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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. Utvecklingspro-
jektet 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

 

Resultatet av etapp 1 (situationsanalysen) formulerades som effektmål som utgjor-
de 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 över-
gripande 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:  

1. inLedning
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•  A1 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Ingen-
jörshögskolan 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 Institu-
tionen 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 Biblio-
tekshögskolan 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 kärn-
verksamhet och ledning och som ska bestå i huvudsak av det verksamhets-
stöd 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 ar-
betet i fas 2b.

1.2 projektledningsgruppen

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

•  Lotta Dellve, ordförande, Forskning
•  Katarina Ek, vice ordförande samt projektsamordnare för verksamhets-

stödet, Administration (centralt VS)
•  Tomas Wahnström, projektsamordnare för kärnverksamheten, Forskarut-

bildning
•  Marianne Strömberg, ledamot, Utbildning
•  Thomas Johansson, ledamot, Administration (lokalt VS)
•  Therése Andersson, ledamot, Student
Dessutom finns externt projektstöd genom Viktoria Björcke från Prové Mana-

gement.
Beställargruppen är rektor, prorektor och högskoledirektör.



9

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 verksam-

het
•  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 linjestruktu-

ren 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
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Effektmålen är styrande för organisationsutvecklingen: 
•  Högskolans verksamhet präglas av omvärldsorientering och helhetsper-

spektiv 
•  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 organisationsen-
het ska ha samt hur de ska benämnas

•  Det finns beskrivning av vilka beslutsbefogenheter som chef för organisa-
tionsenhet ska ha för att uppfylla ansvaret

•  Det finns beskrivning av struktur samt kravprofil för organisationsenhe-
ternas ledning

•  Det finns beskrivning av övergripande bemanningsbehov vad gäller tjäns-
ter (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. 

 

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 rol-
len som samordnare visade sig inte fungera fullt ut i praktiken i alla frågor, då upp-
gifterna genererade frågor snarare än förslag. I syfte att dels öka delaktighet och en 
bredare diskussion av viktiga frågor, dels minska projektledningsgruppens funk-



12 organisationsutveckling 2013–2014

tion som arbetsgrupp i mycket stora och breda frågor skapades därför en arbetsmo-
dell med s.k. ”triggers” (se nedan). Projektledningen har haft möjlighet att tillsätta 
analysgrupper för att genomföra analys av lösningsförslag i förhållande till effekt-
mål 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 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 förutsätt-

ningar för en fungerande kunskapsorganisation har intervjuer genomförts med 
experter (utifrån vetenskaplig kunskap och/eller erfarenhet från omorganiseringar 
av större kunskapsorganisationer) samt personer från Högskolan i Borås och andra 
högskolor som har erfarenhet av organisering av högskolor, och att organisera en-
ligt 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 samman-
hang. Tanken var att triggers ska trigga till eftertanke och, efter en första eventuellt 
mer reaktiv reaktion, påskynda och stimulera till konstruktiva förslag, genomskåda 
övergripande problematik och styrkor i organiseringen. Allt i syfte att det sedan ska 
fungera i praktiken. Triggers skapades för att få igång en diskussion om (a) den 
övergripande organiseringen av forskning och utbildning, (b) forskningsorganise-
ringen, (c) benämningar, (d) verksamhetsstödet och (e) ledningsgrupper. Samtliga 
triggers har behandlats dels i workshopar, dels genom bred inbjudan till skriftliga 
synpunkter.

 
Workshopar

Ett antal workshopar har genomförts i syfte att på ett effektivt sätt få del av 
medarbetares kunskap om organisationen och förslag.

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

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

•  En workshop om ledningsgrupper genomfördes med högskolans led-
ningsgrupp.

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

Dokument 
Följande dokument har lästs och översiktigt analyserats med fokus på organi-

sationsstruktur vid Högskolan i Borås: 
•  Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Rapport 2013:2, Universitet och hög-

skolor Årsrapport 2013 
•  Statistiskt underlag som visar på Söktryck, 1:a handsökande samt Antagna 

per program på HB 2011–2013. 
•  Uppgifter om forskarutbildningsrättigheter 
•  Uppgifter om befintliga forskarstuderande 
•  Forskningsaktivitet (publikationer, externa medel och huvudhandledar-

skap per professor/docent) 
•  HST söktryck 1:a handsväljare/program 
•  Institutionsvisa sammanställningar av utbildningsverksamhet (från 

PROUST-gruppen) 
•  Tidigare utredningar om Högskolan i Borås organisation 
•  Utredningar om andra högskolors organisation 
•  Årsredovisning, Högskolan i Borås 2012, Dnr 730-12-24 
•  Högskolan i Borås Budget, 2013-2015, Dnr 335-12-21 
•  Budgetunderlag för 2014-2017 
•  Beskrivning av verksamhet inom Statens servicecenter (www.statenssc.se)
•  Vetenskaplig litteratur om förändrings- och utvecklingsarbete i professio-

nella organisationer

Analys av data
I analysen har vi (a) läst alla synpunkter och förslag som kommit projektgrup-

pen tillhanda, (b) analyserat och sammanfattat utifrån specifika delar av verksam-
heten och i ett helhetsperspektiv, (c) gjort utkast till förslag av delar och övergri-
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pande för verksamheten, och slutligen (d) analyserat ett förslag utifrån samtliga 
effektmål och vägledande principer. I det senare justerades delar och kritiska punk-
ter identifierades.

