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1 Inledning 

1.1 Utveckling av framtida organisation för högskolan 

Högskolans styrelse har beslutat att förslag ska tas fram på framtida organisation för 
Högskolan i Borås. Den nuvarande organisationen ska prövas mot nya alternativ som bättre 
kan svara mot externa villkor och högskolans effektmål. Utvecklingsprojektet genomförs i 
tre etapper: 
Fas 1: Situationsanalys 
Fas 2: Utforma lösning och ge förslag på principer för implementering.  

Fas 2a: Övergripande principer och strukturer 
Fas 2b: Detaljering av organisationsförslag 

Fas 3: Implementering 
 

Situationsanalys

Kommunikation och förankring

Utforma 

lösning Implementering

Mar 2013 Maj 2013 Dec 2013 2014/15

 
 
Resultatet av etapp 1 (situationsanalysen) formulerades som effektmål som utgjorde 
underlag för arbetet i etapp 2. En projektledningsgrupp med ansvar för att leda arbetet i fas 
2 tillsattes i slutet på maj 2013.  Resultatet av fas 2a var ett förslag på övergripande 
principer och strukturer för högskolans organisation. Rapporten utgjorde underlag för 
rektors framställan till styrelsen som 2013-10-16 tog följande beslut: 

- att utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning ska organiseras i 
tre ”områden”, vilken leds av en ”områdeschef”, med följande huvudsakliga innehåll:  

A1 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Ingenjörshögskolan och  
Textilhögskolan samt de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med 
företagsekonomi med inriktning mot handel och näringsliv.  
A2 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Institutionen för vårdvetenskap samt 
de verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med arbetsvetenskap, sociologi och 
psykologi och de verksamheter inom Handels- och IT-högskolan som arbetar med ledarskap, 
administration och förvaltning i offentlig sektor.  
A3 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Bibliotekshögskolan samt de 
verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med lärarutbildning och de 
verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med informatik,  

- att det ska finnas en "enhet", vilken leds av en "enhetschef", med uppdrag att vara en sammanhållen 
organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning och som ska bestå i huvudsak av 
det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal samt att avsikten är att 
ovanstående ska gälla från den 1 juli 2014. 

 
Detta och det övergripande organisationsförslaget har utgjort underlag för arbetet i fas 2b. 
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1.2 Projektledningsgruppen 

Den projektledningsgrupp som utsågs representerade forskningen, forskarutbildningen, 
utbildningen, verksamhetsstödet (VS) och studenter. Följande personer ingår i 
projektledningsgruppen: 

 Lotta Dellve, ordförande, Forskning 

 Katarina Ek, vice ordförande samt projektsamordnare för verksamhetsstödet, 
Administration (centralt VS) 

 Tomas Wahnström, projektsamordnare för kärnverksamheten, Forskarutbildning 

 Marianne Strömberg, ledamot, Utbildning 

 Thomas Johansson, ledamot, Administration (lokalt VS) 

 Therése Andersson, ledamot, Student 
 
Dessutom finns externt projektstöd genom Viktoria Björcke från Prové Management. 
Beställargruppen är rektor, prorektor och högskoledirektör. 
 
 

2 Utgångspunkter för arbetet i Fas 2 

2.1 Principer och mål  

Styrelsen har beslutat att arbetet med att utforma förslag på lösningar ska utgå från 
följande vägledande principer: 

 Maximalt fyra organisationsenheter för genomförande av kärnverksamhet 

 Viktiga samband mellan Högskolans verksamheter ska vara styrande, med förståelse 
för att alla samband inte kan prioriteras 

 En enhet ska vara ansvarig för en eventuell enhetsövergripande verksamhet 

 Samverkan mellan organisationsenheterna ska befrämjas 

 Stärka Högskolan i Borås som varumärke samtidigt som för Högskolan i stort viktiga 
varumärken i kärnverksamheten värnas 

 Effektivt nyttjande av resurser 

 Nuvarande struktur med en nämndstruktur som är skild från linjestrukturen kvarstår 
 
Följande grundläggande förutsättningar ska genomsyra arbetet: 

 Medarbetardelaktighet 

 Transparens 

 Kontinuerligt samråd med fackliga förtroendevalda, huvudskyddsombud samt 
Studentkåren i Borås (SiB) 

 
Gällande bestämmelser avseende följande ska alltid beaktas: 

 Arbetsmiljö 

 Lika villkor 

 Hållbar utveckling 
 
Effektmålen är styrande för organisationsutvecklingen.  
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 Högskolans verksamhet präglas av omvärldsorientering och helhetsperspektiv  

 Kompletta akademiska miljöer 

 Strategisk utveckling av samband mellan verksamheter inom Högskolan 

 Utveckling mot mer strategisk ledning och styrning 

 Högskolans varumärke stärks genom framför allt ökad profilering 

 Ekonomi i balans 

2.2 Följande situation ska råda när fas 2 är genomförd 

 Det finns ett utformat förslag till hur Högskolans kärnverksamhet och 
verksamhetsstöd ska organiseras i enheter närmast under rektor  

 Det finns beskrivning av vilka ansvarsområden respektive organisationsenhet ska ha 
samt hur de ska benämnas 

 Det finns beskrivning av vilka beslutsbefogenhet som chef för organisationsenhet ska 
ha för att uppfylla ansvaret 

 Det finns beskrivning av struktur samt kravprofil för organisationsenheternas ledning 

 Det finns beskrivning av övergripande bemanningsbehov vad gäller tjänster 
(befattningsnivå) som ska finnas vid respektive organisationsenhet 

 Det finns beskrivning av principer för handlingsplan för implementering av ny 
organisationsstruktur  
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3 Arbetsprocess och projektplan för fas 2 

3.1 Projektplan för fas 2 

Projektets övergripande plan har sammanställts i nedanstående bild.  
 

Beslut om 

rektors uppdrag 

att utforma ny 

organisations-

struktur 

Styrelsemöte 

25 apr

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Q1 Q2 2015

Högskolan i Borås: Ny organisationsstruktur

Dec

2013

Styrelsemöte 

16 okt

Fas 2: Utforma förslag på ny organisationsstruktur

• Definiera o skapa förutsättningar

• Informationsinhämtning och 

sammanställning

• Redovisning 

• Inläsning

Q3-Q4

• Etablera implementeringsorganisation

• Skapa förutsättningar för implementering

• Implementering 

• Bemanning

Apr Maj

2014

Beslut om 

övergripande 

principer och 

struktur för 

organisering

• Analys och utformning 

av förslag på 

övergripande struktur

• Förankring o 

inhämtning av 

synpunkter på förslag

• Riskanalys

• Sammanställning 

beslutsunderlag

• Detaljplanering och 

projektplan fas 2b

Planering

• Detaljplanering och 

projektplan fas 2a

• Övergripande 

planering fas 2b

Fas 3:  Implementering ny organisationsstruktur

Kommunikation och förankring

• Utforma kommunikationsplan

• Löpande kommunikation och förankring i enlighet med plan

Fas 2a: Övergripande principer och struktur för organisering Fas 2b: Detaljering organisationsstruktur

