med vidhängande motiveringar och ett förslag till samlat
omdöme.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till UKÄ.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen har följande ledamöter ingått:
 Professor Håkan Wiklund, vicerektor för kvalitetsarbete, analysfrågor och
forskningsstrategi vid Mittuniversitetet, prodekan NMT, professor i
kvalitetsteknik (ordförande)


Professor Martin Norsell, prorektor Försvarshögskolan, professor i militärteknik
(sakkunnig)



Professor Christina Nygren-Landgärds, vicerektor (prorektor) med ansvar för
utbildningsfrågor vid Åbo Akademi, professor i slöjdpedagogik (sakkunnig)



Studerande Tim Djärf, huvudansvarig för utbildningsfrågor vid Teknologkåren
Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet (studentrepresentant)



Professor Karin Zingmark, Utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten, och
avdelningen för omvårdnad, Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska
Universitet (arbetslivsrepresentant)

Bedömargruppens arbete
Granskningen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100) samt i Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area (ESG 2015)1. Se vidare Vägledning för
granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (UKÄ 2016). Underlag för
bedömningen har utgjorts av lärosätets självvärdering, intervjuer och underlag som UKÄ
tagit fram. Intervjuer har genomförts, via webb och i samband med platsbesök, med
representanter för lärosätet och för studenter och doktorander samt med
arbetslivsföreträdare som lärosätet samarbetar med. I bedömningsunderlaget har det även
ingått dokumentation om de fördjupningsområden som bedömargruppen har granskat vid
platsbesöket. Scheman för webbintervju och platsbesök återfinns i bilaga 1 och 2.

1

Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG), 2015.
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Bedömningsprocessen
På grundval av underlagen har vi granskat lärosätets kvalitetssäkringsarbete och gjort en
bedömning utifrån nedanstående aspektområden och perspektiv.
Aspektområden:
- styrning och organisation
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Perspektiv:
- studenters och doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
Aspektområdena och perspektiven är desamma för samtliga komponenter som ingår i
UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem. Område granskas dock inte inom
granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
UKÄ har delgivit lärosätet vårt preliminära yttrande för att ge möjlighet att korrigera
eventuella sakfel. Vi har tagit del av lärosätets svar (se bilaga 3), och i de fall där vi gjort
bedömningen att det har varit befogat har yttrandet korrigerats.
För bedömargruppen
Håkan Wiklund
Ordförande
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Bedömargruppens bedömning
Blekinge tekniska högskola
Lärosäte

ID-nr

Blekinge tekniska högskola

A-2016-11-4131

Aspektområde: Styrning och organisation
Aspekt: Policy för kvalitetssäkring samt informationshantering
Bedömning med motivering:
Lärosätets kvalitetssäkringsarbete är systematiskt och relaterar till övergripande mål och strategier
som lärosätet fastställt för sin verksamhet.
Av självvärderingen och bifogade utvärderingsunderlag framgår att det finns etablerade rutiner för
kvalitetssäkringsarbetet vid Blekinge tekniska högskola (BTH). Långsiktiga mål och strategier finns
beskrivna i lärosätets strategiska plan (dnr BTH-1.2.1-0053-2017) som i sin tur omfattar tolv mål och
ett betydande antal utgångspunkter och inriktningar. Åtgärder för att realisera den strategiska planen
finns beskrivna i årliga verksamhetsplaner och i specifika handlingsplaner för olika insatsområden.
Vidare finns en policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå, ett program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå, samt tillhörande uppföljningsdokument. Lärosätets nuvarande
kvalitetssystem fastställdes under 2017 men bygger vidare på tidigare kvalitetssystem inklusive de
dokument, processer och kvalitetsarbete som varit utgångspunkt för lärosätets kvalitetsarbete.
Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet överlag bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som till
övervägande delar relaterar till övergripande mål och strategier med ett medvetet fokus på
kärnverksamheten. Lärosätets kvalitetssäkringscykel (figur 1 i BTHs kvalitetssystem för utbildning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) illustrerar väl den systematik och proaktivitet som
lärosätet önskar uppnå med systemet. De 16 så kallade aktiviteterna, fördelade på 1-, 2-, 3-, och 6årscykler, är en uppdelning som förefaller överskådlig och enkel att kommunicera. Det bör noteras att
6-årscykeln som omfattar aktiviteten Extern utvärdering av utbildning inte ännu har tagits i reguljär
drift, även om förarbeten har gjorts gällande utbildningsutvärdering av utbildningsprogram. Dessa
utbildningsutvärderingar baseras bl.a. på internationella (ESG) kriterier och sker med hjälp av externa
bedömare. Granskning av självständiga arbeten ingår som en central del i utvärderingarna. Lärosätet
har under platsbesöket redogjort för arbetets utgångspunkter och tidplan och bedömargruppens
uppfattning är att dessa är ändamålsenliga och realistiska. En bedömning av aktivitetens resultat låter
sig följaktligen inte göras men bedömargruppens uppfattning är att det finns goda förutsättningar att
nå aktivitetens mål.
Bedömargruppen vill vidare poängtera betydelsen av att resultaten från de 16 aktiviteterna i
kvalitetssystemet verkligen leder till utveckling och förnyelse (systematiken mellan "lära" och
"planera"-steget i kvalitetssäkringscykeln) samt att de på ett på systematiskt sätt länkas till arbetet
med verksamhetsplaner och budget. Här är bedömargruppens uppfattning att detta i huvudsak
fungerar men att bilden inte har varit helt entydig och systemet riskerar ibland att uppfattas som mer
reaktivt än proaktivt.
Webbintervjun och platsbesöket bekräftade i stora delar den bild av det kvalitetsarbete som beskrivits
i de olika dokumenten och att det är väl förankrat i lärosätets centrala utvecklingsagenda.
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Lärosätet har en ändamålsenlig och tydligt definierad ansvarsfördelning för kvalitetssäkringsarbetet.
Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet anges i Arbetsordning för Blekinge tekniska högskola,
Delegationsordning och Delegationsordning avseende kurser på grundnivå och avancerad nivå. BTH
har valt att organisera sitt kvalitetsarbete på ett sätt som till stora delar motiverats av det tuffa
omställningsarbetet som lärosätet har genomgått under de senaste åren vilket har inneburit att ett
stort antal program har lagts ned. Kvalitetsarbetet inom utbildning på grund- och avancerad nivå leds
idag av vicerektor som är ansvarig för särskilda grundutbildningsfrågor. Vicerektor är även ordförande
i lärosätets utbildningsråd och utbildningsutskott samt chef för Enheten för utbildningsutveckling, som
samordnar lärosätets centrala kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete. Utbildningsrådet är ett
beredande organ till Utbildningsutskottet. Det är med andra ord en betydande del av lärosätets
kvalitetsarbete som åvilar vicerektor, vilket kan vara riskabelt. Detta dels ur ett kollegialt perspektiv
och dels kan systemet vara bräckligt om nyckelpersonen försvinner. Bedömargruppen anser att
relationen och ärendegången mellan Utbildningsrådet och Utbildningsutskottet kan upplevas otydlig,
ett intryck som förstärktes vid platsbesöket. Bedömargruppen föreslår att lärosätet tydliggör
beslutsvägarna mellan dessa organ och i detta arbete särskilt beaktar studentinflytandet.
Vad gäller utbildning på forskarnivå så har rektor delegerat beslutsbefogenheter till dekanerna för
lärosätets två fakulteter. Det är således dekanerna som enligt lärosätets delegationsordning ansvarar
för kvalitet och planering av utbildning på forskarnivå. Stöd och beredning av ärenden avseende
utbildning på forskarnivå sker i dekangruppen, bestående av de båda dekanerna,
doktorandrepresentant, studentrepresentant och handläggare. Bedömargruppen uppfattar att
lärosätet, trots avsaknad av fakultetsnämnder som i så fall hade hanterat dessa processer, har en
fungerande ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet avseende utbildningen på
forskarnivå.
Lärosätets delegationsordning uppfattas av bedömargruppen som omfattande. Bedömargruppen har
fått intrycket att delegationerna inte alltid är kända bland de anställda och att det ibland förekommer
otydlighet kring delegationerna. En möjlighet vore att minska antalet delegationer genom att utarbeta
tydligare befattningsbeskrivningar.
Bedömargruppen har noterat att mycket av beslutsmandaten för kurserna och dess innehåll ligger på
institutionerna medan mycket av ansvaret för programmen ligger på programansvariga. Även om
lärosätet har goda argument för denna ansvarsfördelning så vill bedömargruppen ändå
rekommendera att lärosätet säkerställer att uppdelningen av beslutsstrukturen inte inverkar på
studenternas förutsättningar att påverka. Då studentkårens organisation i dagsläget främst är
uppbyggd för att matcha lärosätets programstruktur finns en risk för brister i studentinflytandet på
institutionsnivå, där många av besluten tas.

Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bygger på systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet,
engagemang och ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter.
Av självvärderingen framgår att lärosätet ofta använder begreppet kvalitetskultur i sammanhang som
avser spegla delaktighet, engagemang och ansvar hos lärare, övrig personal och studenter. Det är
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dock inte tydligt vad kvalitetskulturen ska kännetecknas av. I dokumentet Policy för kvalitetsarbetet,
poängteras dock att kvalitetsarbetet ytterst utgörs av varje medarbetares, students och
forskarstudents dagliga arbete och att det inbegriper kollegial delaktighet i kvalitetsarbetet. Vad avser
studentinflytandet är det reglerat i lärosätets arbetsordning och i dokumentet Riktlinjer för
studentinflytande vid Blekinge tekniska högskola. En mer detaljerad bedömning av lärosätets
systematiska arbete med studentinflytandet görs under avsnittet Studenters och doktoranders
perspektiv.
Bedömargruppen vill, i likhet med lärosätet, poängtera att delaktighet, engagemang och
ansvarstagande är centrala ambitioner i ett kvalitetsarbete som mycket väl kan beskrivas som
kulturfrågor som i sin tur får sin näring ur ett gott och inkluderande akademiskt ledarskap. Det är
också frågor som måste upplevas och efterlevas över tid. Platsbesöket och webbintervjuerna visar
entydigt på att det finns ett stort engagemang och ett brett ansvarstagande för kvalitetsarbetet i det
dagliga arbetet, såväl bland personal som bland studenterna. Bedömargruppen fick dock intrycket av
att delaktigheten ibland hade kunnat vara ännu högre, speciellt gällande kategorin övrig personal och
studenterna. Detta var ett intryck av mer sporadisk, snarare än systematisk, karaktär och pekar främst
på att detta är ett förbättringsområde som lärosätet bör titta närmare på i sin fortsatta utveckling av
kvalitetssäkringsarbetet.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet.
Lärosätet säkerställer att den information som genereras kommuniceras systematiskt till relevanta
intressenter.
De aktiviteter som lärosätet genomför inom ramen för denna bedömningsgrund finns främst beskrivna
i BTH:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vad avser själva
kvalitetssystemet återfinns aktivitet 9 Uppföljning av BTH:s kvalitetssystem, som har till syfte att
årligen följa upp och, vid behov, revidera lärosätets kvalitetssystem. För samtliga av de 16
aktiviteterna i kvalitetssystemet framgår tydligt ansvarig/ansvariga och vilka intressenterna är.
Verksamhetsplanen är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att styra
verksamheten och prioritera utvecklingsinsatser för det kommande verksamhetsåret. Dokumentet är
utgångspunkt för institutionernas verksamhetsplaner som i sin tur följs upp och eventuellt revideras i
de årliga verksamhetsdialogerna mellan rektor och respektive prefekt.
Enligt självvärderingen genomför lärosätet en rad kvalitetsuppföljningar som kommuniceras internt
och/eller externt. Här inkluderas t.ex. kursvärderingar, uppföljning av kurser, programvärderingar,
nyckeltal och nybörjarenkät. Det visade sig dock under intervjuerna att flera lärare och studenter t.ex.
inte kände till nybörjarenkäten eller vilka förbättringsåtgärder den resulterat i. Detta är ett område som
lärosätet behöver arbetat med.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätet har etablerat ett flertal aktiviteter och processer för att följa
upp och kommunicera underlag och resultat från olika delar av kvalitetsarbetet men att återkopplingen
avseende kvalitetssystemets ändamålsenlighet kan förtydligas. Det sker en årlig uppföljning av
kvalitetssystemet (aktivitet 9) men huruvida kvalitetssystemet är tänkt att utvärderas efter en längre
tidsperiod, dvs. utanför 6-årscykeln, framgår inte. Det är emellertid något som bedömargruppen
föreslår att lärosätet genomför i syfte att åstadkomma en mer djuplodande analys av
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kvalitets-systemets uppbyggnad och ändamålsenlighet. Frågor om huruvida systemet i sin helhet
verkligen har upplevts som effektivt, engagerande och kvalitetsdrivande kan vara svåra att svara på i
årliga uppföljningar utan sannolikt behövs en mer omfattande utvärdering av kvalitetssystemet som
helhet, till exempel i form av föreliggande utvärdering, vilket i samband med intervjuerna framfördes
som ett av motiven till att delta i pilotstudien.
Aspektområde: Styrning och organisation
Sammanvägd bedömning av aspektområdet styrning och organisation
Bedömning med motivering:
Aspektområdet styrning och organisation bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Lärosätet bedriver ett i huvudsak systematiskt kvalitetsarbete som till övervägande delar relaterar till
övergripande mål och strategier med ett medvetet fokus på kärnverksamheten. Kvalitetssystemet har
en logisk uppbyggnad och illustreras på ett överskådligt sätt genom 16 cykliska aktiviteter.
Bedömargruppen rekommenderar dock att kopplingen mellan de olika aktiviteterna och arbetet med
verksamhetsplaner och budget tydliggörs. Vidare föreslår bedömargruppen att lärosätet tydliggör
beslutsvägarna mellan Utbildningsrådet och Utbildningsutskottet. I detta arbete bör studentinflytandet
särskilt beaktas. Utöver det uppfattar bedömargruppen att lärosätets delegationsordning är
omfattande och att delegationerna inte alltid är kända bland de anställda. Bedömargruppen anser att
detta kan åtgärdas genom att minska antalet delegationer genom att utarbeta tydligare
befattningsskrivningar.
Bedömargruppen anser att lärosätet har etablerat flertal aktiviteter och processer för att följa upp och
kommunicera underlag och resultat från olika delar av kvalitetsarbetet såsom kursvärderingar,
uppföljning av kurser, programvärderingar, nyckeltal och nybörjarenkät. Under intervjuerna framgick
det dock att flera lärare och studenter exempelvis inte kände till nybörjarenkäten eller vilka
förbättringsåtgärder den resulterat i. Det anser bedömargruppen är ett förbättringsområde för
lärosätet.
Lärosätets kvalitetssystem är en vidareutveckling av lärosätets tidigare styrdokument för
kvalitetsarbetet. Ett flertal centrala styrdokumentet kopplade till lärosätets kvalitetssystem är
nyutvecklade och vissa aktiviteter i kvalitetssystemet är fortfarande under uppstart eller har löpt under
en kortare period. Andra delar och aktiviteter har varit i drift under en längre tidsperiod och har därför
kunnat prövas avseende ändamålsenlighet och effektivitet. Trots detta anser bedömargruppen att
lärosätet har en relativt heltäckande struktur för kvalitetsarbetet och att det finns goda förutsättningar
för att kvalitetssystemets styrning och organisation att fungera väl.
Platsbesöket och webbintervjuerna visar entydigt på att det finns ett stort engagemang och ett brett
ansvarstagande för kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet, såväl bland personal som bland studenterna.
Detta engagemang blir en viktig tillgång i samband med vidareutvecklingen av lärosätets
kvalitetsarbete.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering:
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Lärosätet tillhandahåller en främjande miljö som ger all personal möjlighet att utveckla sin kompetens
och förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt.
Ansvaret för en främjande miljö för personalen har definierats ligga på övergripande nivå/rektor och
på institutionsnivå/prefekter (Arbetsordning för BTH, Rektorsbeslut R015/17). Genom goda
arbetsförhållanden vill lärosätet ta tillvara och utveckla personalens kompetens och erfarenhet.
Institutionerna beskriver sitt arbete för en god arbetsmiljö i verksamhetsplaner som fastställs efter
diskussion med rektor. Riktlinjerna för institutionernas verksamhetsplaner är fastställda genom ett
rektorsbeslut. Prefekten ansvarar för genomförandet av verksamheten och tillsammans med cheferna
för högskolans avdelningar och enheter för personalens kompetensutveckling. Som stöd för arbetet
finns en arbetsmiljökommitté. Den har främst fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. För att uppmuntra
personalen till kompetenshöjning finns ett meriteringssystem med möjlighet till befordran. Vid
rekrytering av personal värderas såväl vetenskapliga som pedagogiska meriter. De pedagogiska
meriterna utvärderas genom en pedagogisk portfölj (Anställningsordning för lärare vid BTH;
Självvärderingen). En grundutbildningskalender (GU-kalender) beskriver processen för planeringen av
det pedagogiska arbetet och avser att underlätta och effektivera arbetet. I självvärderingen och i
relaterade dokument (Handledning för utvecklingssamtalet; Mall för utvecklingssamtal) beskrivs en
tydlig struktur för arbetet med kompetensutveckling med individuella kompetensutvecklingsplaner och
utvecklingssamtal, vilket också bekräftades vid intervjuerna.
Vid intervjuerna har högskolans litenhet och det nära ledarskapet lyfts fram som en kvalitetsgaranti för
god arbetsmiljö. Bedömargruppen ser nämnda fördelar men vill också lyfta fram det systematiska
grundarbetet som bidrar till att säkra kvalitet oberoende av person. Lärosätet har, bland annat, en
definierad övergripande ansvarsfördelning för främjande av miljön, återkommande kurser i
högskolepedagogik och andra kurser/seminarier för pedagogisk kompetenshöjning, ett systematiskt
arbete med utvecklingssamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner samt riktlinjer för
meritering för befordran och en grundutbildningskalender. Dessa strukturer och aktiviteter är exempel
på personalrelaterade åtgärder som bedömargruppen anser främjar ett systematiskt kvalitetsarbete
utifrån kärnverksamhetens grundfunktioner. Bedömningen är att den stadiga kvalitetsgrunden för
kärnverksamheten avspeglar sig i övrig verksamhet och att arbetet stärks av förtrolighet och goda
samarbetsmöjligheter.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla personalens samlade
kompetens så att den motsvarar verksamhetens behov och främjar hög kvalitet i utbildningen.
Lärosätet har, som redan beskrivits i aspekten ovan, en tydlig struktur för individuell
kompetensutveckling och uppföljning. Denna struktur vägs även in i denna aspekt då
bedömargruppen anser att det finns ett ömsesidigt beroende mellan individuell och samlad
kompetensutveckling och uppföljning. Lärosätet beskriver även en tydlig ansvarsordning för att säkra
den samlade kompetensen inom respektive institution som, bland annat, omfattar, särskilda
rekryteringsinsatser, en ökning av antalet adjungerade lärare och meriteringsvägar för lärare som är
särskilt skickliga i pedagogik eller i samverkan, samt kompetensutvecklingsinsatser på övergripande
nivå för alla lärare vid lärosätet (Självvärdering, Verksamhetsplan, Riktlinjer för verksamhetsplan,
Intervjuer). Av beskrivningen framgår att prefekterna ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs
och rapporterar till rektor (Riktlinjer för verksamhetsplan). Insatserna för att främja en god arbetsmiljö
följs upp i en medarbetarundersökning vartannat år som, från och med våren 2017, har kompletterats
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med en uppföljning specifikt riktad mot doktorandernas arbets- och lärandemiljö. Av
bedömningsunderlaget framgår att dekanerna utifrån undersökningens resultat har uppdraget att
formulera en åtgärdsrapport som hanteras inom dekangruppen och att ta kontakt med berörda
organisationer där förbättringar bör göras (BTH:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå, Process för genomförande och hantering av resultat vid
forskarstudentundersökning).
Lärosätet har identifierat en förbättringspotential vad gäller arbetet med den samlade
kompetensutvecklingen och har under 2017 påbörjat arbetet med att förnya och ytterligare
systematisera kompetensutvecklingen genom en övergripande kompetensförsörjningsplan. Detta
förbättringsarbete omfattar etablering av ett register för systematisk uppföljning av personalens
samlade kompetens på övergripande nivå (Verksamhetsplan 2017, Självvärdering). Vid intervjuerna
lyftes det kommande registret fram som ett värdefullt verktyg i lärosätets fortsatta utvecklingsarbete
med kompetenskartläggning och -utveckling, och bedömargruppen instämmer i denna uppfattning.
Bedömargruppen anser att lärosätet har etablerade strukturer, definierad ansvarsfördelning och
processer för att följa upp, utvärdera och utveckla personalens samlade kompetens. Lärosätet har
identifierat förbättringsbehov och påbörjat arbetet med en kompetensförsörjningsplan och ett register
över lärosätets samlade kompetens. Dessa insatser kommer, enligt bedömargruppen, att ytterligare
stärka arbetet med att säkra att personalens samlade kompetens motsvarar verksamhetens behov
och främjar hög kvalitet i utbildningen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskning och utbildning
Bedömning med motivering:
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön.
Lärosätet ska enligt sin strategiska plan erbjuda utbildning som är studentcentrerad,
forskningsanknuten och samverkanssäkrad. Lärosätet har i linje med detta nyligen uppdaterat sitt
utbildningsutbud och fokuserat på skapandet av kompletta kunskapsmiljöer där utbildning på både
grund-, avancerad och forskarnivå relaterad till aktiv forskningsverksamhet kan erbjudas. I
verksamheten blir detta tydligt genom att lärosätets modell för fördelning av fakultetsmedel till
institutionerna innefattar parametern helårsstudenter (HST). Modellen innebär att volymen utbildning
påverkar tilldelningen av fakultetsmedel. Detta är ett sätt att säkerställa och värdera kopplingen
mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskningen (Självvärderingen). Vidare
säkerställs detta genom att lärosätet har definierat ett minimiantal disputerade lärare för att ett
huvudområde ska kunna inrättas och bibehållas (Självvärderingen). Därtill eftersträvas att en
delmängd av lärarna är docenter och att det finns aktiva forskarstuderande och en aktiv forskarmiljö
anknuten till huvudområdet. Lärosätet har även definierat graden av forskningsanknytning beroende
på kursers art och syfte (Kompetenskrav för att genomföra kurs; Självvärderingen). För närvarande
utarbetas målmatriser för att bl.a. beskriva utbildningsprogrammens forskningsanknytning.
Bedömargruppen anser att lärosätet på olika sätt säkerställer kopplingen mellan utbildning och
forskning. Skapandet av kompletta kunskapsmiljöer är positivt såväl med avseende på personalens
möjligheter till såväl undervisning som forskning i sin verksamhet som förutsättningarna för
forskningsbaserad undervisning. Definitionen av graden av forskningsanknytning beroende på
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utbildningsnivå och kursernas särart förtydligar utbildningsuppdraget och ger, enligt bedömargruppen,
ett systematiskt tänk kring utbildningsplaneringen.

