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Utvärderingscykel och regler gällande lokal utvärdering av 
forskning vid Högskolan i Borås, 2020-2026 

Bakgrund 

Denna utvärderingscykel tar sin utgångspunkt i den av rektor beslutade 
Handläggningsordning för utvärdering av forskning vid Högskolan i Borås, 
dnr 900-19. 

Den utvärdering som beskrivs i handläggningsordningen ingår i en modell 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning vid Högskolan i 
Borås. Det övergripande målet med modellen är att högskolans 
forskningsverksamhet ständigt utvecklas genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Principer och utgångspunkter för beredningen har varit att all forskning vid 
högskolan ska utvärderas under en period av sex år. Utvärderingen utgår 
från högskolans sex forskningsområden. Ett forskningsområde kan delas 
upp i en eller flera utvärderingsenheter.  

En utvärderingsenhet delar bedömargrupp och audittillfälle. 

I förarbetet har följande särskilt beaktats: 

• Lokal utvärderingscykel för högskolans utbildningar 
• Forskningsanknytning i högskolans utbildningar 
• Ställningstaganden kring principer om vilken forskning som kan tänkas 

undantas eller tillkomma till den interna granskningen samt vilka 
formella beslut som krävs. 

 



 

Beredning  

Förslaget läggs av en arbetsgrupp som letts av prorektor. Arbetsgruppen har 
förutom prorektor inkluderat Hanna Landin (ordförande KFU), Eva 
Gustafsson (ordförande FoU), Johan Sundeen (vice-ordförande FoU), 
Magnus Bengtsson (forskargruppledare A1), Marita Flisbäck 
(forskargruppledare A2), Helena Francke (forskargruppledare A3) samt 
Hanna Kantola (forskarutbildningssamordnare).  

Motivet till vald ordning av forskningsområden inom cykeln baseras på att:  

(1) verksamheten förmår inte att genomföra utvärdering av både utbildning 
och forskning tillhörande samma område samtidigt. 

(2) om utvärdering skulle ske samtidigt av utbildning och forskning 
tillhörande samma område finns risk för att ett ökat fokus läggs på antingen 
forskning eller utbildning.  

(3) ge forskningsområdet och motsvarande utbildningsområde (komplett 
akademiska miljö) bättre möjlighet att kunna analysera och värdera 
forskningsanknytning. Genom att forskningen utvärderas före utbildning 
görs en inventering av den forskning som tillhörande utbildningar vilar på. 

(4) hela utvärderingsprocessen från initiering till återrapportering tar 2.5 år. 
Synergieffekter mellan forsknings- och utbildningsutvärdering kan 
möjliggöras genom att förlägga utvärdering av forskning två år innan 
utvärdering av utbildning. Ett visst överlapp mellan utvärderingarna finns då 
men samtidigt ges området ett visst andrum mellan de olika 
utvärderingsperioderna. 

Beredningen av ärendet har behandlats i samråd med representanter från 
högskolans akademier och nämnder. Rektors ledningsråd har utgjort 
referensgrupp i en förenklad remittering av ärendet. Ingen ytterligare intern 
remittering av har skett. Studentkåren har hållits informerade. Fackliga 
företrädare informerades den 30 oktober och ärendet förhandlades den 27 
november. Förhandlingen avslutades i enighet. 

 

  



 

Regler för utvärdering 

Utöver utvärderingscykeln är följande regler styrande för vilken forskning 
som kommer att omfattas av utvärderingarna. 

Utvärderingar av extern myndighet 

• Forskning som utvärderats eller kommer att utvärderas av extern 
myndighet kommer inte att utvärderas lokalt, såvida inte högskolan på 
förekommen anledning finner att detta är lämpligt och/eller nödvändigt. 
Om sådana skäl bedöms föreligga, bereds ärendet av ansvarig 
handläggare och beslutas av rektor.  

• Om resultat av utvärdering av forskning, alternativt 
Universitetskanslerämbetets utvärdering av högskolans 
kvalitetssäkringssystem, föranleder att förändringar måste göras i 
utvärderingscykeln kan forskningsområden flyttas inom ramen för 
cykeln. Ett sådant beslut bereds av ansvarig handläggare och beslutas av 
rektor.  
 

Initiering av kompletterande utvärderingar 

• Nämnderna ges möjlighet att till rektor föreslå att kompletterande 
kvalitetsgranskning bör ske. 

• En utvärdering kan också initieras av akademin själv. I detta fall fattar 
inte rektor beslut utan aktuell utvärderingsenhet tillförs 
utvärderingscykeln. 

 

Övriga förändringar inom utvärderingscykeln 

• Akademichef(er) kan att om särskilda strategiska skäl finns förorda att 
tidigarelägga utvärdering av ett forskningsområde inom befintlig 
utvärderingscykel. En sådan flytt ska särskilt motiveras. Beslut bereds av 
ansvarig handläggare och beslutas av rektor. Beslut om en sådan flytt 
måste ske minst sex månader innan initieringsfasen av 
utvärderingsprocessen. 

 

  



 

Utvärderingscykel 

Högskolans forskningsverksamhet kommer att utvärderas lokalt enligt 
följande utvärderingscykel under perioden 2020-2026. Tidsangivelserna i 
cykeln är kopplade till upplägget i beslutad handläggningsordning för 
kvalitetsutvärdering av forskning (dnr 533-19). 

• Initiering hösten 2020 och genomförande 2021. Forskning inom 
forskningsområdet Resursåtervinning. 

 
• Initiering hösten 2021 och genomförande 2022. Forskning inom 

forskningsområdet Pedagogiskt arbete. 
 

• Initiering hösten 2022 och genomförande 2023. Forskning inom 
forskningsområdet Handel & IT. 

 
• Initiering hösten 2023 och genomförande 2024. Forskning inom 

forskningsområdet Textil & Mode. 
 
• Initiering hösten 2024 och genomförande 2025. Forskning inom 

forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. 
 

• Initiering hösten 2025 och genomförande 2026. Forskning inom 
forskningsområdet Människan i vården. 

 
 

  



 

Sammanfattning 

Föreslagen utvärderingscykel samt vilka regler som blir styrande ger 
högskolans verksamhet en möjlighet till att organisera och planera med 
framförhållning. Nödvändiga förändringar inom ramen för cykeln kan 
beslutas och formerna för detta är i den mån de har kunnat förutses 
nedtecknade i de regler som föreslås. Regler och utvärderingscykel är 
ytterligare en viktig pusselbit i högskolans kvalitetssäkringssystem för 
forskning och utgör ett nödvändigt komplement till den 
handläggningsordning för utvärdering som finns.  

 

Beslut 

Rektor beslutar  

att  fastställa ovan redovisade regler för utvärdering av forskning 

att  fastställa ovan redovisade utvärderingscykel för perioden 2020-
2026 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit rektor Mats Tinnsten 
(beslutande) och forskarutbildningssamordnare, Hanna Kantola 
(föredragande). 

 

Mats Tinnsten 
Rektor   Hanna Kantola 
   Forskarutbildningssamordnare 