All insamlad data är diarieförd och finns tillgänglig i diariet. Vi rekommenderar 
att högskolan använder sig av detta omfattande material i det fortsatta utvecklings-
arbetet. 

3.4 tidsplan för fas 2b

augusti–september Planering av fas 2b
september–oktober Workshopar
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, med- 

 arbetare 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 ska präg-
las av förankring och transparens. Förankring innebär att verksamhetens medarbe-
tare är delaktiga i utformandet av förändringen och är engagerade i förändringsar-
betet. 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 organi-
sationen 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 frågeställning-
ar för att förslaget ska kunna ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål.

I rapporten ingår även förslag på riktlinjer för implementering, vilket redan 
levererats till rektor för att bidra till planeringen av fas 3 i organisationsutveck-
lingen.

Kravprofiler för chef för organisationsenheter tas fram av personalchef i samråd 
med rektor och i samverkan med de fackliga parterna. Annonsering genomförs 
under december.

En sammanställning av förslag på namn på organisationsenheter har redan le-
vererats till rektor. Denna sammanställning ingår inte i rapporten. 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 rap-
porten 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 projekt-
ledningsgruppen har för utvecklingsarbetet begränsad varför vi inte hunnit vänta 
in denna viktiga process. 

Vår analys av bemanningsbehovet visar att vårt förslag inte får omfattande kon-
sekvenser på en övergripande totalnivå.

Remissvaren kommer tillsammans med övrig analys ligga till grund för den 
konsekvensanalys avseende arbetsmiljörisker som kommer att levereras i januari 
2014.
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4.1 sammanfattning av förslaget

Styrelsen tog 2013-10-16 beslut om att högskolan ska organiseras i tre ”områden”, 
här kallade akademier, och att det ska finnas en sammanhållen organisation för 
verksamhetsstödet. I denna rapport presenteras projektledningsgruppens förslag 
till detaljering av denna organisation. Här följer först en kort sammanfattning av 
de viktigaste delarna i förslaget.

Varje akademi leds av en akademichef. Dessa ingår tillsammans med rektor, 
vicerektor för utbildning, vicerektor för forskning och forskarutbildning, förvalt-
ningschef samt studenter i högskolans ledningsgrupp. 

Kärnverksamheten vid akademierna organiseras i avdelningar som leds av av-
delningschefer. Alla lärare/forskare och doktorander är anställda inom en avdel-
ning. Avdelningarna ansvarar för ett eller flera utbildningsprogram.

Utbildningsverksamheten samordnas mellan avdelningar i utbildningsområ-
den. Dessa leds av områdesledare. Vicerektor för utbildning samlar områdesledar-
na i högskolans utbildningsråd.

Forskarna organiserar sig i forskargrupper och utser en forskargruppsledare. 
Forskargrupper kan tillsammans bilda forskningsprogram och forskningsområ-
den. Vicerektor för forskning och forskarutbildning har, tillsammans med högsko-
lans forskningsråd, ett ansvar på högskoleövergripande nivå.

Nämnderna ansvarar för forskarutbildningen genom sina forskarutbildnings-
utskott. Vicerektor för forskning och forskarutbildning har tillsammans med stu-
dierektorerna för högskolans forskarutbildningar ett samordnande och understöd-
jande ansvar för högskolans forskarutbildning.

Rektor leder högskolans kvalitetsråd. I detta råd ingår, förutom vicerektorer, 
nämndernas ordförande och studenter, även högskolans kvalitetssamordnare samt 
akademiernas kvalitetssamordnare.

Vid  varje  akademi  finns  ett  akademiråd/advisory  board  som möjliggör  ett 
branschknutet omvärldsperspektiv samt ett antal programråd med liknande upp-
gift för ett eller flera utbildningsprogram.

Verksamhetsstödet leds av en förvaltningschef, chefer för olika avdelningar och 
akademistödschefer. 

Dessutom finns det en akademicontroller direkt underställd akademichefen.
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4.2 högskolans övergripande ledning och  
  ledningsstruktur

4.2.1 Roller

Rektor
Rektor är högskolans chef. Rektor är styrelsens verkställande funktion och har 

i den egenskapen uppgift att utöva styrelsens strategiska ledarskap. Rektor har i 
uppdrag att verka för hög kvalitet i utbildning och forskning samt främja hållbar 
utveckling.

Prorektor 
Ställföreträdande rektor som tjänstgör som rektor i den utsträckning rektor är 

förhindrad.

Vi föreslår att vicerektorernas uppdrag är tidsbegränsade och att tillsättningen 
sker genom utlysning (d.v.s i konkurrens). 

Vicerektor för utbildning
Rektor utser vicerektor för utbildning. Rektor ger vicerektor uppdrag och till-

delar vid behov resurser. Vicerektor har ett strategiskt samordningsansvar för all 
utbildningsverksamhet på högskolan och har beslutande mandat som följer det 
strategiska samordningsansvaret. Vicerektor är rådgivande till rektor i högskolege-
mensamma frågor rörande utbildning.