• Utformning av detaljerad 

organisationsstruktur
• Struktur
• Forum

• Roller, ansvar befogenheter
•Resurser

• Sammanställning beslutsunderlag

• Utformning principer för 

implementering

• Övergripande projektplanering fas 3

Styrelsemöte 

17 dec

Beslut om ny 

organisations-

struktur

 
 

3.2 Generellt arbetssätt i projektet 

Tillvägagångssätt för att arbeta fram lösningsförslag har anpassats utifrån uppgift och har 
fördelats i olika arbetsgrupper, personer eller funktioner. I planeringen av arbetet var 
projektledningsgruppens roll dels ett samordningsansvar för resultat och leveranser som 
helhet och dels arbetsgrupp för vissa delar. Den planerade rollen som samordnare visade sig 
inte fungera fullt ut i praktiken i alla frågor, då uppgifterna genererade frågor snarare än 
förslag. I syfte att dels öka delaktighet och en bredare diskussion av viktiga frågor dels 
minska projektledningsgruppens funktion som arbetsgrupp i mycket stora och breda frågor 
skapades därför en arbetsmodell med sk ”triggers” (se nedan). Projektledningen har haft 
möjlighet att tillsätta analysgrupper för att genomföra analys av lösningsförslag i förhållande 
till effektmål eller för annan avgränsad frågeställning. Stor vikt har lagts vid förankring och 
inhämtning av synpunkter på framarbetade förslag under arbetets gång genom samarbete 
med analys- och/eller referensgrupper samt facken. Projektledningen har även genomfört 
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kontinuerliga avstämningar kring det pågående projektarbetet och framarbetade resultat 
med Beställargruppen.  
 

3.3 Analys- och arbetsprocessen 

Intervjuer avseende viktiga förutsättningar i organisering 
För att kunna göra mer djupgående analyser av vad som tycks vara förutsättningar för en 
fungerande kunskapsorganisation har intervjuer genomförts med experter (utifrån 
vetenskaplig kunskap och/eller erfarenhet från omorganiseringar av större 
kunskapsorganisationer) samt personer från HB och andra högskolor som har erfarenhet av 
organisering av högskolor, och att organisera enligt både linje och matris (vilket var förslag i 
Fas 2a). 
 
Triggermetodik 
En trigger är ett resultat av en mycket grov analys - som bygger på synpunkter från 
medarbetare och studenter men som ännu inte är satta i ett större sammanhang. Tanken 
var att triggers ska trigga till eftertanke och, efter en första eventuellt mer reaktiv 
reaktionen, påskynda och stimulera till konstruktiva förslag, genomskåda övergripande 
problematiker och styrkor i organiseringen. Allt i syfte att det sedan ska fungera i praktiken. 
Triggers skapades för (a) den övergripande organiseringen av forskning och utbildning, (b) 
en mer detaljerad om forskningsorganiseringen, (c) för benämning, (d) för 
verksamhetsstödet och (e) för ledningsgrupper. Samtliga triggers har behandlats dels i 
workshops, dels genom bred inbjudan till skriftliga synpunkter. 
  
Workshops 
Ett antal workshops har genomförts i syfte att på ett effektivt sätt få del av medarbetares 
kunskap om organisationen och förslag. 

 Tre workshops om strategiskt samarbete och samverkan, om benämning och om 
utbildning för alla anställda och studenter. Till dessa anmälde sig ca 90 anställda och 
ca 100 studenter.  

 Två workshopar om verksamhetsstöd för alla anställda. Till dessa anmälde sig ca 150 
anställda.  

 En workshop om forskningen, i samarbete med 60/40 gruppen, genomfördes för alla 
forskningsaktiva. Det kom ett 40-tal forskare.  

 En workshop om ledningsgrupper genomfördes med högskolans ledningsgrupp. 

 En workshop om utbildning och övergripande organisering genomfördes med 
PROUST-gruppen. 
 

Analys av data 
I analysen har vi (a) läst alla synpunkter och förslag som kommit projektgruppen tillhanda, 
(b) analyserat och sammanfattat utifrån specifika delar av verksamheten och i ett 
helhetsperspektiv, (c) gjort utkast till förslag av delar och övergripande för verksamheten, 
och slutligen (d) analyserat ett förslag utifrån samtliga effektmål och vägledande principer. I 
det senare justerades delar och kritiska frågor identifierades.  
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3.4 Tidsplan för Fas 2b 

 
augusti-september Planering av Fas 2b 
september-oktober Workshops 
oktober Triggerförslag 
oktober Förslag om benämningar avseende område och enhet för VS 
oktober Delleverans avseende principer för implementering 
oktober Remissvar 
5 november Delleverans avseende benämning  
8 november Synpunkter från analys- och referensgrupper, medarbetare och 

studenter avseende organisationsstruktur och triggerförslag 
22 november Preliminärrapport med förslag på remiss 
6 december Remissvar, remissammanställning 
16 december Överlämnande av slutrapport till rektor 

 

3.5 Kommunikation och medarbetardelaktighet 

Kommunikation är viktigt genom hela projektet och förändringsarbetet skall präglas av 
förankring och transparens. Förankring innebär att verksamhetens medarbetare är delaktiga 
i utformandet av förändringen och är engagerade i förändringsarbetet. Transparens innebär 
att medarbetare har insyn i projektets arbete och resultat. I projektet finns en 
kommunikationsplan som uppdateras efter projektets gång och är ett verktyg till stöd för 
kommunicering av projektet. Samverkan med fackliga förtroendevalda samt skyddsombud 
har skett fortlöpande. 
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4 Resultat av analysarbetet 

Här redovisas resultat från analys- och arbetsprocessen för framtagande av förslag, som 
bättre skulle kunna svara mot högskolans effektmål än den nuvarande organisationen och 
samtidigt följer de principer som är fastlagda av styrelsen.  
 
Delarna är utarbetade utifrån ett helhetsperspektiv men presenteras i delar för att 
underlätta förståelse. I varje del presenteras förslag samt kritiska frågeställningar för att 
förslaget ska kunna ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål. 
 
I rapporten ingår även förslag på riktlinjer för implementering, vilket redan levererats som 
delleverans för att bidra till planeringen av Fas 3 i organisationsutvecklingen. 
 
Kravprofiler för chef för organisationsenheter tas fram av personalchef i samråd med rektor 
och i samverkan med de fackliga parterna. Annonsering planeras i december. 
 