Lärosätet tillämpar transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av undervisande personal,
där vetenskaplig eller konstnärlig kompetens och pedagogisk eller övrig kompetens ägnas lika stor
omsorg.
För rekrytering av lärare finns en rekryteringskommitté som består av olika personalkategorier och en
studeranderepresentant. Rekryteringen sker enligt en definierad process (Processbeskrivning
tillsvidareanställning av lärare). För den enskilda lärarens möjligheter att avancera i linje med
meritering finns ett meriteringssystem (Anställningsordning för lärare vid BTH).
Bedömargruppen anser att processerna för beskrivning av anställning av lärare är tydliga då det gäller
hur lärosätet beaktar vetenskaplig och pedagogisk kompetens vid rekrytering av ny personal.
Bedömargruppen uppfattar att styrdokumenten för anställning av personal visar att lärosätet tillämpar
transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av undervisande personal där vetenskaplig och
pedagogisk kompetens ägnas lika stor omsorg. Vid webintervju och platsbesök framkom inga
motstridiga uppgifter i frågan.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla kopplingen mellan utbildning
och forskning i lärandemiljön.
Lärosätet har utvecklat ett system för uppföljning av bl.a. forskningsanknytningen i utbildningarna
(Uppföljning av utbildningsprogram). Årliga uppföljningar genomförs av respektive utbildningsprogram
utifrån några identifierade aspekter såsom internationalisering, hållbar utveckling, jämställdhet och
samverkan samt kursernas innehåll i förhållande till aktuell forskning (Process för uppföljning och
utveckling av utbildningsprogram vid BTH). Uppföljningen ska ge information för utvecklingen av
utbildningarna som granskas vartannat år (BTH:s kvalitetssystem; Självvärderingen).
Bedömargruppen anser att lärosätet har ett inarbetat system för att säkra kopplingen mellan utbildning
och forskning. Lärosätet har utvecklat ett kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå med en tydlig arbetsprocess, samt definierat innebörden av vad forskningsbaserad
undervisning är (se ovan).
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Infrastruktur
Bedömning med motivering:
Lärosätet säkerställer att infrastruktur och studentstöd är ändamålsenliga samt att det finns tillräckliga
läranderesurser och att dessa används på ett effektivt sätt.
Lärosätet har nyligen genomfört omfattande behovsanalyser utifrån verksamhetens krav på en god
lärandemiljö i samband med omstruktureringen av verksamheten från tre till två campus. Analyserna
har resulterat i nya insatser för att säkerställa en ändamålsenlig miljö. (Rektorsbeslut R031/16;
Självvärderingen). I lärosätets självvärdering beskrivs några lärandemiljöer som är
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student-centrerade, lärandecentrerade och moderna med avseende på användning av digitaliserade
arbetsmetoder. Vidare exemplifieras åtgärder som vidtagits för att förbättra lärandemiljön i relation till
olika utbildningar och för den informella lärandemiljön, t.ex. biblioteket. För att stärka den
studiesociala lärandemiljön har lärosätet till exempel infört en introduktionsvecka för nya
programstudenter.
Lärosätet har i samband med omstruktureringen arbetat för att säkerställa att den formella fysiska
lärandemiljön utformas i linje med lärosätets strategiska plan om attraktiva kunskapsmiljöer.
Undervisningsutrymmena och infrastrukturen särskilt biblioteket bedöms vara moderna och
tillgängliga så att den studentcentrerade undervisningen är möjlig. Samtidigt anser bedömargruppen
att säkerställandet av möjligheter att studera på campus vid sidan av den formella undervisningen
ännu kan utvecklas, såsom tillgången på tysta studieplatser och mötesplatser för diskussioner
relaterade till studierna.