Ansvar:
–  Ansvarar för att det finns högskoleövergripande styrdokument rörande 

utbildning (beslutfattande regleras enligt gällande delegation)
– Kommunicerar med nämnderna
– Följer strategiskt upp utbildningsaktivitet
– Arbetsleder högskolans kvalitetsansvarige
– Ordförande i högskolans utbildningsråd
–  Ansvarar för att det i utbildningarna finns en vidare väg till professionen
Befogenheter:
– Beslutar om utbildningsutbud
– Beslutar om inrättande/avvecklande av utbildningsområde 
– Beslutar om inrättande/avvecklande av utbildningsprogram inom de in-

rättade huvudområdena
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Vicerektor för forskning och forskarutbildning
Rektor utser vicerektor för forskning och forskarutbildning. Rektor ger vice-

rektor uppdrag och tilldelar vid behov resurser för samordning av forskning och 
forskarutbildning. Vicerektor har, tillsammans med högskolans forskningsråd, ett 
strategiskt samordnande ansvar för all forskningsverksamhet på högskolan och har 
beslutande mandat som följer det strategiska ansvaret. Vicerektor är rådgivande till 
rektor i högskolegemensamma frågor rörande forskning och forskarutbildning.

Ansvar:
–  Ansvarar för att det finns högskoleövergripande styrdokument rörande 

forskning och forskarutbildning (beslutfattande regleras enligt gällande 
delegation)

– Kommunicerar med nämnderna
– Verkar för att skapa miljöer och arenor i forskningsfrågor som överbryggar 

akademigränser
– Följer upp forskningsaktivitet och särskilt högskolans prioriterade forsk-

ningsprogram
– Samlar forskarkollegiet (d.v.s forskare vid högskolan)
– Har övergripande ansvar för samverkan, nyttiggörande och internationa-

lisering i forsknings- och forskarutbildningsfrågor
– Övergripande ansvar för utveckling av nuvarande och nya forskarutbild-

ningsrättigheter 
– Samordnar högskolans forskarutbildning samt genomförandet av de hög-

skolegemensamma kurserna 
– Har uppföljningsansvar för forskarstuderande inskrivna på andra lärosä-

ten (inom frågor högskolan hanterar).
– Arbetsleder studierektorer för forskarutbildningen (i deras funktion som 

studierektorer)
– Ansvarar för att för studenterna tydliggöra vägen mellan utbildning på 

avancerad nivå och forskarutbildning
Befogenheter: 
– Föreslår till rektor en fördelning av rektors medel inriktade mot forskning
– Beslutar om inrättande/avvecklande av forskarutbildningsområde 
– Beslutar om inrättande/avvecklande av högskolans prioriterade forsk-

ningsprogram
– Utser studierektorer för högskolans forskarutbildningar 
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4.2.2 grupperingar

Studentrepresentation
Studentkåren vid Högskolan i Borås har rätt att ha studentrepresentanter i hög-

skolans beslutande organ såsom beskrivs i 2 kap. 7 § högskolelagen samt 2 kap. 14 § 
högskoleförordningen. 

Studentkåren ska dessutom erbjudas plats i de rådgivande organ som behandlar 
frågor som rör studentkårens uppdragsområde.

Högskolans ledningsgrupp
Gruppen ska arbeta strategiskt med ett helhetsperspektiv som svarar upp mot 

högskolans mål och visioner. 
Gruppen har ett beslutande mandat för att generera ett högskoleövergripande 

perspektiv. Utöver detta mandat har gruppen en rådgivande funktion till rektor i 
strategiska frågor av högskolegemensam karaktär. Rektor leder gruppen och beslu-
tar vilka frågor som ska tas upp. I övrigt bör gruppens arbete regleras av en fast-
ställd arbetsordning. Gruppen består av:

– Rektor (ordförande)
– Vicerektor för utbildning
– Vicerektor för forskning och forskarutbildning
– Akademichefer
– Förvaltningschef
Befogenhet:
– Beslutar om verksamhetsplan inkl. budget för akademierna och enheten 

för verksamhetsstöd

Högskolans kvalitetsråd (ersätter Rektors kvalitetsråd)
Dess uppgift är att verka för kvalitet i utbildnings- och forskningsfrågor genom 

att vara rådgivande inför rektors ställningstagande. I kvalitetsrådet ingår:
– Rektor (ordförande)
– Vicerektor för utbildning
– Vicerektor för forskning och forskarutbildning
– Nämndernas ordförande
– Högskolans kvalitetssamordnare
– Akademiernas kvalitetssamordnare
Utöver ovan angivna befattningar kan även rektor särskilt besluta att personer med 

högskoleövergripande uppdrag inom strategiska områden ska ingå i kvalitetsrådet. 
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Högskolans utbildningsråd (ersätter PROUST-gruppen)
Dess uppgift är att bereda ärenden av högskoleövergripande utbildningsstrate-

giska frågor och föreslå för vicerektor, t.ex. kriterier för utbildningsområden, hög-
skoleövergripande planering av utbildningsutbud. Gruppen ska vara rådgivande 
till rektor, vicerektor och akademichefer i högskolegemensamma strategiska ut-
bildningsfrågor t.ex. mål och visioner, utbildningsutbud och kvalitetsfrågor. 