I rapporten presenteras inte den sammanställning av förslag på namn på 
organisationsenheter vilka också redan dellevererats. Detta för att namnfrågan är under 
utveckling och vi vill inte förvirra ytterligare i den frågan. För att underlätta läsningen har de 
namn som använts i ”triggers” också använts i rapporten men vi reserverar oss för 
benämningar. Detta för att varumärken är en viktig fråga och det pågår en parallell 
varumärkesprocess som leds av rektor i samarbete med kommunikationschef och 
varumärkesexperter. Vi är medvetna om att denna fråga bör behandlas samtidigt som 
övriga frågor för att kunna bedöma förslagen i sin helhet och för att inte skapa 
begreppsförvirring. Dock är den tidsram projektledningsgruppen har för utvecklingsarbetet 
begränsat varför vi inte hunnit vänta in denna viktiga process.  
 
En övergripande analys av bemanningsbehov samt beskrivning av beslutsbefogenheter 
kommer att levereras i samband med slutrapporten. 
 
Remissvaren kommer tillsammans med övrig analys ligga till grund för den konsekvensanalys 
som kommer att levereras i slutrapporten.



”ORGANISATIONSUTVECKLING 2013-2014”  

RAPPORT, Fas 2b                 VERSION 1 2013-11-22 

          Högskolan Borås 

 

   

 

11 

 

FÖRSLAGEN 

 

4.1.1 Högskolans övergripande ledning och ledningsstruktur 

4.1.1.1 Funktioner  
Rektor 
Prorektor (som föreslås bli Vicerektor för utbildning) 
Vicerektor för forskning och forskarutbildning 
Högskoledirektör 

4.1.1.2 Högskolans ledningsgrupp 
Förslag med en ledningsgrupp bestående av:  

- Rektor 
- Prorektor (som är vicerektor för utbildning)  
- Vicerektor för forskning och forskarutbildning 
- Akademichefer (3) 
- Högskoledirektör  
- Studentrepresentation 

4.1.1.3 Kritiska frågeställningar– fylls på genom remiss 
Det är viktigt att gruppen kan arbeta strategiskt med ett helhetsperspektiv, dvs det som är 
strategiskt rätt för akademierna och för högskolan som helhet. För att långsiktigt svara upp 
mot högskolans strategiska mål bör även följande kritiska punkter seriöst beaktas: 

- Att det i realiteten är en kärna av ledningsgrupp som ser till högskolans bästa (det 
gemensammas bästa), och att inte en partssituation uppstår med företrädare för 
olika intressen. För detta krävs att gruppen har beslutande mandat.  

- Att man diskuterar någon form av beslutsmandat för gruppen, t ex beslut av 
verksamhetsplaner för akademierna och verksamhetsstödet. 

- Att ledningsgruppen inte bör vara representativ för alla olika intressen, det kan 
skapa reviragerande och bristande strategiskt arbete. Lojalitet kan vara starkare till 
medarbetare vid egna enheten än för organisationen som helhet - och andra 
enhetschefer kan uppfattas som konkurrenter och inte som del i grupp. 

- att ledningsgruppen inte ska vara för stor, vid för stor grupp blir det lätt 
informationsmöten 

- att ledningsgruppen ska vara stabila över tid (minst 6 månader) och att upplevelsen 
av att vara en grupp och vad man som grupp kan göra tillsammans för att bidra till 
en starkare helhet bör vara tydlig. Detta kan skapas genom att veta vilka som ingår i 
gruppen, att man har gemensamma mål och ömsesidiga beroenden.  

- att ledningsfunktionen bör ha fokus på hur de kan betjäna det värdeadderande – och 
utveckla en förståelse för hur det ständigt kan förbättras. 

- Att det finns ett tydligt mandat för båda vicerektorsrollerna inom respektive 
ansvarsområde 
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- Att representanter för viktiga varumärken adjungeras in i ledningsgruppen när 
viktiga frågor som påverkar viktiga varumärken berörs. Frågor om varumärket bör 
regelbundet lyftas i ledningsgruppen och det bör finnas ett särskilt ansvar för 
varumärken hos en ledamot i ledningsgruppen 

- Att det är möjligt att diskutera strategiska frågor av operativ karaktär avseende VS 
och att nämndernas behov av VS beaktas i ledningsgruppen. 

- Att controllerfunktion på rektorsstab och akademiledning samverkar och bereder 
frågor inför beslut.  

- Att medlemmarna i ledningsgruppen har stor kunskap om omvärlden samt 
kontinuerligt lyssnar till inflöde från omvärlden (från t ex akademiråd, 
verksamhetsråd, omvärldsbevakande samordnings- och strategiska funktioner inom 
HBs prioriterade områden). 

- Att frågan om att bevara och utveckla samtliga akademier mot kompletta 
akademiska miljöer stöds av högskolans ledningsgrupp.  

- Organisationen ska vara så enkel som möjligt, med styrning och kontrollering av bara det 
mest nödvändiga  

- Fokus bör vara där det värdeladdade arbetet sker, dvs det  som hör till huvudflödet bör ligga 
i linjen. Ju mer mandat som ligger nära kärnverksamheten – desto mer effektivt. De kan bäst 
hantera variation 

Vi ser även att lokalfrågan budgetmässigt kommer bli en viktig fråga varför vi föreslår att en 
strategi utarbetas i högskoleledningsgruppen. 

4.1.1.4 Konsekvensanalys – fylls på genom remiss 
 
Förslaget stödjer främjandet av strategisk samverkan och utveckling mellan högskolans 
organisationsenheter. Detta då alla strategiska linjefunktioner, råd och stödresurser kan 
kopplas till dem som ingår i gruppen samt strategiska funktioner som inom linjen 
organiserar centrala processer (utbildning, forskning, verksamhetsstöd). Dock finns inte 
nämndordförandena representerade. Detta är dock en av de principer högskolan beslutat 
om. 
 
Förslaget kan understödja utveckling av mer strategisk ledning och styrning genom att öka 
förutsättningarna för sammanhållen ledningsgrupp (mindre ledningsgrupp där 
medlemmarna redan förväntas se till det gemensammas bästa i sina resp funktioner). Det 
finns förväntning på ökat helhetsperspektiv, där medlemmarna ej är företrädare för olika 
intressen. Samtidigt är det en balansgång mellan särintressen och det gemensammas bästa 
då alla akademicheferna ingår i gruppen. Lösningen får i bedömningen högre poäng om det 
blir en beslutande grupp, dvs en grupp med starka mandat. Rektor har vetorätt men kan 
delegera mandat för verksamhetsplanerna till ledningsgruppen 
 
I en sammanhållen ledningsgrupp finns förutsättningar för att HBs varumärke som helhet 
stärks genom ökad profilering och att viktiga varumärken värnas. Med mer strategisk 
ledningsgrupp kan man hitta en mer strategisk avvägning mellan viktiga varumärken och 
högskolans varumärke som helhet. Finns risker att THS och BHS som varumärke minskar i 
kraft om de inte finns med i högskoleledningen. En lösning är att representanter för viktiga 
varumärken adjungeras in i ledningsgruppen när viktiga frågor om varumärken berörs.  
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Förslaget stödjer effektivt nyttjande av resurser och ekonomi i balans då strategiska frågor 
om resursfördelning, uppbyggnad av utbildningsprogram/forskningsprogram, strategiska 
frågor om samordning av resurser behandlas. Risk är controllers på rektorsstab är frikopplat 
från ledningsgruppens strategiska arbete med resursfrågor. De bör bereda frågor till 
ledningsgruppen och samverka i detta med akademiledningens controllers.  
 