Lärosätet arbetar inte systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla infrastrukturen,
studentstödet och läranderesurserna så att dessa främjar hög kvalitet i utbildningen.
Utvärderingar om lärandemiljön, lokalers utformning och lokalers utrustning genomfördes 2010 och
2012. Därefter har mer omfattande analyser genomförts i samband med att verksamheten
omstrukturerats. BTH framhåller att i framtiden ska infrastruktur, studentstöd och läranderesurser
följas upp genom programutvärdering för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och av en
forskarstudentundersökning för forskarutbildningsnivå. Förutom dessa bidrar campusråd, studentkår
och en IT-referensgrupp med åsikter och initiativ om den fysiska lärandemiljön.
Processen kring utvärdering och utveckling av infrastruktur och studentstöd bedöms i detta skede
vara på god väg emedan en plan för utveckling och utvärdering finns. I självvärderingen redovisas
aktiviteter som gjorts men systematiken kring hur en god lärandemiljö säkerställs är ännu under
utveckling. Det finns belägg för att kvalitetsrutinerna har effekt men det är i detta skede oklart hur
information från olika råd, studenter och IT-referensgrupp kopplas samman och hur ärenden sedan
behandlas, hur beslut fattas, åtgärder genomförs och hur de följs upp. Det verkar inte finnas
undersökningar för psykosocial lärandemiljö (Självvärderingen; Intervjuer), något som
bedömargruppen anser bör utvecklas. Uppföljningen av studentstöd, vid sidan av det formella
lärandet, som värnar om god studiesocial lärandemiljö bedöms som svag. På basis av det
sammanlagda bedömningsunderlaget görs bedömningen att lärosätet till stor del förlitar sig på
studenthälsan vad gäller behov och insatser som berör området psykosocial lärandemiljö.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering:
Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Vad gäller aspekten personal ser bedömargruppen styrkor beträffande lärosätets arbete för att all
personal ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett
effektivt sätt. Bedömningen är att lärosätet har etablerade strukturer och aktiviteter som främjar ett
personalrelaterat systematiskt kvalitetsarbete utifrån kärnverksamhetens behov. Bedömningen är
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också att det finns en tydlig struktur för individuell kompetensutveckling och uppföljning, samt
etablerade processer för den samlade kompetensutvecklingen och uppföljningen. Det påbörjade
förbättringsarbetet vad gäller lärosätets samlade kompetens noteras av bedömargruppen som ett gott
initiativ som ytterligare kommer att stärka det fortsatta arbetet.
En styrka inom aspekten forskning och utbildning är, enligt bedömargruppen, lärosätets medvetna och
tydliga framställning av hur man ser på kopplingen mellan utbildning och forskning i lärandemiljön.
Målet att koppla samman forskning och utbildning följs upp av beslut vid rekrytering av personal.
Skapandet av kompletta kunskapsmiljöer är positivt såväl med avseende på personalens möjligheter
till såväl undervisning som forskning i sin verksamhet som förutsättningarna för forskningsbaserad
undervisning. De kompletta kunskapsmiljöerna är enligt bedömargruppen av stor praktisk betydelse
för att säkra kopplingen mellan utbildning och forskning. Lärosätet har utvecklat ett system för
uppföljning av bland annat, forskningsanknytningen i utbildningarna som bedömargruppen anser vara
av värde för systematisk uppföljning och säkerställande av forskningsanknytning i utbildningarna.
Vad gäller aspekten infrastruktur kan bedömargruppen konstatera att lärosätet har genomfört flera
goda insatser för att utveckla den fysiska formella lärandemiljön. Uppföljningen och säkerställandet av
lärandemiljön som helhet bör dock utvecklas.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Utformning och genomförande
Bedömning med motivering:
Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utveckling,
utformning, inrättande samt nedläggning av utbildningar.
Angående utveckling och nedläggning av utbildningar har lärosätet utarbetat föreskrifter och
processer för att utveckla, utforma, inrätta och lägga ner utbildningar (exemplifierat genom bl.a.
Process för uppföljning och utveckling av utbildningsprogram vid BTH, Process för inrättande av
utbildningsprogram, Processbeskrivning för inrättande av utbildningsprogram, Processbeskrivning
inrättande av kurs, Utveckling av utbildningsprogram vid BTH, Beslut, utbildningsutbud GU2016 m.fl.)
och strävar efter att tydligt kartlägga samtliga processer för utformning och utförande av utbildning. I
processbeskrivningarna beskrivs centrala aspekter såsom riktlinjer för arbete, roller och
ansvarsfördelning, översyn och interaktion.
Processer för och konsekvenser av nedläggning av kurser och huvudområden framgår av
Inriktningsbeslut GU 2104 samt beslut om avveckling av utbildningar och huvudområden digital kultur
och pedagogik och senare GU2016, beslut gällande konsolidering utbildningsutbud med anledning av
minskade statliga anslag. Lärosätet har sålunda erfarenhet av att konsolidera och lägga ner program.
Dokumentationen styrks av intervjuerna där bedömargruppen anser att arbetet har bedrivits på ett
transparent, effektivt och systematiskt sätt. Bedömargruppen uppfattar också att det finns en tydlighet
från styrelse och nedåt i organisationen i detta arbete.
Lärosätet har vidare väl utarbetade detaljprocesser för bl.a. utveckling, utformning och inrättande av
såväl kurser som program. Processerna uppfattas av bedömargruppen som effektiva och
ändamålsenliga och ansvarsfördelningen är tydlig. Det systematiska studentinflytandet i processerna
kan dock utvecklas t.ex. genom att systematiskt spårbart spara och följa upp den feedback som
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studenterna ger.
Självvärderingen och intervjuerna i forskarutbildningen stödjer enligt bedömargruppen en systematik
för utveckling, utformning, inrättande samt nedläggning av utbildningar. På grund av den stora
andelen studerande som inte kan svenska är ett tydligt förbättringsområde att se över vilka dokument
som även behövs på engelska. En dokumenterad process för nedläggning av kurser och
huvudområden är under utveckling och bör vara beslutad innan granskningen är avslutad.
(Självvärderingen och Kompletterande beskrivningar inför platsbesöket).

Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas, utvecklas och genomförs på ett sätt som
uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i
examinationen.
Studentcentrerad utbildning har en central position i lärosätets vision (Forsknings- och
utbildningsstrategi). Lärosätet ger flera goda exempel från olika områden och program på hur
pedagogiska initiativ fokuserar på studenternas aktivitet och lärande och det beskrivs hur studenterna
uppmuntras vara aktiva i lärandeprocessen, t.ex. genom laborationsmoment i grundutbildningen där
studerande utforskar olika fenomen och övrig undersökningsbaserad pedagogik (Självvärderingen).
Studentaktiviteten följs bl.a. upp genom gemensamma riktlinjer för utbildningsplanering (Riktlinjer och
guide för utbildningsplaner, Program och handlingsplan för kvalitetsarbete). Kursansvariga ansvarar
för att undervisningen i respektive kurs genomförs enligt planen. I dokumentet Rollbeskrivning
kursansvariga beskrivs arbetsfördelningen och genomförandet och uppföljning av kurser och
interaktionen med studerande kring dessa. Kursutvärderingar genomförs och följs upp genom en
beskriven process (Hantering av kursutvärderingar). Studerandeengagemanget är starkt knutet till val
av arbets- och undervisningsmetoder.
Lärosätet har utarbetat riktlinjer och arbetsprocesser som stödjer säkerställandet av att utbildningar
utformas, utvecklas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i
lärandeprocesserna. Lärosätet uppfattas genom sin vision och val av pedagogiska perspektiv ha ett
positivt förhållningssätt till studentcentrerad utbildning och ser studentens aktivitet som en
förutsättning för lärande. Den i självvärderingen beskrivna systematiken haltar delvis, men utifrån
intervjuerna uppfattar bedömargruppen att interaktionen mellan personal och studerande gällande
utbildningar och lärande i stort fungerar tillfredsställande. Studenterna har i intervjuerna uppgetts ha
en fortlöpande dialog med ledningen. I intervjuer med olika grupper lyfts den återkommande
diskussionen mellan institutionerna och programföreningarna fram. Då program- och kurslogik delvis
är olika bör ytterligare arbete fokuseras på detta samspel, särskilt avseende systematiken för
studentmedverkan i all utbildning. En tydlig beskrivning av överspridning, d.v.s. delning av goda
exempel, saknas gällande studenternas aktiva roll i lärandeprocessen mellan olika
utbildningsområden. Detta intryck förstärktes under intervjuerna. En viss överspridning sker men
bedömargruppen anser att genom ytterligare systematisering inom detta arbete med t.ex. seminarier
skulle utvecklingen påskyndas.
Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningarnas utformning
och genomförande. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras
till relevanta intressenter.
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För att utveckla och underhålla utbildningsprogrammen har lärosätet tagit fram dokumentet
Rollbeskrivning för programansvariga med definierade ansvarsområden och tillhörande aktiviteter. För
att utveckla programmen ska de studerande beredas möjlighet att vartannat år beskriva sina studier
och sin studiesituation. Värderingsprocessen på en övergripande nivå beskrivs i dokumentet Process
för uppföljning och utveckling av utbildningsprogram vid BTH samt Programvärdering. Detta resulterar
i en systematisk programvärdering som både återrapporteras med avseende på resultat och åtgärder
baserat på dessa. För att säkerställa att resultatet av varje kursutvärdering ska följas upp och leda till
åtgärder finns en processbeskrivning i dokumentet Hantering av kursutvärderingar. Varje kurs
utvärderas genom ett gemensamt frågebatteri och det finns en tydlig arbetsgång och definierat ansvar
för hur utvärderingsresultaten behandlas och resultaten aggregeras till programnivå när så är relevant
(Självvärderingen mm.).
Bedömargruppen menar att lärosätets vision om studentcentrerad utbildning verkar vara starkt
förankrad i den centrala organisationen. Systematik kring uppföljning, utvärdering och utveckling av
utbildningarnas utformning och genomförande finns på plats och fungerar. Det framkom dock under
intervjuerna att hur det kommuniceras skiljer sig åt inom lärosätet och framförallt hur långt ut i
organisationen det når. Den undervisande personalen förutsätts, av vad som framgår av
självvärderingen, arbeta i team (kärngrupper) där progressionen i utbildningarna följs upp.
Intervjuerna styrkte antagandet att processen för insamlande och behandling av kursutvärderingar
fungerar väl. Bedömargruppen ser att det finns en del utvecklingsbehov då det gäller återkopplingen
av resultat och åtgärder till övrig undervisande personalen och framförallt, till studenterna. Det bör
framhållas att det finns en tydlig samverkan kring utveckling av utbildningarna kopplat bl.a. till
"anställningsbarhet" och nyttiggörande med externa intressenter.
Lärosätet har utvecklat systematiska processer och en tydlig arbetsfördelning för uppföljning och
utvärdering av utbildningar. Här kan nämnas att lärosätet tillämpar en högskoleövergripande modell
för utvärdering och utveckling av befintliga utbildningsprogram beskriven i Process för uppföljning och
utveckling av utbildningsprogram vid BTH. Uppföljningar av respektive utbildningsprogram sker
årligen och syftar till att ge stöd för kvalitetsutveckling av respektive utbildningsprogram, vilket sker i
tvåårscykler. Bedömargruppen anser att den systematiska återkopplingen "på bredden" till
programansvariga, lärare och studerande kan och bör utvecklas vidare för att enkelt sprida goda
exempel på ett naturligt sätt. Definitionen av "relevanta intressenter" bör, enligt bedömargruppen,
även innefatta lärare från andra ämnesinriktningar inom lärosätet för att i högre grad använda goda
exempel för utveckling av utbildningarna inom hela lärosätet.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse
Bedömning med motivering:
Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas, utvecklas och genomförs med tydlig koppling
mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Lärosätet säkerställer att varje
student ges goda förutsättningar att nå de mål som fastställts inom planerad tid.
Utgångspunkten för lärosätets verksamhet är den studerandes och forskarstuderandes lärande vilket
återspeglas i dokumentet Policy för kvalitetsarbetet. Lärosätet har sedan 2014 verkat för att alla
utbildningar ska redovisas i relation till målmatriser som ska garantera att utbildningarna arbetar i linje
med de nationella examensmålen som gäller för respektive examen. Arbetet för att säkra att studenter
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och forskarstuderande når goda resultat beskrivs i dokumentet Policy för kvalitetsarbetet. Lärosätets
uppfattning är att kvalitetsarbetet för att säkerställa utbildningarnas mål, lärande och examination har
utvecklat en större medvetenhet om hur mål på olika nivåer utformas och samverkar med varandra.
Detta har i sin tur bidragit till ett fördjupat arbete med kurs- och utbildningsplaner (Självvärderingen). I
tillägg har man till exempel inom ingenjörsutbildningarna kartlagt hur olika kurser bygger på varandra
för att garantera progression i utbildningen. I utbildningen finns en progressionstanke som avser bidra
till de studerandes möjligheter att nå målen inom utsatt tid. I övrigt hänvisar lärosätet till föreläsningar
om studieteknik, programträffar med studenterna, stödsamtal med individuella studenter och
granskning av examinationsmoment för att uppnå en rimlig arbetsbelastning (Självvärderingen). Flera
intervjuade på olika nivåer hänvisar till fördelar med en liten högskola som möjliggör nära samarbete
och ett kontinuerligt arbete utan formella hinder.
Bedömargruppen anser att lärosätets arbete med att utveckla och genomföra utbildning med tydlig
koppling till nationella och lokala mål är ett gott exempel att lyfta fram. Bedömargruppen anser att
lärosätet har gjort ett imponerande arbete kring målmatriser med god systematik och för detta
utvecklas även ett digitalt verktyg. Medvetenheten om och nyttan av detta arbete framkom på alla
nivåer under intervjuerna. Även arbetet med att granska progressionen för att förbättra de
studerandes studieframgång i t.ex. civilingenjörsutbildningarna verkar fungerar väl. Genom att
utveckla ett system för samarbete mellan utbildningarna kan lärosätet i ännu högre grad sprida goda
exempel mellan utbildningar och institutioner, t.ex. idén kring att integrera teknik i hälsoutbildningen.
Även om lärosätet återkommande betonar litenheten som en garanti i kvalitetsarbetet behövs såsom
tidigare konstaterats en plattform för systematisk utveckling såsom att sprida goda exempel mellan
utbildningarna. Kvalitet kan åstadkommas genom goda mänskliga kontakter, men ett kvalitetssystem
ska säkerställa kvalitet oberoende mänskliga relationer.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp och utvärdera att studenternas faktiska
läranderesultat motsvarar de förväntade läranderesultaten. Åtgärder som planeras eller genomförs till
följd av sådan granskning kommuniceras till relevanta intressenter.
I arbetet med att systematiskt följa upp och utvärdera att studenternas faktiska läranderesultat
motsvarar de förväntade läranderesultaten sätter lärosätet i första hand tilltro till lärarnas och
ledningens ansvarsfördelning för uppföljning av utbildningens kvalitet och kursansvariga lärares
kompetens (Kompetenskrav för att genomföra kurs). För att garantera att de studerande kommer att
klara av utbildningen finns i dokumentet Riktlinjer och guide för utbildningsplaner beskrivet hur
utbildning ska planeras med avseende på bl.a. vad en studerande förväntas kunna. Lärosätet värnar
om att utbildningens mål är formulerade så att det är möjligt att utvärdera huruvida den studerande
har nått målen. Av guiden framgår även att studenternas läranderesultat följs upp genom
kursvärderingar, analys av studenternas prestationsgrad på kurser och uppföljning av studenterna i
samband med verksamhetsförlagd utbildning genom bedömningsformulär. För att kvalitetssäkra
lärosätets utbildning i relation till de nationella målen har man utarbetat målmatriser för alla
utbildningar från 2014 och framåt. Resultaten kommuniceras med studenter, kursansvariga,
programansvariga, prefekter, utbildningsledare, forskarstudenter och handledare (Hantering av
kursutvärderingar, Rollbeskrivning för programansvariga).
Bedömningsgruppen anser att lärosätet främst beskriver ansvarsfördelningen för att följa upp och
utvärdera studenternas lärande, medan systematiken om hur man gör det mellan olika nivåer är något
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otydlig. Lärosätet är i en utvecklingsfas och arbetet blir alltmer systematiskt med att följa upp och
utvärdera att studenternas faktiska läranderesultat motsvarar de förväntade resultaten, bl.a. baserat
på kursutvärderingarna och arbetet med målmatriser. Medvetenheten om och engagemanget i detta
arbete och utveckling framkommer särskilt under intervjuerna. Granskningar genomförs utifrån
återkommande cykler som kommuniceras med främst interna (inom det egna ämnet) intressenter.
Resultaten kan, enligt bedömargruppen, med fördel även återkopplas till andra interna och externa
intressenter med beaktande av att lärosätet har ett mycket gott samarbete med bl.a. näringslivet.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering:
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Vad gäller aspekten utformning och genomförande ser bedömargruppen styrkor beträffande
lärosätets omfattande arbete med att utarbeta tydliga och systematiska processer för bl.a. utveckling,
utformning, inrättande samt nedläggning av utbildningar. Processerna uppfattas som ändamålsenliga
och ansvarsfördelningen är tydligt beskriven. Lärosätet uppfattas genom valet av pedagogiska
perspektiv ha ett positivt förhållningssätt till studentmedverkan och aktiva lärande. Systematiken för
säkerställandet av de studerandes aktivitet i lärandeprocessen och examinationen bör dock utvecklas
vidare. Lärosätet har utvecklat systematiska processer och en tydlig arbetsfördelning för uppföljning
och utvärdering av utbildningar. Den systematiska återkopplingen till berörda programansvariga,
lärare och studerande bör utvecklas ytterligare.
Kvalitetsarbetet avseende aspekten måluppfyllelse genom utvecklandet av målmatriser med god
systematik, utvecklandet av ett digitalt verktyg och granskningen progressionen i
civilingenjörs-utbildningarna är imponerande. Då det gäller att följa upp och utvärdera studenternas
lärande är systematiken något otydlig i dokumentationen även om lärosätet utifrån intervjuerna verkar
arbeta systematiskt. Granskningen genomförs utifrån återkommande cykler och kommuniceras med
interna intressenter. Återkopplingen till andra interna intressenter såsom kolleger inom andra
utbildningar samt externa intressenter bör utvecklas.
Perspektiv: Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering:
Lärosätet arbetar systematiskt med att utveckla, följa upp och utvärdera utbildningarna för att
säkerställa att de är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta
förändringar i arbetslivet. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning
kommuniceras till relevanta intressenter.
I den strategiska planen framgår att lärosätet har ambitionen att bedriva en utbildningsverksamhet
som möter samhällets utmaningar och svarar mot framtida behov hos studenter och arbetsgivare.
Denna intention har vidare utvecklats i lärosätets kvalitetssystem (BTH:s kvalitetssystem för utbildning
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) där en av de centrala principerna som systemet
innefattar är aktiviteter som säkerställer och kontrollerar att utbildningen är användbar för studenterna
och samhället. I lärosätets program och handlingsplan för kvalitetsarbete beskrivs planerade åtgärder
för att vidareutveckla studentcentrering, undervisning och bedömning av betydelse för den enskilde
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studentens progression och framtida yrkesliv. Bland de beskrivna åtgärderna framgår att lärosätet
under 2017 ska kartlägga på vilket sätt bedömningskriterier utformas och tillämpas på kursnivå och
erbjuda stöd och utbildning för hur bedömningskriterier kan utformas (Blekinge Tekniska Högskolas
program och handlingsplan för kvalitetsarbete- gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå 2017).
Av lärosätets dokument Riktlinjer och guide för utbildningsplaner (2016) framgår att planerna för
samtliga utbildningsprogram ska innehålla en beskrivning av hur det pedagogiska upplägget avser att
främja studenternas lärande och motivera varför upplägget ser ut som det gör. Lärosätet betonar att
perspektivet "In real life" ska vara synligt i det pedagogiska upplägget och att detta ska återspeglas i
såväl program- som kursinnehåll (Självvärderingen, Intervjuer). Samverkan och utbyte med näringsliv
och samhälle beskrivs av lärosätet som en central komponent för att främja in real life-perspektivet.
Lärosätet beskriver utvecklingen av en samverkansmodell baserad både på intentionen om ett in real
life-baserat lärande och på ambitionen att bedriva forskning i samverkan med omgivningen inom
områden som innebär utmaningar för näringslivet och samhället, "dual excellens". Inom ramen för
samverkansmodellen har samverkansavtal upprättats med för BTH relevanta och strategiska partners
(Samverkansmodell vid Blekinge Tekniska högskola, intervjuer, samarbetsavtal). I
Samverkans-modellen beskrivs partnerskap (strategiska och områdesspecifika) och verktyg för
partnerskap (samarbete inom forskning och utbildning, rekrytering och personalutbyte). Processen för
samverkansmodellen omfattar delprocesserna; identifiering och initiering, löpande samarbete, samt
utveckling och utvärdering. Av granskade dokument och intervjuer framkommer att lärosätet, i linje
med samverkansmodellen, har etablerat samverkansprofiler för att säkra samverkan med arbetslivet
på programnivå (Samverkansprofiler programnivå, Intervjuer). Samverkansprofilen för respektive
program baseras på en kartläggning av samverkansaktiviteter på kursnivå, som antal
gästföreläsningar, studiebesök, externa projektarbeten och externa examensarbeten
(Samverkansprofiler kursnivå). I dokumentet Process för uppföljning av samverkansprofil (2017)
beskrivs hur de analyserade samverkansprofilerna på kursnivå används för att planera, följa upp och
utveckla samverkansaktiviteter på programnivå.
Bedömargruppens anser att lärosätet med sin profilering mot "In real life" och "dual excellence" har ett
väl utvecklat arbetslivsperspektiv som är integrerat på alla nivåer i organisationen. Bedömningen är
att lärosätet har fungerande strukturer och processer för att säkra att utbildningarna är användbara
och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Bedömningen är att lärosätet genom samverkansmodellen (Samverkansmodell vid Blekinge tekniska
högskola, 2015) och utvecklade samverkansprofiler på kurs och programnivå har en utvecklad
systematik för att samverkanssäkra utbildningarna och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom
området. Bedömningen är att arbetslivets perspektiv är tydligt förankrat i den strategiska planen och
att lärosätet genom samverkansmodellen på ett systematiskt sätt förverkligar planens
arbetslivsrelaterade mål. Samverkansmodellen och den återkommande identifieringen av
samverkansprofiler med uppföljning och åtgärd ses av bedömargruppen som bra metoder för ett
ständigt pågående systematiskt arbete med att utveckla utbildningarnas användbarhet och
studenternas framtida roller. Bedömargruppen ser därför att det finns ett värde i att dessa metoder får
en spridning till andra lärosäten och utbildningsorganisationer.
Bedömargruppen ser också att det finns möjligheter för lärosätet att ytterligare förbättra det redan
välutvecklade samverkansområdet. I samverkansmodellen betonas betydelsen av att samarbetet med
arbetslivet kontinuerligt utvärderas gentemot de uppsatta indikatorerna. Bedömargruppen uppfattar att
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de definierade målen och indikatorerna i samverkansmodellen är i en utvecklingsfas där tydligare
definitioner och uppföljningsrutiner än mer skulle stärka såväl samverkansområdet som
kvalitetssystemet som helhet. De samarbetsavtal som finns är tecknade med både näringsliv och
offentlig sektor och ser av förklarliga skäl olika ut (Samarbetsavtal, Intervjuer), men bedömargruppen
ser ändå att en mer likvärdig dokumentstruktur, baserad på rubrikerna i samverkansmodellen, skulle
kunna underlätta uppföljning på övergripande nivå.
Bedömargruppen ser implementeringen av CDIO (Conceive Design Implement Operate) i
ingenjörsutbildningarna som ett gott exempel på lärosätets ambition att förbereda studenterna för
arbetslivet och öka deras anställningsbarhet (Uppföljning spel och programvaruteknik, 2017). Lärande
Utvecklande Vårdavdelning (LUVA) i sjuksköterskeprogrammet och metodiken med problembaserat
lärande (Uppföljning sjuksköterskeprogrammet, 2017) är andra goda exempel på lärosätets ambition
att bedriva en relevant och för arbetslivet användbar utbildning. Att följa före detta studenter på
LinkedIn beskrevs vid en intervju som ett exempel på ett verktyg för att få en mer långsiktig bild av
utbildningars relevans och användbarhet, och som en informationskälla för att kunna göra
finjusteringar i kursers innehåll. Bedömargruppen ser att lärosätet har en utvecklingspotential i att
etablera metoder för systematisk spridning av goda exempel mellan interna relevanta intressenter på
kurs och programnivå.
Den andra delen av bedömningsgrunden under arbetslivets perspektiv handlar om att åtgärder som
planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till relevanta intressenter. I
samverkans-modellen beskrivs en kommunikationsstruktur med, bland annat, kontaktpersoner från
arbetslivet och i styrgrupper med representation av samverkanspartners, tillika arbetslivsföreträdare.
Bedömargruppen ser att det finns en informationsstruktur för redan etablerade samverkansparter och
på lärosätets hemsida www.bth.se) finns årsredovisningarna öppet tillgängliga för allmänheten. I såväl
Samverkansmodellen som i dokumentet Process för uppföljning av samverkansprofil (2017) framgår
att planerade åtgärder ska återkopplas till relevanta intressenter. Däremot framgår inte hur detta sker
eller vilka som faller under målgruppen. Begreppet "relevanta intressenter" kan i
samverkansperspektivet omfatta allt från hela organisationer till enstaka individer. Bedömningen är att
klargöranden om hur återkoppling sker och på vilken nivå ytterligare skulle stärka
samverkansmodellen. Bedömargruppen anser inte att strukturerna och processerna är tydligt
beskrivna för hur lärosätet verkligen säkrar att åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en
granskning kommuniceras till relevanta intressenter. Lärosätets kvalitetssäkringssystem skulle gynnas
av en plan för hur sådana specifika åtgärder kommuniceras.
Bedömargruppen anser att arbetslivets perspektiv är ett styrkeområde för lärosätet. Lärosätet arbetar,
med sin profilering mot "In real life" och "dual excellence", systematiskt med att utveckla, följa upp och
utvärdera utbildningarna för att säkerställa att de är användbara och utvecklar studenternas och
doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Bedömningen är att lärosätet har
fungerande strukturer och processer för kvalitetsarbetet inom detta område och att arbetslivets
perspektiv är integrerat på alla nivåer i organisationen.
Bedömargruppen ser vissa svagheter vad gäller den del av bedömningsgrunden som handlar om att
åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till relevanta
intressenter. En kommunikationsplan för säkrad återkoppling av åtgärder som planeras eller
genomförs till följd av en granskning rekommenderas.
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Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv: Studenters och doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering:
Lärosätet arbetar systematiskt för att säkerställa studenternas och doktorandernas rätt att utöva
inflytande över utbildningen och sin situation
Lärosätet säkerställer att studenternas företrädare ges möjlighet att delta vid beredning och beslut. I
och med sin arbetsordning och de riktlinjer för studentinflytande som nyligen arbetats fram
tillsammans med Blekinge studentkår har BTH tydligt dokumenterat hur studentinflytandet ska
fungera. På ledningsnivå erbjuder t.ex. lärosätets högsta ledning regelbundna möten med
studentkårens ledning, något som framgår av såväl självvärdering som intervjuer.
Under platsbesöket framkom det av intervjuerna att kännedomen om hur väl dokumenterat
studenternas rätt till inflytandet är skiljer sig mellan och inom olika organisatoriska nivåer. Utifrån
intervjuerna är bedömargruppens bedömning att medvetenheten om studenternas rätt till inflytande
bygger på praxis, snarare än lärosätets faktiska dokumentation och kontinuerliga uppföljning.
Bedömargruppen anser att studenternas möjlighet till påverkan framstår som personberoende över
samtliga av lärosätets nivåer. Till följd av detta är det i dagsläget ett underliggande krav för
organisationens funktion att det finns eldsjälar på varje verksamhetsnivå.
Utifrån information som framkom vid intervjuerna är bedömargruppens bedömning att de regelbundna
mötena mellan lärosätets och studentkårens ledning är av informationskaraktär, även om det av
självvärderingen framgår att "många praktiska problem löses på mötena". Det framkom av
intervjuerna att dessa möten upplevs som viktiga av båda parter och bör fortsätta, men
bedömargruppen anser att det ändå finns utvecklingspotential avseende mötesformen där lärosätet
bör öka inslagen av dialog kring ej beslutade frågor.
Studenternas inflytande på programnivå kännetecknas av möjlighet till dialog, vilket bekräftades av
intervjuerna under platsbesöket. Studentrepresentanterna verkar oftast vända sig till
programansvariga. Dessa har mycket ansvar för programmen men bedömargruppen uppfattar det
som att de programansvariga har få möjligheter att påverka kursrelaterade frågor då prefekterna har
tydligt mandat för beslut kring dessa. Vidare ser bedömargruppen att återkoppling av framförda
åsikter och efterföljande förändringar på programnivå, t.ex. genom programvärderingar, inte alltid sker
på ett väldefinierat och systematiskt sätt, kursvärderingar undantaget. Det bör dock poängteras att
lärosätet nyligen beslutat om en process för hantering av resultat vid programvärderingar.
Bedömargruppens uppfattning är dock att lärosätets system för att hantera kursvärderingar är
välfungerande och uppfyller denna bedömningsgrund.
Bedömargruppen bedömer möjligheterna till studentpåverkan på institutionsnivå som delvis
personberoende. Främst beroende på prefekten så har studenterna mer eller mindre möjlighet att
påverka. I kontrast till programnivåerna så finns det på institutionerna stort mandat och ansvar kopplat
till enskilda kurser. Detta speglas tydligt på kursnivå, där bedömargruppen uppfattar att det finns goda
möjligheter att påverka, dels genom kursvärderingar och dels genom dialog med den undervisande
personalen. Bedömargruppens samlade åsikt är att institutionerna och programmen har en beredskap
för att hantera allvarliga problem, däremot finns ingen systematik för att fånga små och/eller
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återkommande problem.
Angående doktorandernas inflytande så noterar bedömargruppen att de själva uppfattar att de är en
integrerad del av gruppen anställda, snarare än studenter. Det framstår som att doktoranderna nästan
har samma möjligheter att påverka som annan anställd personal. Detta ser bedömargruppen som
positivt men vill påminna om de forskarstuderandes rättigheter och skyldigheter i egenskap av
studenter, till exempel möjligheter till formellt studentinflytande och sjukskrivning. Lärosätet bör, enligt
bedömargruppen, därför tydliggöra i vilka sammanhang doktoranderna ska behandlas som studenter
och när de ska ses som anställda.
Bedömargruppen anser att lärosätet uppfyller sina åtaganden för att säkerställa studenternas och
doktorandernas rätt att utöva inflytande över utbildningen och sin situation. Den del som behöver
vidareutvecklas inom ramen för kvalitetssystemet är systematiken. I dagsläget är arbetet primärt
baserat på duktiga och drivna personer inom både lärosätet och studentkåren. Därtill har
dokumentationen inte fullt genomslag i det dagliga arbetet och man har samtidigt låg grad av
medvetenhet i organisationen om hur systemet fungerar. Lärosätets långsiktiga arbete skulle därför,
menar bedömargruppen, vinna på att vara ännu mer systematiskt och mindre personberoende.