I rådet ingår:
– Vicerektor för utbildning (ordförande)
– Rektor
– Områdesledare
– Representant(er) från nämnd(er)
– Representant för VS med inriktning mot utbildningsfrågor

Högskolans forskningsråd (ersätter Rektors professorsgrupp)
Är rådgivande resurs till rektor, vicerektor och akademichefer i högskolege-

mensamma strategiska forskningsfrågor och bereder ärenden avseende t.ex. krite-
rier för högskolans prioriterade forskningsprogram. Forskningsrådet är också råd-
givande till rektor, vicerektor och nämnderna avseende nuvarande och framtida 
forskarutbildningsrättigheter samt övriga forskarutbildningsfrågor.

– Rektor (ordförande)
– Vicerektor för forskning och forskarutbildning 
– Ledamöter utnämns av nämnderna (hälften av ledamöterna) och av linjen 

via akademicheferna (hälften av ledamöterna)
– Representant för VS med inriktning mot forskningsfrågor

4.2.3 motivering av förslag 

Förslaget stödjer främjandet av strategisk samverkan och utveckling mellan hög-
skolans organisationsenheter. Detta då alla strategiska linjefunktioner, råd och 
stödresurser kan kopplas till dem som ingår i ledningsgruppen samt strategiska 
funktioner som inom linjen organiserar centrala processer (utbildning, forskning 
och verksamhetsstöd). 

Förslaget kan understödja utveckling av mer strategisk ledning och styrning 
genom att öka förutsättningarna för sammanhållen ledningsgrupp (mindre led-
ningsgrupp där medlemmarna redan förväntas se till det gemensammas bästa i 
sina resp. funktioner). Det finns förväntning på ökat helhetsperspektiv, där med-
lemmarna ej är företrädare för olika intressen. Samtidigt är det en balansgång mel-
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lan särintressen och det gemensammas bästa då alla akademicheferna ingår i grup-
pen. 

I en sammanhållen ledningsgrupp finns förutsättningar för att Högskolan i 
Borås varumärke som helhet stärks genom ökad profilering och att viktiga varu-
märken värnas. Med en mer strategisk ledningsgrupp kan man hitta en mer stra-
tegisk avvägning mellan viktiga varumärken och högskolans varumärke som hel-
het. 

Förslaget stödjer effektivt nyttjande av resurser och ekonomi i balans då strate-
giska frågor om resursfördelning, uppbyggnad av utbildningsprogram/forsknings-
program och strategiska frågor om samordning av resurser behandlas. 

Ledningsgruppen får en viktig funktion att se till att VS blir behovsorienterat 
och integrerat med kärnverksamheten. Detta genom att verksamhetsplan och bud-
get för VS blir en fråga för ledningsgruppen. 

4.2.4 Kritiska punkter

Det är viktigt att ledningsgruppen kan arbeta strategiskt med ett helhetsperspek-
tiv, d.v.s det som är strategiskt rätt för akademierna och för högskolan som helhet. 
För att långsiktigt svara upp mot högskolans strategiska mål bör även följande kri-
tiska punkter seriöst beaktas:

– Att det i realiteten är en ledningsgrupp som ser till högskolans bästa (det 
gemensammas bästa), och att inte en partssituation uppstår med företrä-
dare för olika intressen. För detta krävs att gruppen har beslutande man-
dat. 

– 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 hel-
het – 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 stabil över tid 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 ansvariga för varumärkesfrågor adjungeras in i ledningsgruppen när 
viktiga frågor som påverkar viktiga varumärken berörs. 
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– Att frågor om varumärke, kommunikation, personal, samverkan m.m. re-
gelbundet bör lyftas i ledningsgruppen. 

– Att det är möjligt att diskutera strategiska frågor av operativ karaktär avse-
ende VS 

– Att strategisk behovsorientering på övergripande strategisk nivå (satsning-
ar på vissa delar, behov på akademinivå m.m.) hanteras i ledningsgruppen.

– Att nämndernas behov av VS beaktas i ledningsgruppen.
– Att medlemmarna i ledningsgruppen har stor kunskap om omvärlden 

samt kontinuerligt lyssnar till inflöde från omvärlden (från t.ex. akade-
miråd, verksamhetsråd, omvärldsbevakande samordnings- och strategiska 
funktioner inom Högskolan i Borås prioriterade områden).

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

– Att organisationen ska vara så enkel som möjligt, med styrning och upp-
följning av bara det mest nödvändiga 

– Att controllerfunktion på rektorsstab och akademiledning samverkar och 
bereder frågor inför beslut

– Att lokalfrågan budgetmässigt kommer att bli en viktig fråga varför vi fö-
reslår att en strategi utarbetas i högskolans ledningsgrupp

– Att högskolans ledning särskilt fokuserar på utveckling av bibliotekets 
stöd till forskning och forskarutbildning

– Att uppdraget som vicerektorer ges tillräcklig omfattning. Detta då vi har 
lagt ett stort ansvar och många arbetsuppgifter. Vi ser att vicerektor för 
forskning och forskarutbildning har ett utvecklande uppdrag och behöver 
dimensioneras till en heltid.
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4.3 akademiernas ledning och ledningsstruktur 

4.3.1 roller

Vi föreslår att chefsuppdrag under punkt 4.3.1 är tidsbegränsade uppdrag och att 
tillsättningen sker genom utlysning (d.v.s. i konkurrens). 