Ledningsgruppen får en viktig funktion att se till att VS blir behovsorienterat och integrerat 
med kärnverksamheten. Detta genom att verksamhetsplan och budget för VS blir en fråga 
för ledningsgruppen. Genom detta får akademicheferna möjlighet att påverka VS. Dessutom 
bör strategisk behovsorientering på övergripande strategisk nivå (ex satsningar på vissa 
delar, behov på akademinivå mm) hanteras i ledningsgruppen. Nämndernas behov av VS 
behöver också beaktas i ledningsgruppen. 
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4.1.2 Akademiernas ledning och ledningsstruktur  

4.1.2.1 Funktioner 
Akademichef har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar 
Ställföreträdare akademichef - En roll som en person har som även har andra ledande 
uppgifter inom akademin 
Avdelningschef har verksamhets- och personalansvar samt arbetsmiljöansvar för sin 
personal. Avdelningschefer kan t ex motsvaras av dagens studierektorer. I 
avdelningschefens verksamhetsansvar ingår operativt ansvar för utbildningen inkl. dess 
forskningsanknytning. 
 
Akademichef ska ha ett ledningsstöd för stöd i frågor rörande verksamhetsplanering, 
uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. Ledningsstödet, controller på akademinivå , 
rekryteras, organiseras på akademin och arbetsleds direkt av akademichef. Det lokala 
ledningsstödet ingår i ett högskoleövergripande ”controllerforum” inom VS. 
 

4.1.2.2 Struktur - övergripande grupperingar 
Avdelningar  
Gemensamma understrukturer inom organisationsenheter benämns avdelningar och leds av 
avdelningschefer. Alla lärare/forskare är knutna till en avdelning. Som riktlinje bör det inte 
vara mer än 30 medarbetare på avdelningen, gärna 15-25. Avdelningarna kan organiseras på 
det sätt som är naturligt för akademin (t ex kring utbildningsprogramansvar) eller 
kompetensområde (t ex konst). Med nuvarande antal anställda och utbildningsinnehåll 
skulle detta innebära mellan 5-10 avdelningar per akademi. Avdelningarna ansvarar för ett 
eller flera utbildningsprogram. 
 
Akademins ledningsgrupp 
I akademins ledningsgrupp bör följande funktioner ingå, för att organisationsförslaget som 
helhet ska ha förutsättningar att vara strategiskt sammanhållet: 

- Akademichef 
- Stf Akademichef (kan också ha en annan ledningsfunktion) 
- Controller/ledningsstöd (strategiskt VS på akademinivå) 
- VS gruppchef (operativa VS på akademinivå) 
- Avdelningschefer  
- Områdesledare (se sidan 15) 
- Forskningsstrateg (se sidan 16) 
- Akademins kvalitetssamordnare samordnar och stödjer utbildningsområdenas 

kvalitetsarbete och utskottens kvalitetsgranskande arbete inom akademin. 
Organisering av ledningsgrupp (er) bör vara en fråga för akademichefen. 
 
Inom akademierna är det önskvärt med följande råd – som även har en motsvarighet på 
högskolenivå: 
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Akademins utbildningsråd med t ex områdesledare, avdelningschefer, programansvariga 
(vilket motsvarar högskolans utbildningsråd och kommunicerar med dem via 
områdesledare) samt kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga inom akademin (vilket 
motsvarar högskolans kvalitetsråd och kommunicerar med dem via akademins 
kvalitetssamordnare). 
 
Akademins forskarråd: Akademins forskningsstrateg som samlar akademins 
forskningsledare och professorer (vilket motsvarar högskolans forskarråd och kommunicerar 
med dem via representanten i forskarrådet). 
 
Akademiråd/Advisory Board (motsvarar dagens Institutionsstyrelser). Skapar 
branschknuten omvärldsperspektiv. Utgör kritisk granskning av akademins verksamhet 
(granskar verksamhetsplan mm).  
 
Programråd (motsvarar dagens Utbildningsråd). Skapar branschknuten omvärldsperspektiv 
avseende programmet. Utgör kritisk granskning av utbildningsplaner.  

4.1.2.3 Kritiska frågeställningar – fylls på vid remiss 
För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det avhängigt: 

- Att det finns en controller på akademinivå som är insatt i verksamheten och 
samverkar med VS lokala gruppchef samt är del i ett högskoleövergripande 
”controllerforum”. 

- Att det i högskolans olika råd skapas samverkan mellan utbildningsområden, 
akademier, funktioner inom VS, forskningsområden/program/projekt, dvs att: 

 Akademins kvalitetssamordnare samverkar vicerektor för utbildning, 
med utbildningsområden, kvalitetsansvarige, nämnder/utskott och 
med högskolans kvalitetsråd 

 Akademins forskningsstrateg samverkar med vicerektor för forskning, 
studierektorer för forskarutbildningen samt med akademins och 
högskolans forskarråd. 

 Områdesledarna samverkar med akademins och högskolans 
utbildningsråd, vicerektor för utbildning(prorektor) samt med 
nämndens utskott för utbildningsområdet. 

- Att avdelningschefernas utbyte av lärarresurser i akademin inte försvåras av ett 
budgetansvar.  

- Att områdesövergripande enheter representeras i den akademiledning de tillhör. För 
att underlätta akademiövergripande användning bör man diskutera former för 
högskoleövergripande resurser i högskoleledningen. 

- Att det finns en medvetenhet om att intressekonflikterna nu kan uppstå i 
akademiledningen. Med föreslagen organisation kan intressekonflikter avseende 
resurser komma att uppstå mellan avdelningar. Därför bör akademichef, 
områdesledare och avdelningschefer diskutera resursfördelning i ledningsgruppen. 

- Att akademichef och viktiga strategiska funktioner bör ha ett genuint 
helhetsperspektiv (detta blir personberoende och bör därför vid behov kompletteras 
med ledningsstöd). 
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- Att VS bör vara med i olika råd inom akademin för att kunna tjäna ett 
behovsanpassat VS. 

- Att strategiska frågor om resursfördelning av områdesövergripande enheter förs till 
högskoleledningen vid behov  

- Att chefsstöd erbjuds avdelningschefer. Förslagsvis genom att VS 
utbildningssamordnare samlar avdelningscheferna i frågor rörande utbildning samt 
HR ordnar introduktionsutbildning och samlar chefer i forum för chefsfrågor. 
 