Lärosätet arbetar inte systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla student- och
doktorandinflytandet. Åtgärder som planerats eller genomförts till följd av en granskning
kommuniceras inte till relevanta intressenter.
I samband med platsbesöket och intervjuer noterade bedömargruppen att det förekom osäkerhet
inom olika delar av lärosätet om hur väl studenternas och doktoranders påverkansmöjligheter
fungerar i praktiken. Som framgår ovan säkerställs det att studenternas företrädare ges möjlighet att
delta vid beredning och beslut inom hela lärosätet. Av bland annat självvärderingen framgår att
studentkåren har svårt att "fylla platserna" i olika organ. Som både lärosätet och studentkåren påpekar
så ska studenterna utse sina egna representanter. Dock ser bedömar-gruppen att lärosätet i högre
grad bör arbeta proaktivt för att utveckla student- och doktorandinflytandet på alla nivåer, för att skapa
förutsättningar för detta på alla nivåer.
Inför beslut ska dokument skickas ut till studenternas företrädare i enlighet med Riktlinjer för
studentinflytande. Tiden mellan att dokument skickas ut till beslutstillfälle framstår som kort.
Bedömargruppen uppfattar att det finns en önskan på flera nivåer inom lärosätet att studenterna i
högre grad ska delta aktivt vid delning av underlag inför beslut. För att öka deltagandet
rekommenderar bedömargruppen därför att lärosätet bland annat överväger att öka delningstiden
ytterligare.
Bedömargruppen konstaterar att det finns brister avseende återkopplingen till studenter och
doktorander från genomförda granskningar och utvärderingar. Om förbättringar som genomförts till
följd av dessa hade funnits tydligt dokumenterad och därtill tydligt återkopplad till studenterna eller
doktoranderna, så hade det återkopplade materialet kunnat även användas i marknadsföringssyfte för
att motivera fler studenter att engagera sig i till exempel utbildningsbevakning och annat
kvalitetsarbete. Bedömargruppen anser att systematiken i detta brister i dagsläget. Att kunna hänvisa
till förändringar som kommer av studenternas och doktorandernas åsikter skulle, enligt
bedömargruppen, kunna vara ett exempel på hur lärosätet skulle kunna underlätta för studentkåren
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att rekrytera nya studentrepresentanter, såväl centralt som på program- och institutionsnivå.
Ett av de problem som lärosätet identifierat är hur studenternas och doktorandernas möjligheter att
påverka sin utbildning delvis beror på deras kunskaper i svenska. Bedömargruppen håller med om att
en stor del av doktoranderna begränsas i sina möjligheter att påverka sin utbildning eftersom de är
engelsktalande och att styrdokument, med ytterst få undantag, enbart finns på svenska. Det finns
dock, enligt vad bedömargruppen erfar, i dagsläget inte något samlat arbete inom lärosätets
organisation för att lösa detta. Då både lärosätet, doktoranderna och studentkåren framhåller detta
som ett gemensamt problem bör en lösning vara högt prioriterad. Bedömargruppen drar slutsatsen att
lärosätets kvalitetssystem har identifierat problemet men att lärosätet därefter inte följt upp och
utvecklat planer för att hantera det.
Avslutningsvis noterar bedömargruppen att det inom delar av lärosätet uttrycks frustration över
variationen i engagemang och kunnande från studenternas representanter från år till år. Detta är
uppenbarligen något som lärosätet har fångat upp men ännu saknas tillräckliga åtgärder för att
hantera problematiken.
Studenternas påverkansmöjligheter uppfattas som tillräckliga, däremot krävs ytterligare utveckling av
systematiken i arbetet. Bedömargruppen anser att lärosätet inte uppfyller bedömningsgrunden
gällande uppföljning, utvärdering och utveckling.
Sammantaget bedöms studenters och doktoranders perspektiv inte vara tillfredsställande.
Perspektiv: Jämställdhetsperspektivet
Bedömning med motivering:
Lärosätet säkerställer inte ett aktivt arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i
verksamheten.
Den höga ambitionsnivån i bedömningsgrunden kan inte speglas i dokumenten och har heller inte
framkommit i intervjuer. I lärosätets självvärdering hänvisas till ett flertal dokument, BTH:s strategiska
plan m.fl., där det framhålls att både jämställdhet och mångfald ska främjas och genomsyra
verksamheten. Av dessa framstår det, enligt bedömargruppen, som om arbetet till viss del är mer
episodiskt än systematiskt. Information insamlas och vad gäller t.ex. könsuppdelad statistik tas den
fram men hur detta analyseras och återkopplas är mer oklart.
Planen som ska tas fram i samband med arbetet gällande Jämställdhet i Högskola och Universitet
(JiHU), fastställdes under granskningen (våren 2017). Den är mer konkret men kan vinna på tydligare
mål kopplat till jämställdhetsintegrering istället för att fokusera på t.ex. könsbalans. Vidare konstaterar
bedömargruppen att det huvudsakliga ansvaret för jämställdhetsarbetet har legat på
Likabehandlingsgruppen där även personal- och studentrepresentation finns. Av självvärderingen
framkommer att fokus är på den lag- och förordningsstyrda delen av jämställdhetsperspektivet, dvs.
likabehandling för personal respektive studenter (med vidhängande planer), och detta bekräftas i
samband med intervjuerna. Några konkreta åtgärder som lyfts fram i självvärderingen gäller
tillsättning av betygsnämnder och sakkunniga där jämställdhetsperspektivet ska beaktas, detta lyfts
också i JiHU planen.
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Under intervjuerna blev det tydligt att Likabehandlingsgruppen lever en tynande tillvaro, något som
lärosätet och dess kvalitetssystem har identifierat. Dessutom är dess mandat oklart då det operativa
ansvaret, av vad som anges i Självvärderingen, ligger på prefekter och övrig linje. I arbetet med JiHU
har det framkommit att lärosätet behöver se över arbetet som sådant och kanske även
organisationen. Vid intervjuerna framkom vidare att en dekan nu är utsedd att vara kontaktperson och
ansvarig för JiHU och kopplat till beskrivningen i Självvärderingen: "process och verktyg för
regelbunden uppföljning är nödvändigt" torde läget se bättre ut framöver speciellt gällande
systematiken och att involvera samtliga nivåer i ordinarie processer gällande
jämställdhetsperspektivet.
Arbetet med likabehandling och JiHU är påbörjat. Bedömargruppen har identifierat ett behov av
utbildning i och om jämställdhetsintegrering, likabehandlingsarbete och mångfald som bör påbörjas
högt uppe i organisationen. Därutöver bör återkopplingen i systemet förtydligas.