Akademichef 
Har verksamhetsansvar för all verksamhet inom akademin och leder arbetet 

inom akademin. Akademichef tillsätts av rektor.
Ansvar:
– Har ansvar för verksamhetsutveckling inom akademin
– Har ekonomiansvar för akademin
– Har arbetsmiljöansvar för all personal organiserad i akademin
– Följer upp att akademins verksamhet bedrivs med hög kvalitet och effek-

tivitet samt att akademin uppfyller kraven på högskolan som myndighet
Befogenheter:
– Föreslår stf akademichef och områdesledare till rektor
– Utser avdelningschefer
–  Inleder tillsättningsförfarandet av befintliga/inrättade anställningar som 

ska ledigkungöras (professorer undantaget)
– Beslutar om anställning inom akademin.
– Beslutar om avtal upp till en viss beloppsgräns fastställd av rektor

Ställföreträdare akademichef  
Ställföreträdande akademichef tjänstgör som akademichef när akademichefen 

är förhindrad. Utses av akademichef. 

Avdelningschef 
Har i egenskap av chef för avdelningen verksamhets- och personalansvar samt 

delegerade arbetsmiljöuppgifter för sin personal. Avdelningschefer kan t.ex. mot-
svaras av dagens studierektorer och föreslås ersätta dessa. I avdelningschefens verk-
samhetsansvar ingår operativt ansvar för genomförande och uppföljning av utbild-
ningen inkl. dess forskningsanknytning (genom bl.a. tjänsteplanering). Utses av 
akademichef.
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Akademicontroller
Akademichef ska ha ett ledningsstöd för stöd i frågor rörande verksamhetspla-

nering, uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. Ledningsstödet, i form av 
controller på akademinivå, rekryteras och organiseras på akademin. Akademicon-
trollern arbetsleds direkt av akademichef. Controllern på akademinivå ingår i ett 
högskoleövergripande ”controllerforum” tillsammans med högskolans övergri-
pande controllers. 

Genom att placera en controller direkt under akademichefen, organiserad i 
akademi, och samtidigt knyta rollen till ett ”controllerforum” skapas goda förut-
sättningar för strategisk ledning och styrning både på akademinivå och högskoleö-
vergripande nivå.

4.3.2 grupperingar

Studentrepresentation (se sidan 19)

Akademins ledning 
Organisering av ledningen är en fråga för akademichefen och ska följa högsko-

lans fastställda riktlinjer för ledning på akademinivå (se nedan).
I akademins ledningsgrupp(er) bör följande perspektiv och funktioner ingå för 

att organisationsförslaget som helhet ska ha förutsättningar att vara strategiskt 
sammanhållet: utbildning, forskning, kvalitet, samverkan, internationalisering, 
chefsfunktioner i akademin och verksamhetsstöd.

Ledningsgruppers syfte:
Ledningsgruppen ska balansera det strategiska och operativa arbetet genom att 

ange och förankra de för högskolan och akademin gällande målen och strategierna. 
Ledningsgruppen ska leda och följa upp verksamheten samt driva utvecklings- och 
förändringsarbete.

Riktlinjer för ledning på akademinivå:
– Akademins ledning ska spegla högskolans högsta ledning samt övriga aka-

demiers ledning
– Akademins ledning ska eftersträva att återspegla den verksamhet som be-

drivs inom akademin

Avdelningar 
Gemensamma understrukturer inom organisationsenheter benämns avdel-

ningar och leds av avdelningschefer. Alla lärare/forskare och doktorander är knut-
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na till en avdelning. Som riktlinje bör det inte vara mer än 30 medarbetare på av-
delningen, 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 inne-
bära mellan 5–10 avdelningar per akademi. Inom avdelningarna organiseras och 
tjänsteplaneras ett eller flera utbildningsprogram.
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Akademiråd/Advisory Board (ersätter Institutionsstyrelser)
Skapar branschknutet omvärldsperspektiv. Utgör kritisk granskning av akademins 

verksamhet (granskar verksamhetsplan m.m.) och är rådgivande för akademichefen.
Utanför vårt uppdrag ser vi även betydelsen av följande råd:
•  Akademins utbildningsråd och/eller kvalitetsråd. Dess uppgift är att be-

reda och vara en rådgivande resurs inom akademins utbildningsfrågor. 
•  Akademins forskningsråd. Samlar akademins forskare och är en rådgi-

vande resurs i forskningsfrågor.   

4.3.3 motivering av förslag 

Förslaget underlättar för medarbetare att ha närhet till sin närmaste chef, då denne 
har ansvar för ett begränsat antal medarbetare.

Förslaget skapar förutsättningar (miljöer) som stödjer strategisk samverkan 
och utveckling då det föreslås en spegling mellan akademins och högskolans led-
ning och olika råd. 

Förslaget stödjer strategisk ledning och styrning genom ett tydligt lednings-
stöd till akademichefen.