4.1.3 Utbildningsverksamheten 

4.1.3.1 Funktioner 

Vicerektor för utbildning(prorektor) 
- rektor ger vicerektor uppdrag och tilldelar resurser  
- har ledande beredningsansvar av högskoleövergripande utbildningsstrategiska frågor 

och föreslår för rektor 
- kommunicerar med utbildningsråd och nämnder 
- följer strategiskt upp utbildningsaktivitet och stöds av VS i detta. 
- Arbetsleder högskolans kvalitetsansvarige 

Samlar områdesledarna i utbildningsrådet  
 
Områdesledare leder ett utbildningsområde, hör till en akademi och har: 

- Strategiskt ansvar för utbildning (samordning vicerektor för utbildning och 
utbildningsråd) 

- Kvalitetsansvar (kommunicerar med nämnderna som föreslås ha ett 
utbildningsutskott per utbildningsområde) 

- Strategiskt ansvar för forskningsanknytning, dvs forskning relaterad till 
utbildningen  

- Samlar alla forskare och lärare inom utbildningsområdet.  
- Skapar arenor för utveckling av utbildning och forskning i ämnet.  

Områdesledaren bör vara professor/docent med starkt utbildningsengagemang. Hon/han 
har ej linjeansvar, ingår i en avdelning men arbetsleds och lönesätts av akademichef. Rektor 
utser områdesledare. 
 
Programansvariga (som tidigare) ingår i en avdelning och knyts till utbildningsområde(n) 

4.1.3.2 Struktur - övergripande grupperingar 
Kvalitetsråd - dagens kvalitetsråd inklusive akademiernas kvalitetssamordnare. I 
kvalitetsrådet finns även nämnderna representerade. 
 
Utbildningsråd (ej relaterat till nuvarande utbildningsråd utan snarare till PROUST-gruppen) 

- Bereder och är rådgivande i högskoleövergripande strategiska utbildningsfrågor (exv 
mål och visioner, utbildningsutbud och kvalitetsfrågor) 

- Områdesledarna är ledamöter 
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Utbildningsområden 
Ett utbildningsområde samlar utbildning inom ett antal utbildningsprogram. Med nuvarande 
utbildningsvolym och innehåll skulle detta innebära mellan 8-10 utbildningsområden. Ett 
utbildningsprogram kan tillhöra flera utbildningsområden. Ett utbildningsområde hör till en 
akademi men kan/bör verka över akademigränser.  
 
Ett utbildningsområde kan vara ett kompetensområde som brukas inom flera 
utbildningsprogram (t ex ledning och management). Ett kompetensområde kan då utvecklas 
till ett utbildningsområde. Rektor eller vicerektor utser utbildningsområden och 
kompetensområden under utveckling.  

4.1.3.3 Kritiska frågeställningar – fylls på vid remiss 
För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det avhängigt: 

- Att utbildningsområden under uppväxt (kompetensområden) ges 
utbildningsområdesform för att strategiskt kunna samverka mellan akademier, bilda 
större ”kritisk massa”, få ta del i en akademiledning (där de har sin bas) och 
därigenom få fäste i organisationsstrukturen. 

- Att starka varumärken i utbildningen utvecklas genom utbildningsområden, värnas 
av områdesledaren, vicerektor för utbildning och angår både den akademi de har sin 
bastillhörighet i och i högskoleledningen.   

- Att det sker samverkan mellan avdelningschefer om användandet av lärarresurser. 
Förslagsvis kan VS gruppchef ansvara för att lägga upp gemensamma rutiner för den 
gemensamma tjänsteplaneringen mellan akademierna (inkl köp av lärarresurser över 
akademigränser). 

- Att risk för suboptimering, mellan avdelning och utbildningsområden, beaktas  
- Att gruppchef för VS har kompetens i utbildnings och studentfrågor samt att VS finns 

med i alla utbildningsråd i grupperingar 
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4.1.4 Forsknings- och forskarutbildningsverksamhet 

4.1.4.1 Funktioner 
 
Forskargruppsledare – vetenskaplig ledare för en forskargrupp. 
 
Forskningsstrateg inom akademi – handlägger och bevakar forskningsfrågor inom 
akademin. Bör vara samordnande och ej vara styrande av forskningen. Forskare inom 
akademin utser personen. 
 
Vicerektor för forskning och forskarutbildning 

- samlar forskarkollegiet (forskare) och forskarrådet.  
- skapar miljöer och arenor i forskningsfrågor som överbryggar akademigränser. 
- har beredningsansvar av högskoleövergripande forskningsstrategiska frågor i 

samverkan med forskarrådet och föreslår för rektor 
- vicerektor ansvarar för policy och riktlinjer för strategiska områden, program och 

projekt samt eventuellt fördelning av strategiska forskningsmedel 
- kommunicerar med forskarrådet (vilka kan bereda frågor för vicerektor) och 

nämnden 
- följer upp forskningsaktivitet och stöds av VS för detta. 
- samordnar högskolans forskarutbildning  

 
Högskoleövergripande studierektor för forskarutbildningen och Studierektorer för 
högskolans forskarutbildningar organiseras högskoleövergripande och rapporterar till 
forskningsområdet och vicerektorn för forskningen. Detta för att bli en övergripande resurs 
för högskolan och även avlasta akademierna.  

4.1.4.2 Struktur - övergripande grupperingar 
 

Forskargrupper  
Forskningen samordnas i forskargrupper som leds av en aktiv forskare. Varje forskargrupp 
har en bastillhörighet i en akademi utgående från var forskargruppsledaren är anställd. Alla 
forskare/lärare bör ha en tillhörighet till en forskargrupp.   
 
Akademins forskarråd – samlar akademins forskargruppsledare och dess professorer. 
 
Forskarrådet 

- Ledamöter utnämns av nämnden (hälften av ledamöterna) och linjen via 
akademichef (hälften av ledamöterna)  

- Rådgivande resurs och bollplank till rektor, vicerektor, akademichef (linjeledningen)  
- Beredande av t ex kriterier för strategiska områden, program och projekt  
- Rådgivande avseende nuvarande och framtida forskarutbildningsrättigheter samt 

strategiska forskningsprogram 
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Forskningsprogram 
Forskningsprogrammen är för högskolan strategiska och en viktig del av den centrala 
ledningen och styrningen av forskningen. De skall för att etableras uppfylla vissa kriterier, 
vara tidsbegränsade och ledas av en vetenskaplig ledare. Programmen motiveras av att det 
kan finnas skäl för högskolan att från central nivå stimulera flerdisciplinär samverkan i syfte 
att skapa nya och framåtsyftande miljöer där anpassning till exempelvis EU:s 
forskningsprogram är framträdande. Forskningsprogrammen kan ha en roll att utveckla mot 
nya forskarutbildningsrättigheter. 
 