Lärosätet arbetar inte systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla integreringen av
jämställdhetsperspektiv. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning
kommuniceras inte till relevanta intressenter.
Arbetet med jämställdhetsperspektivet bedöms vara inriktat på regler och förordning och främst
externa styrningar (t.ex. lag och regleringsbrev) och i någon mån för extern kommunikation.
Exempelvis återfinns könsuppdelad statistik i årsredovisningen. Detta medför naturligen en "top-down"
process och med få inslag av återkoppling. Få spår av arbete som långsiktigt syftar till att förändra
kulturen, det vill säga jämställdhetsintegrering, har identifierats av bedömargruppen. För att underlätta
det påbörjade implementeringsarbetet bör JiHU-arbetet tydligt kopplas samman med kvalitetsarbetet,
dels för att inte riskera dubbla, tidskrävande, system och dels för att få mer långsiktiga effekter. Ett råd
från Nationella Sekretariatet för Genusforskning i JiHU-arbetet är att ta "de lågt hängande frukterna
först". Ett exempel skulle kunna vara att jämställdhetsintegrera rekryteringskommittén och dess
arbete, något som lärosätet uppmärksammat i den nyligen antagna JiHU-planen.
Sammantaget är lärosätet och dess medarbetare idag väl medvetna om att man ska beakta
jämställdhetsperspektivet men varför synes mer otydligt, detta gäller främst jämställdhetsintegrering.
Med en ökad medvetenhet om syftet bör arbetet med implementering bli enklare och få mer varaktiga
effekter. Här bör utbildnings- och informationsinsatser initialt inriktas på de potentiella vinsterna som
en mer jämställdhetsintegrerad miljö medför.
Det bör finnas god grund för utveckling och överspridningseffekter mellan till exempel
civilingenjörsutbildningar (typiskt övervikt män) och sjuksköterskeutbildningarna (typiskt övervikt
kvinnor). Ett gemensamt lärande kring detta vore intressant och skulle kunna rendera nya och
effektivare metoder för att bryta traditionella könsmönster som kan vara av intresse för hela sektorn.
Lärosätet verkar medvetna om sina styrkor och svagheter och bedöms därför ha god självkännedom
och insikt om nuvarande läge gällande könsfördelning i organisationen. Intervjuer och självvärdering
ger i stort en samstämmig bild av nuvarande läge på lärosätet. Alla nivåer inom lärosätet ger uttryck
för en stor vilja att göra fler aktiva åtgärder. Dock är ambitionsnivån inte i nivå med
bedömningsgrunden. Glädjande är att lärosätet numera har en utpekat ansvarig i ledningen för
frågorna i allmänhet och för arbetet med Jämställdhet i Högskola och Universitet (JiHU) i synnerhet.
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Bedömargruppen uppfattar att fokus har legat på det lagstadgade likabehandlingsarbetet och i mindre
grad på jämställdhetsintegrering. Bedömargruppen anser att detta riskerar att hämma det viktiga
arbetet med jämställdhetsintegrering.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet inte vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering:
Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätet bedriver ett till stora delar systematiskt och proaktivt
kvalitetsarbete och att såväl rutiner som processbeskrivningar efterlevs på ett, i huvudsak,
betryggande sätt. Såväl kvalitetspolicy som handlingsplan utgår ifrån ESG-kriterier som skapar en
tydlig och sammanhängande dokumentstruktur i förhållande till övergripande mål för lärosätet.
Strukturen relaterar till ESG samt nationella och lokala ansatser och mål. På frågan huruvida
kvalitetsarbetet är integrerat i alla nivåer av lärosätets verksamhet så är bedömargruppens
uppfattning att detta i huvudsak stämmer för kärnverksamheten men i mindre omfattning i lärosätets
stödprocesser. I vissa fall har bedömargruppen upplevt att kvalitetsarbetets utformning och
uppföljning främst är koncentrerat till lärosätets ledning. Trots att detta är en naturlig och logisk
omständighet så finns det en risk att kvalitetssystemet kan upplevas som en angelägenhet främst för
lärosätets centrala nivå. Vidare skulle bedömargruppen gärna se att även de gemensamma
funktionerna adresserades som intressenter i de olika aktiviteterna i kvalitetssystemet. På så sätt
skulle kvalitetsarbetets integrering förbättras ännu mer.
Bedömargruppens samlade intryck avseende aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling är
att det finns tydliga rutiner beskrivna i de olika dokument som reglerar kvalitetssystemets aktiviteter
och processer. I samband med platsbesöket har dock bedömargruppen identifierat vissa brister
avseende uppföljning av genomförda aktiviteter och återkoppling av resultat och åtgärder till berörda
intressenter. Exempelvis kan nämnas alumnenkäten och den så kallade nybörjarenkäten där
resultaten från enkäterna hade kunnat kommuniceras på ett tydligare sätt. Bedömargruppen
rekommenderar därför att lärosätet ser över dessa delar för de 16 aktiviteterna i kvalitetssystemet
samt att tydliggöra systematiken i rutinerna för resurssättning av förbättrings- och utvecklingsarbetet i
samband med budget- och VP-arbetet.
Vad avser de tre perspektiven så anser bedömargruppen att arbetslivsperspektivet är det perspektiv
som är mest utvecklat avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling medan
jämställdhetsperspektivet är det perspektiv som är minst utvecklat. Bedömningen baseras främst på
huruvida arbetssätten är systematiska och proaktiva.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet i sitt kvalitetssystem tydliggör rutinerna kring det så
kallade lära-steget i kvalitetssäkringscykeln. Lärosätet bör särskilt förtydliga hur man säkerställer att
resultat från olika utvärderingar och uppföljningar inte bara diskuteras i olika fora utan också leder till
systematisk utveckling och förnyelse av utbildningen. Även om bedömargruppen får intrycket att detta
görs till stor utsträckning i praktiken så vore det bra att tydliggöra det fjärde, och ofta det svåraste,
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steget i kvalitetssäkringscykeln.
Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Samlat omdöme: Ej godkänt kvalitetssäkringsarbete
Motivering: Sammantaget visar underlagen och platsbesöket att lärosätet har ett i huvudsak
utvecklat kvalitetssystem utifrån en bedömning av samtliga aspektområden. I dessa avseenden är
systemet i huvudsak systematiskt, proaktivt och integrerat i lärosätets olika delar. Däremot konstaterar
bedömargruppen att det finns brister avseende två av de tre perspektiven vilket medför att
kvalitetssystemet i sin helhet inte godkänns.
Aspektområde: Styrning och organisation
Lärosätet bedriver i alla aspekter ett i huvudsak systematiskt kvalitetsarbete som till övervägande
delar relaterar till övergripande mål och strategier med ett medvetet fokus på kärnverksamheten.
Lärosätet har i sitt kvalitetssystem etablerat ett flertal aktiviteter och processer för att följa upp och
kommunicera underlag och resultat från olika delar av kvalitetsarbetet som på ett logiskt sätt relaterar
till lärosätets kvalitetssäkringscykel. Bedömargruppen rekommenderar dock att lärosätet tydliggöra
hur resultaten från den 16 aktiviteterna på ett systematiskt sätt länkas till arbetet med
verksamhetsplaner och budget.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Lärosätet arbetar i huvudsak systematiskt och framgångsrikt med aspekten personal och har
etablerade strukturer och aktiviteter som främjar ett personalrelaterat systematiskt kvalitetsarbete
utifrån organisationens behov. Bedömargruppen anser också att lärosätet på olika sätt säkerställer
kopplingen mellan utbildning och forskning, till exempel, genom etablerade kompletta kunskapsmiljöer
Däremot finns brister avseende aspekten infrastruktur där uppföljningen och säkerställandet av
lärandemiljön som helhet bör utvecklas.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Avseende aspekten utformning och genomförande konstaterar bedömargruppen att lärosätet bedriver
ett i många avseenden framgångsrikt arbete, exempelvis när det gäller utformning, inrättande samt
nedläggning av utbildningar. Vad gäller aspekten måluppfyllelse identifieras både styrkeområden
(t.ex. arbetet med målmatriser) och utvecklingsområden (t.ex. att tydliggöra systematiken i samband
med uppföljning och utvärdering av studenternas lärande).
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
Arbetslivets perspektiv
Bedömargruppen anser att arbetslivets perspektiv är ett styrkeområde för lärosätet. Lärosätet arbetar,
med sin profilering mot ”In real life” och ”dual excellence”, systematiskt med att utveckla, följa upp och
utvärdera utbildningarna för att säkerställa att de är användbara och utvecklar studenternas och
doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Bedömningen är att lärosätet har
fungerande strukturer och processer för kvalitetsarbetet inom detta område och att arbetslivets
perspektiv är integrerat på alla nivåer i organisationen.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
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Studenters och doktoranders perspektiv
Bedömargruppens samlade bedömning gällande studenters och doktoranders perspektiv är att det
inte är tillfredställande. Studenternas påverkansmöjligheter uppfattas som tillräckliga men det behövs
ytterligare utveckling av systematiken i arbetet. Exempelvis bör förbättringar som genomförts till följd
av granskningar och utvärderingar återkopplas på ett tydligare sätt. Bedömargruppen anser att
lärosätet inte uppfyller bedömningsgrunden gällande uppföljning, utvärdering och utveckling.
Sammantaget är aspektområdet inte tillfredsställande.
Jämställdhetsperspektiv
Lärosätet verkar medvetet om sina styrkor och svagheter och bedöms därför ha god självkännedom
och insikt om nuvarande läge gällande könsfördelning i organisationen. Alla nivåer inom lärosätet ger
uttryck för en stor vilja att göra fler aktiva åtgärder, dock ambitionsnivån inte i nivå med
bedömningsgrunden. Glädjande är att lärosätet numera har en utpekat ansvarig i ledningen för
frågorna i allmänhet och för arbetet med Jämställdhet i Högskola och Universitet (JiHU) i synnerhet.
Bedömargruppen uppfattar att fokus har legat på det lagstadgade likabehandlingsarbetet och i mindre
grad på jämställdhetsintegrering. Bedömargruppen anser att detta riskerar att hämma det viktiga
arbetet med jämställdhetsintegrering.
Sammantaget är aspektområdet inte tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömargruppens anser att det finns tydliga och väl fungerande rutiner som reglerar
kvalitetssystemets aktiviteter och processer men att det finns vissa utvecklingsmöjligheter avseende
uppföljning av genomförda aktiviteter samt återkoppling av resultat och åtgärder till berörda
intressenter. Arbetslivsperspektivet är det perspektiv som är mest utvecklat avseende uppföljning,
åtgärder och återkoppling medan jämställdhetsperspektivet är det perspektiv som är minst utvecklat.
Sammantaget är aspektområdet tillfredsställande.
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Bilaga 1. Webbintervju med Blekinge tekniska högskola (BTH)
Tisdagen den 4 april 2017
Tid (max)