4.3.4 kritiska punkter

För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det av-
hängigt:

–  Att det finns en controller på akademinivå som är insatt i verksamheten 
och samverkar med akademistödschef samt är del i ett högskoleövergri-
pande ”controllerforum”.

– Att det i högskolans olika råd skapas samverkan mellan utbildningsområ-
den, akademier, funktioner inom VS, forskningsområden/program/pro-
jekt, d.v.s. att:

•  Akademins kvalitetssamordnare samverkar med vicerektor för 
utbildning, med utbildningsområden, högskolans kvalitetssam-
ordnare, nämnder/utskott och med högskolans kvalitetsråd.

•  Forskargruppsledarna samverkar med vicerektor för forskning 
och forskarutbildning, studierektorer för forskarutbildningen 
samt med akademins och högskolans forskningsråd.

•  Områdesledarna samverkar med akademins och högskolans ut-
bildningsråd, vicerektor för utbildning samt med nämnderna. 
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– Att avdelningschefernas utbyte av lärarresurser inom akademin inte för-
svåras av budgetansvaret. 

– Att områdesövergripande enheter representeras i den akademiledning de 
tillhör. För att underlätta akademiövergripande användning bör man dis-
kutera 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 aka-
demichef, områdesledare och avdelningschefer diskutera resursfördelning 
i t.ex. ledningsgruppen.

– Att akademichef och viktiga strategiska funktioner bör ha ett genuint hel-
hetsperspektiv (detta blir personberoende och bör därför vid behov kom-
pletteras med ledningsstöd).

– Att VS bör vara med i olika råd inom akademin för att kunna tjäna ett 
behovsanpassat VS.

– Att strategiska frågor om resursfördelning av områdesövergripande enhe-
ter förs till högskoleledningen vid behov. 

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

– Att rollen som avdelningschef ges tillräcklig omfattning.
– Områdesledare bör ingå i akademins ledning.
– Vi föreslår att avdelning består av 15–25 medarbetare och inte överstiger 30 

medarbetare. Detta är baserad dels på resultat från forskning om i prakti-
ken fungerande, hållbar och i längden kostnadseffektiv verksamhet dels på 
praktisk erfarenhet inom organisationen.Vi är medvetna om att detta ska-
par en stor utmaning för akademicheferna som därigenom får fler under-
ställda chefer än dagens roll som prefekt har.

RESULTAT AV ANALySARBETET
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4.4 utbildningsverksamheten

4.4.1 roller

Vicerektor för utbildning (se sidan 17)

Områdesledare
Leder ett utbildningsområde. Rollen har inget linjeansvar, arbetsleds av akade-

michef och är anställd i en avdelning. Rektor utser områdesledare på förslag från 
akademichef.

Ansvar:
– Verkar för kvaliteten och utvecklingen av utbildningen inom utbildnings-

området 
– Verkar för att utbildningarna inom utbildningsområdet har en professi-

onsanknytning
– Kommunicerar med nämnderna om kvalitetsfrågor (kvalitetsarbete och 

uppföljning)
– Verkar för utbildningen inom utbildningsområdet har en forskningsan-

knytning
– Samlar forskare och lärare inom utbildningsområdet för att skapa arenor 

för utveckling av utbildningen och den forskning som är knuten till utbild-
ningsområdet. 

– Samlar avdelningschefer och programansvariga inom utbildningsområdet 
i syfte att samverka kring resurs- och kompetensfrågor

Avdelningschef  (se sidan 23)

Akademins kvalitetssamordnare
Samordnar och stödjer akademins kvalitetsarbete och samverkar med nämn-

derna och högskolans kvalitetssamordnare.

4.4.2 grupperingar

Högskolans kvalitetsråd (se sidan 19)

Högskolans utbildningsråd (se sidan 20) 
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Programråd (ersätter dagens Utbildningsråd)
Skapar förutsättningar för inflytande från professionens företrädare avseende 

programmets utveckling och kvalitet i samråd med studenter och lärare. Avdel-
ningscheferna är sammankallande.

Utbildningsområden
Ett utbildningsområde (a) samlar utbildning inom ett antal utbildningspro-

gram, (b) kan tillhöra flera utbildningsområden, (c) tillhör en akademi men kan 
verka över akademigränser. Med nuvarande utbildningsvolym och innehåll skulle 
detta kunna innebära mellan 8–10 utbildningsområden. 

Ett utbildningsområde kan vara ett kompetensområde som brukas inom flera 
utbildningsprogram. Ett kompetensområde kan utvecklas till ett utbildningsom-
råde. Vicerektor för utbildning inrättar utbildningsområden och kompetensområ-
den under utveckling, efter grundlig analys och bedömning. 
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4.4.3 motivering av förslag 

Förslaget bevarar fungerande former för utbildningsverksamheten och skapar nya 
förutsättningar för utveckling av samordning av lärarresurser samt samband mel-
lan utbildningsprogram. Detta borgar för ett mer effektivt resursutnyttjande.

Samband mellan utbildning och forskning förstärks genom områdesledaren.
Förutsättningar för kvalitetsarbetet stärks genom de föreslagna funktionerna, 

akademins kvalitetssamordnare, högskolans kvalitetssamordnare samt kvalitetsrå-
den på både högskolenivå och akademinivå.