Forskningsområden 
Forskningsmiljöer med egna forskarutbildningsrättigheter kallas forskningsområden. Vid 
Högskolan i Borås finns f.n. fyra forskningsområden: Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Resursåtervinning, Textil och Mode samt Konstnärlig forskning inom textil och mode. Dessa 
leds av en vetenskaplig ledare som tillika är ordförande i motsvarande 
forskarutbildningsutskott. 
 
Forskarutbildning 
Nämnderna ansvarar som tidigare för högskolans forskarutbildningar genom sina 
forskarutbildningsutskott. En högskoleövergripande studierektor för forskarutbildning 
ansvarar för samordning av högskolans forskarutbildningskurser samt genomförandet av de 
högskolegemensamma. Studierektorer för de olika forskarutbildningarna ansvarar för 
genomförandet av områdesspecifika forskarutbildningskurser. Genomförandet av 
forskarutbildningskurser, både högskolegemensamma och områdesspecifika, finansieras 
högskolegemensamt. Studierektorer för de olika forskarutbildningarna organiseras 
högskoleövergripande och rapporterar till vicerektor för forskning och forskarutbildning 
samt till forskarutbildningsutskott En högskoleövergripande studierektor för 
forskarutbildning har ett visst uppföljningsansvar för forskarstuderande inskrivna på andra 
lärosäten. 

4.1.4.3 Kritiska frågeställningar – fylls på vid remiss 
För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det avhängigt: 

- Att det sker en utveckling av forskarutbildningsrättigheter inom A2 
- Att starka varumärken i forskningen utvecklas genom forskargrupperna, värnas av 

akademins forskningsstrateg och den akademiledning de har sin bastillhörighet i, 
samt av vicerektor för forskning och i forskarrådet.  

- Att forskargruppsledares/forskningsområdesledares/forskningsprogramsledares 
akademitillhörighet avgör vilken akademis som är gruppens bastillhörighet  

- Att resurserna för forskarutbildningen hanteras på högskoleövergripande nivå  
 

Bland medarbetare/chefer på HB framhölls: 
- det är viktigt att hålla samman forskning – utbildning 
- det är viktigt att balansera inflytande från linjen och kollegiet 
- organiseringen av undervisningen är idag i huvudsak stabil och god 
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- det saknas strategisk organisering av forskningen och det efterfrågas 
högskoleövergripande strategisk ledning, prioriteringen, uppföljning och skapandet 
av gemensamma mötesplatser för forskningen 

Bland medarbetare/chefer på HB framkom avseende organisering av forskarutbildningen 
- Fungerar bra idag, är under framväxt, bör fortsätta så 
- Det bör finnas samordningsvinter – lära mer av varandra, vi har inte byggt upp 

erfarenheten 
- Det borde kunna gå att skapa starkare miljöer för doktorander att mötas, gäller även 

de doktorander som inte är inskrivna på HB 
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4.1.5 Verksamhetsstödets ledning och ledningsstruktur 

4.1.5.1 Funktioner/roller  
Högskoledirektör – är överordnad chef för VS och har en tydligt strategisk roll. 
Högskoledirektören har huvudansvar kring att se till att verksamhetsstödet bedrivs på ett 
effektivt och behovsorienterat sätt, har yttersta verksamhets- och budgetansvar samt 
personalansvar för rektors stab/ledningsstöd.  
Vice högskoledirektör är ansvarig för det operativa VS inkl. ansvar för integration och 
behovsorientering. Vice högskoledirektör kan även ha en roll som funktionschef eller ha 
särskilt ansvar för t ex processutveckling. Har verksamhets-, personal- och budgetansvar 
samt personalansvar för funktionschefer. 
Administrativa gruppchefer på akademinivå - samordnar och arbetsleder det lokala VS på 
akademinivå. Kan förslagsvis utgå från Studentsupport då det är den mest omfattande delen 
av lokalt VS. Rollen rekryteras i samråd med akademichef. 
Funktionschefer – arbetsleder funktioner och har ett övergripande processansvar inom sin 
funktion. 

4.1.5.2 Struktur - övergripande grupperingar 
VS ledningsgrupp 
Högskoledirektör 
Vice Högskoledirektör 
Funktionschefer 
Administrativa gruppchefer på akademinivå 
 
VS råd  
Skapar branschknuten och behovsorienterat helhets- och omvärldsperspektiv. Utgör kritisk 
granskning av VS verksamhet.  

- Representanter för chefsnivå inom kärnverksamheten 
- Forskare 
- Lärare 
- Externa ledamöter med VS branschkunskap  
- HD 
- Vice HD 

 

4.1.6 Organisering av verksamhetsstöd 

4.1.6.1 Funktioner 
Enheten för verksamhetsstöd organiseras utifrån målgruppsanpassning, funktionsindelning 
samt har ett processinriktat arbetssätt. Utifrån målgruppsanpassning förordar vi ett 
arbetssätt enligt Single Point of Contact (SPOC), dvs en väg in för olika målgrupper. 
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Högskolans satsning mot ett 60/40-lärosäte skapar ett behov av ett forskningsanpassat 
verksamhetsstöd vilket förstärks genom en egen funktion och ett bibliotek organiserat i en 
egen enhet. 
 
Ledningsstöd/Rektors stab 
Funktionens uppgifter utförs centralt (men utgör även ledningsstöd till akademichefer) och 
består huvudsakligen av: 

 IT-strategisk styrning 

 Juridik 

 Stöd för verksamhetsutveckling/processutveckling 

 Sekreterarstöd till hela högskolans verksamhet 

 Stöd för analys, ledning, styrning och uppföljning 

 Stöd för kvalitetsledningssystem 
 
Forskningsstöd: 
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt samt består huvudsakligen av: 

 Forskningsadministration och -handläggning 

 Forsknings- och innovationsrådgivning (kärnan i Grants and innovation Office) 

 Samverkansstöd 
 
Kommunikation: 
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt samt består huvudsakligen av: 

 Intern och extern kommunikation 

 Webb 

 Mediaproduktion 

 Studentrekrytering 

 Eventkoordinering 
 
Högskolesupport:  
Funktionens uppgifter utförs centralt och består huvudsakligen av: 

 IT drift 

 IT-utveckling 

 IT-support 

 Vaktmästeri 

 Reception 
 
Studentsupport:         
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt samt består huvudsakligen av: 

 Antagning 

 Examen 

 Studieadministration inkl studieadministrativa system och tentamenshantering 

 Utbildningsadministration och -handläggning 

 Forskarutbildningsstöd 

 Studievägledning 

 Studieplanering 
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 Karriärvägledning 

 Studenthälsan 

 Studentombud 

 Internationalisering 

 Stöd VFU 

 Stöd för uppdragsutbildning 
 
Ekonomi:  
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt samt består huvudsakligen av: 

 Ekonomi 

 Upphandling 

 Lokalförsörjning  

 Stöd för miljöledningssystem 
 
Personal: 
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt samt består huvudsakligen av: 

 HR (Vi förordar en förstärkning av funktionens resurser som placeras lokalt i form av  
kvalificerad personalhandläggare. Genom kvalificerad resurs inom bl.a 
kompetensförsörjning möter vi behovet av rekrytering för att uppnå 60/40-målet). 