Rubrik

08.25-08:30
08:30-08:45

Tekniktest UKÄ-BTH
Bedömargruppen samlas (UKÄ,
Stockholm)
Inledande samtal med ledningen
Bedömargruppen överlägger
Företrädare för
studenterna/studentkåren
Bedömargruppen överlägger
Centrala funktioner med
kvalitetsansvar inom Gemensamt
verksamhetsstöd
Bedömargruppen överlägger
Prefekter
Bedömargruppen överlägger
Representanter för Utbildningsrådet

08:45-09:45
09:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:45

11:45-12:45
13:00-14:00
14:00-14:15
14:15-15:00
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Bilaga 2. Platsbesök Blekinge tekniska högskola 22-23 maj 2017
Måndag 22 maj
Tid
08:30-09:30
09:30-10:15
10:15-10.30
10:30-11:15

Vad
Möte med bedömargruppen
Intervjuer med rektor,
högskoledirektör och prorektor
Bedömargruppen sammanträder
Interjuver med BSK styrelse och
presidiet m.fl. på central nivå samt
studentrepresentant i styrelsen
(alumn)

11:15-11:30
11:30-12.30
12:30-13:30

Bedömargruppen sammanträder
LUNCH
Vicerektor och dekan

13:30-13:45
13:45-14:30

Bedömargruppen sammanträder
Intervjuer med studenter från
program inom berörda
programkluster (hälsa samt
ingenjörsutbildningar)
Bedömargruppen sammanträder
Intervjuer med utbildningsledarna
och prefekt inom berörda
programkluster.

14:30-14:45
14:45-15:30

15:30-16:00
16:00-16:45

16:45-18:00

Bedömargruppen sammanträder
Intervjuer med arbetslivsföreträdare
(sk externa ledamöter och alumner
i programråd) samt några
företrädare för strategiska
samarbetspartners som BTH har
avtal med.
Bedömargruppen sammanträder
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Tisdag den 23 maj
Tid
08:45-09:15
09:15-10:30

10:30-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-13.30
13:30-14:15

14:15-14:30
14:30-15:00
15:00-15:15
15:15-16:00
16:00-16:15
16:15-16:45
16:45-18:00

Vad
Möte med bedömargruppen
Intervjuer med forskarstudenter vid
fakultet för teknikvetenskaper inkl.
doktorandkommitteens ordförande
Bedömargruppen sammanträder
Interjuver med handledare
Bedömargruppen sammanträder
LUNCH
Prefekter
Bedömargruppen sammanträder
Intervjuer med handläggaren i
dekangruppen, utbildningsutskottet
samt utbildningsrådet samt
kvalitetssamordnaren
Bedömargruppen sammanträder
Styrelseledamot
Bedömargruppen sammanträder
Intervjuer med programansvariga
inom berörda programkluster.
Bedömargruppen sammanträder
Avslutande samtal med ledningen
Möte med bedömargruppen
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Bilaga 3. Lärosätets svar på delning av preliminärt yttrande