Strategiska samband och samordning av utbildningsverksamhet stärks genom 
vicerektors förtydligade ansvar. Högskolans utbildningsråd får en tydligare formell 
roll som beredande av strategiska frågor.

4.4.4 kritiska punkter 

För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det av-
hängigt:

– Att kompetensområden under utveckling 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 utbildningsområ-
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den, värnas av områdesledaren, vicerektor för utbildning och angår både 
den akademi de har sin bastillhörighet i och högskoleledningen.  

– Att det sker samverkan mellan avdelningschefer om användandet av lärar-
resurser. Förslagsvis kan akademistödschef ansvara för att lägga upp ge-
mensamma rutiner för den gemensamma tjänsteplaneringen mellan aka-
demierna (inkl. köp av lärarresurser över akademigränser).

– Att risk för suboptimering beaktas.
– Att akademistödschef inom akademin har kompetens i utbildnings- och 

studentfrågor. 
–  Att VS finns med i kärnverksamhetens olika råd. 

4.5 forsknings- och forskarutbildningsverksamhet

4.5.1 roller

Forskargruppsledare 
Är ledare för en forskargrupp och utses av gruppen. Ledaren har till uppgift att 

utveckla, stödja, och samordna gruppen och dess forskning.

Vicerektor för forskning och forskarutbildning (se sidan 18)

Studierektorer för högskolans forskarutbildningar
Vicerektor för forskning och forskarutbildning utser efter förslag från nämn-

derna studierektorer för högskolans egna forskarutbildningar. Dessa bereder fors-
karutbildningsärenden till nämnderna och till forskarutbildningsutskotten, un-
derstödjer  genomförandet  av  forskarutbildningen  och  områdesspecifika 
forskarutbildningskurser. Studierektorer för de olika forskarutbildningarna är 
placerade inom respektive akademi. 

Vi rekommenderar att det sker en högskoleövergripande samordning genom 
vicerektor för forskning och forskarutbildning.

Projekterande studierektor för forskarutbildning kan utses i miljöer där forskar-
utbildningsrättigheter saknas. 

Akademichef kan utse forskningssamordnare inom akademi (vid behov). Denne 
skulle kunna samordna och bevaka forskningsfrågor inom akademin. För att funk-
tionen ska ges intern legitimitet bör forskare inom akademin föreslår personen/
personerna.
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4.5.2 grupperingar

Högskolans forskningsråd (se sidan 20)

Forskargrupper 
Forskningen organiserar sig i forskargrupper som leds av en aktiv senior fors-

kare (som utses av gruppen). Varje forskargrupp har en bastillhörighet i en akade-
mi utgående från var forskargruppsledaren är anställd. Alla forskare/lärare bör ha 
en tillhörighet till minst en forskargrupp.  Forskargrupper bildar tillsammans 
forskningsprogram och forskningsområden.

Högskolans prioriterade forskningsprogram
Forskningsprogrammen är för högskolan strategiska och en viktig del av den 

centrala ledningen och styrningen av forskningen. De ska för att etableras uppfylla 
vissa kriterier och ledas av en vetenskaplig ledare. Dessutom bör de, vara tidsbegrän-
sade, följas upp och utvärderas. 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 och andra bety-
dande finansiärers forskningsprogram är framträdande. Dessutom finns forsknings-
program vid högskolan som inte har status att vara strategiskt prioriterade, men som 
bedriver verksamhet med externa medel. Även dessa program bör få tillräckliga re-
surser för att bedriva en fortsatt framgångsrik forskningsverksamhet.

Forskningsområden med forskarutbildning
Forskningsmiljöer med egna forskarutbildningsrättigheter kallas forsknings-

områden. Vid Högskolan i Borås finns f.n. fyra forskningsområden: Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) samt 
Konstnärlig forskning inom textil och mode. Dessa leds av en vetenskaplig ledare 
som tillika är ordförande i motsvarande forskarutbildningsutskott. Det finns be-
hov av att utveckla forskningsmiljöer som kan erhålla nya forskarutbildningsrät-
tigheter, särskilt inom A2. Här kan forskningsprogrammen ha en viktig roll.

Forskarutbildning
Nämnderna ansvarar som tidigare för högskolans forskarutbildningar genom 

sina forskarutbildningsutskott. Vicerektor i sin funktion som högskoleövergri-
pande studierektor för forskarutbildning ansvarar för samordning av högskolans 
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forskarutbildningskurser samt genomförandet av de högskolegemensamma kur-
serna. Studierektorer för de olika forskarutbildningarna ansvarar för genomföran-
det av områdesspecifika forskarutbildningskurser. Studierektorer för de olika fors-
karutbildningarna är placerade inom respektive akademi. 

4.5.3 motivering av förslag 

Förslaget stärker forskningsverksamheten genom att forskargrupper ges en viktig 
roll vid högskolan och att alla medarbetare med forskningstid ges möjlighet att 
arbeta tillsammans i en forskargrupp. 

Genom vicerektor för forskning och forskarutbildning ges stärkta förutsätt-
ningar för forskare att mötas och samverka i forskning och forskarutbildning.