 Löneadministration 

 Dokumenthantering, diarium och arkivering 
 
Bibliotek 
Funktionens uppgifter utförs centralt och består av: 

 Biblioteksverksamhet inkl Boråsmodellen 
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4.1.6.2 Övrigt  
 

Vi har inte tagit allmän ställning till centrumbildningarnas placering i organisationen. Detta 
då omfattning och inriktningsbredd tycks variera mellan dessa.  Vi föreslår därför en fortsatt 
process där nuvarande föreståndare beskriver verksamhetsplan och budget samt utreder 
behov och fortsatt placering. 
 
Vi förordar att InnovationLab placeras inom den akademi där deras forskningskompetens 
kan utvecklas bäst. Vi förordar en placering i A3. 
 
Centrum för lärande och undervisning (CLU) som idag är en del av Bibliotek och 
läranderesurser (BLR) förslås ligga inom kärnverksamheten. Med hänsyn taget till CLU:s 
huvuduppgift bedömer vi att denna verksamhet kommer att utvecklas bäst inom A3. 
 
Samverkansfrågor (med externa parter och det omgivande samhället) är en angelägenhet 
och del i arbetet för de flesta chefer, lärare, forskare och VS funktioner. Utvecklingsdirektör 
har en viktig roll, liksom internationaliseringsansvariga och högskolans övriga strateger och 
samordnare i viktiga frågor. Dessutom har ”omvärldsråden” en stor betydelse i dessa frågor. 

4.1.6.3 Kritiska frågeställningar 
För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det avhängigt: 

- Att strategiska frågor vid behov behandlas i högskoleledningen där även beslut bör 
tas om VS verksamhetsplan och budget. Detta då akademirepresentation saknas i 
ledningsgruppen 

- Att funktionscheferna är ansvariga för att resp VS-funktion fungerar både lokalt och 
centralt liksom att samma kvalitet och omfattning på stöd ges inom varje akademi.  

- Funktionschef bör sträva efter att utveckla VS-processer som inbegriper både lokalt 
och centralt VS. 

- Att det finns representation av VS med i alla råd på akademi- och högskolenivå 
(kvalitetsråd, forskarråd, utbildningsråd) 

- En ökad resurseffektivitet inom VS bör kunna ge mer resurser till att bedriva 
kärnverksamhet 

- Att VS har ett stödjande syfte till kärnverksamheten, dvs har som uppgift att skapa 
goda förutsättningar för högskolans utbildning och forskning. 

- Att administrationen inte utvecklas mot en överstyrning och kontrollfunktion som 
skapar arbete snarare än har stödjande syfte.  

- Att behovsspecifikt VS till viktiga varumärken säkerställs (t ex lokalbehov, underhåll 
av maskiner och lab, tekniker med spetskompetens) 

- Att en förstärkning av Grants office och forskningsstöd sker 

4.1.6.4 Konsekvensanalys – fylls på vid remiss 
- Ökad tydlighet i funktionerna 
- Behovsintegrering försökt tas hänsyn till. Lokala behov kan fångas upp genom 

gruppchefer och att de ingår i akademiledningen 
- Genom central ledning kan bättre samverkan ske mellan VS-funktioner 
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- Kan få kontroll på ekonomin för VS 
- Minskar antalet VS-relaterade chefer 

 
 

4.1.7 Balans: linje och process, linjestyrning och kollegial påverkan samt 

omvärldsråd  

 

I utvecklingen av förslag har helhetsperspektiv beaktats. Figuren nedan visar olika 
ledningsfunktioner och råd för att möjliggöra högskoleövergripande och 
akademiövergripande syn och påverkansmöjligheter på verksamheten.  
 
I förslaget har även den kollegiala påverkan beaktats och stärkts. Figuren visar de delar där 
nämnderna har en direkt representation. Inflytande från kollegiala nämnder är idag stark i 
utbildningsfrågor inkl. forskarutbildningen, bland annat via nämndens utskott.  
 
Vi föreslår ”omvärldsråd” som innehåller externa representanter kopplade till 
verksamheterna för att bidra till ökad omvärldsorientering och ge en kritisk granskning av 
verksamheten. Dessa omvärldsråd är illustrerade i bilden.  Dessutom föreslår vi ett råd för 
verksamhetsstödet. 
 

 Högskoleövergripande Akademinivå 

Utbildning Prorektor Utbildningsråd Områdesledare 
Avdelningschefer 
Programansvariga 

Akademins utbildningsråd 

Forskning Vicerektor forskning Forskarråd* Forskningsstrateg inom 
akademi 

Akademins forskarråd 

Kvalitet Prorektor 
Kvalitetssamordnare 

Kvalitetsråd** Akademins 
kvalitetssamordnare 

Akademins utbildningsråd 

Omvärldsråd 
 

Högskolestyrelsen  
 

Akademiråd/Advisory Board (dagens 
Institutionsstyrelser) 
Programråd (dagens utbildningsråd) 

*) Hälften av ledamöter utses av nämnderna, hälften av akademicheferna 
**) Här finns nämndrepresentation 

 

4.1.8 Ledningsstöd i nya organisationen 

4.1.8.1 Former 

 Rektor bör ha ett nära ledningsstöd kopplat till rektors strategiska övergripande 
ledning/högskoleledningen, t ex avseende utveckling, uppföljning, 
internationalisering, samverkan samt sekreterarstöd. 

 Rektor behöver ledningsstöd som riktar sig strategiskt mot verksamheten, troligen i 
form av strateger för hållbar utveckling, lika villkor, IT mm 

 Rektors ledningsstöd är även ledningsstöd till ledningsgruppen, dvs vicerektorer, 
akademichefer och högskoledirektör. 
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 Akademichef bör ha ett nära ledningsstöd som rör verksamhetsansvar i 
linjefunktionen bestående av en verksamhetsknuten controller samt möjlighet att 
nyttja rektors ledningsstöd.  

 Högskoledirektör bör ha ett ledningsstöd för att fokusera det strategiska ledarskapet 
av VS, då verksamheten är mycket bred, i form av vice högskoledirektör som 
fokuserar ledningen av det operativa ledningsstöder i dels akademierna dels i 
funktionerna.   

 Avdelningschefer bör stödjas i sin chefsroll, genom t ex introduktionsutbildning och 
återkommande chefsforum (anordnade av HR), och i ansvaret för utbildning mm 
(ordnade t ex av utbildningssamordnare).  

 

4.1.8.2 Kritiska frågeställningar 
- Att chefsarbetet kan innebär en stor belastning, en splittrad situation med krav på 

kompetens inom en bredd av områden. Dessa ryms sällan inom en person 
- Att ledningsstöd behövs till chefsfunktioner gällande frågor av komplex natur, t ex 

strategisk kommunikation och verksamhetsstyrning. 
- Att chefer kan behöva ledningsstöd för avlastning och att tillsammans reflektera över 

komplexa frågor för att kunna utöva ett strategiskt ledarskap. Stöd behövs också för 
att komplettera sin kompetens. Ett alternativ till ledningsstöd är ett delat ledarskap. 
Vilken form av stöd/komplettering som behövs är individuellt. 

- Medvetenhet bör finnas om att fragmenteringen i chefsarbetet har flyttats ner i 
organisationen 

 

4.2 Beskrivning av principer för fas 3, Implementering 

4.2.1.1 Vägledande förändringsföreträdare 

 Säkerställ att ledning på olika nivåer är bärare av genomförande och 
kommunicerande kring förändringsarbetet. Implementeringsprocessen ägs och drivs 
av ledningsgrupperna.  Både den nuvarande ledningen och den framtida ledningen 
bör vara engagerad i implementeringen. 

 Involvera cheferna inom högskolan genom att skapa forum/möjlighet att gemensamt 

diskutera förändringens utmaningar och möjligheter samt vad ledarrollen i 

förändringsarbetet innebär. Ge möjlighet till kunskapsstöd om förändringsledning 

(teoretiskt och praktiskt), att utbyta erfarenheter och diskutera förhållanden som 

hindrar respektive underlättar förändring samt att få stöd i såväl sin ledningsfunktion 

som personligt stöd i processen. 

 Resursfördela direktstöd i förändringsledning och förändringsprocessen till 

områdeschefer. Detta för att stärka cheferna i rollen och funktionen som 

förändringsledare. Stödet bör innehålla metodstöd, processledningsstöd och 

kommunikationsstöd. Vi föreslår resurstilldelning om 20-50% för 
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processledningsstöd per område (även enhet som organiserar verksamhetsstödet) 

tom oktober 2014. 

 Områdets processledning behöver ha legitimitet och förmåga att kommunicera 

frågor om styrning, kärnverksamhet och vetenskap.  Förutom professionellt 

kunnande i processledning behövs därför processtöd med verksamhetsnära 

kunskaper i områdets processledning.  Personer med lämplig kompetens anställda i 

berörda organisationer bör finnas och ska ges tillräcklig tid och mandat att arbeta 

med implementeringen ”inifrån”. Vi föreslår 50% processtöd av 

verksamhetsanknuten person (t ex studierektor(er) med kunskap om verksamheten) 

tom oktober 2014.  

 Under förändringsledning är det viktigt att förändringsföreträdare upplevs ärliga, att 

de förmedlar information om processen på ett transparant sätt och har förmåga att 

förmedla sin vision om hur och varför verksamheten kan utvecklas till det bättre. Här 

har inte bara rektor och områdeschef betydelse utan förändringsledningen bör ske 

närmare medarbetare. Från vetenskapliga studier har man uppskattat att en ledare 

bör ha max 15-30 underställda. 

4.2.1.2 Förutsättningar för förändring 

 Sättet implementeringen sker på bör ske efter beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
legitimitet 

 Nyttja verksamhetskompetens genom att involvera medarbetare i 
implementeringsarbetet på olika sätt och i olika faser i implementeringen. 
Förtroende och motivation för förändringen skapas genom hög delaktighet. 

 Säkerställ att tillräckligt med tid och resurser ges för förändringsarbetet. Skapa en 
medvetenhet kring förändringens påverkan på den dagliga verksamheten och ge rätt 
förutsättningar för cheferna att hantera konsekvenserna.  

 Förverkliga strukturerna genom arbete med en gemensam värdegrund. Skapa vilja 
till samverkan genom arbete med organisationskultur och värderingar.  

 Uppmärksamma framgångar i implementeringsarbetet. Befäst genomförda 
förändringar och kommunicera hur högskolan tar steg mot de önskade effektmålen. 

 Håll tempot uppe samtidigt som förändringsledningen tydligt utvärderar 
förändringen, justerar och omdefinierar efter de nya förutsättningar som ständigt 
uppkommer. 

 Erbjud föreläsningar i t ex förändringsarbete, teambildning och konflikthantering 

 Erbjud stödjande resurser till individer som signalerar stress och ohälsosam oro 
under förändringsarbetet, av t ex företagshälsovården.  

 Erbjud stöd till chefer och andra personer vars funktion upphört/ordentligt 
omförhandlats genom omorganiseringen. 

4.2.1.3 Kommunikation och förankring 

 Ha en öppen, tydlig, ärlig och frekvent kommunikation kring förändringen. 
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 Närvaro av en stark formell chef på strategisk nivå som kontinuerligt möter personal 
under återkommande dialogmöten och direkt vid större oro/intressekonflikter.  
Närvaro av en chef på mer operativ strategisk nivå – för den återkommande 
kommunikationen genom linjen och frågor 

 Definiera tydligt motiv till förändringen och fortsätt kommunicera motivet genom 
hela implementeringen. Skapa en enkel och kommunicerbar bild av framtiden 
kopplat till förändringsarbetet. Det är viktigt att alla delar samma kunskap om ”hur 
det är” för att kunna gå vidare i ett förändringsarbete. 

 Skapa arenor för dialog i grupp och för individ. Kommunicera kring status i 
förändringsarbetet vid möten och följ upp medarbetarreaktioner. Gör 
förändringsarbetet till en stående punkt på dagordningar.  

 Arbeta aktivt med kommunikationsplan. Identifiera nyckelroller för 
kommunikationen och kommunicera medvetet utifrån olika målgruppers behov. 

 Förstärka frågor som skapar mervärden för verksamheten och individer i 
verksamheten. 

4.2.1.4 Tydlig struktur i implementeringen 

 Mångdisciplinär kompetens i implementeringsgruppen gynnar ett brett 
angreppssätt. Implementeringsgruppen bör ha bred kompetens, resurser samt 
förtroende i organisationen. Här krävs bred kompetens inom kärn- och 
stödverksamhet, kommunikation, projektstyrning och förändringsledning (som har 
erfarenhet och kunskap om hantering av organisationspolitiskt spel, 
konflikthantering och oro som kan uppstå i samband med förändringsarbeten). 

 En öppen dialog om utmaningar och svårigheter att leda implementeringsarbete. Ge 
implementeringsgruppen stöd i arbetet och återkoppling. 

 Skapa en tydlig strategi för implementeringsarbetet, plan och 
implementeringsorganisation. Arbeta aktivt med plan som verktyg och säkerställ att 
uppföljning av genomförda förändringar genomförs kontinuerligt. Självvärderingen 
av ledningsgruppens arbete. 

 Planera för delleveranser – tydliggjorda och kommunicerade resultat skapar 
uthållighet i implementeringen.  

 

 
 