Forskningsrådet får en tydligare kollegial påverkan genom att ledamöterna ut-
ses både av linje och nämnd. Deras roll som beredande av strategiska frågor för-
stärks.
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4.5.4 kritiska frågeställningar 

För att förslaget ska ge förutsättningar att stödja högskolans effektmål är det av-
hängigt:

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

värnas av akademiledningen samt av vicerektor för forskning och forskar-
utbildning och i högskolans forskningsråd. 

4.6 verksamhetsstödets ledning och ledningsstruktur

4.6.1 roller

Förvaltningschef
Har verksamhetsansvar för all verksamhet inom enheten för verksamhetsstöd och 

leder arbetet inom denna. Tjänsten tillsätts av rektor. Rektor är dennes närmaste chef.
Ansvar:
– Har ansvar för verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet
– Har ansvar för integration och behovsorientering av verksamhetsstödet
– Har ekonomiansvar för verksamhetstödet
– Har arbetsmiljöansvar för all personal organiserad i enheten för verksam-

hetsstöd
– Skapar miljöer och arenor i verksamhetsstödsfrågor som överbryggar aka-

demigränser
– Har beredningsansvar för högskolegemensamma frågor inom verksam-

hetstödet
– Har verksamhets- och personalansvar för avdelningen ledningsstöd
– Följer upp att enheten för verksamhetstöd drivs med hög kvalitet, effektivt 

och behovsorienterat samt att det uppfyller kraven på högskolan som 
myndighet

– Ansvarar för pensions- och försäkringsfrågor för anställda
Befogenheter:
– Antagning av student
– Beslutar om anstånd och undantag
– Beslutar om studieavgifter
– Beslutar om anställningar inom enheten för verksamhetsstöd
–  Inleder tillsättningsförfarandet av befintliga/inrättade anställningar som 

ska ledigkungöras
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– Ingående av avtal rörande bl.a. lokaler, IT-utrustning, telefoni upp till ett 
visst belopp beslutat av rektor

Akademistödschef
Har i egenskap av chef verksamhets- och personalansvar samt delegerade ar-

betsmiljöuppgifter för all personal inom enheten för verksamhetstöd på akademi-
nivå. Har utifrån fastställda rutiner och processer att ansvara för samordning av 
verksamhetstödet inom och mellan akademierna samt att säkerställa att verksam-
hetsstödet arbetar integrerat på akademinivån. Rekryteras i samråd med akade-
michef och tillsätts av förvaltningschefen.

Chefen är direkt underställd förvaltningschefen och arbetsleds i samråd med 
respektive akademichef.

Avdelningschef inom verksamhetstödet 
Har i egenskap av chef verksamhets- och personalansvar samt delegerade ar-

betsmiljöuppgifter för sin personal. Chefen har övergripande processansvar för de 
funktioner som ligger inom avdelningens anvarsområde. Arbetsleder personal i sin 
avdelning och har ett kompetensutvecklingsansvar för både lokalt och centralt pla-
cerad personal inom funktionerna (t.ex. har ekonomichefen kompetensutveck-
lingsansvar för alla ekonomer på högskolan). Rekryteras i samråd med akade-
micheferna och tillsätts av förvaltningschefen. 

Chefen är direkt underställd förvaltningschefen och arbetsleds av denne.

4.6.1.1 motivering av förslag

Att samla både det strategiska och operativa perspektivet hos förvaltningschefen 
skapar förutsättningar för den insikt i det operativa som krävs för att kunna leda 
och styra verksamheten strategiskt. Denna rolls delaktighet i högskolans ledning 
och verksamhetsstödets ledning skapar ett helhetsperspektiv i båda ledningsfunk-
tionerna och ger en integration av VS på högsta nivå.

Rollen akademistödschef skapar en närhet mellan kärnverksamheten och för-
valtningschefen vilket ger denna en ökad möjlighet till strategisk ledning och styr-
ning samt skapar möjligheter att möta kärnverksamhetens behov på ett bra sätt. 
Akademistödschef är en viktig roll som knyter samman kärnverksamheten med 
verksamhetsstödet. Rollen skapar dels en kontinuerlig påverkan från akademierna 
på verksamhetsstödet dels en ”förtroendebrygga” mellan verksamhetsstöd och aka-
demi. Denna chefsroll både förutsätter och ger en bred generalistkompetens och 
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ett helhetsperspektiv på verksamhetsstödets arbete vilket är en väsentlig kompe-
tens som bidrar till att skapa fungerande och förankrade stödprocesser till kärn-
verksamheten. Rollen kommer också genom sin närhet till kärnverksamheten att 
fungera som en garant för att de processer och rutiner som arbetas fram för det 
stödjande arbetet också fungerar effektivt och rationellt i kärnverksamheten. Ge-
nom att rollen finns i alla tre akademierna och har ett brett ansvar skapas också 
möjligheten att utveckla strategiska samband mellan akademiernas verksamhets-
stöd.

Avdelningschefernas funktionsinriktade ansvar skapar även möjligheter till ett 
processinriktat verksamhetsstöd där hög kunskap inom ett specifikt område ger 
möjlighet till en hög kvalitet och effektivitet på arbetet. Genom ett tydligt pro-
cessansvar skapas möjligheter att utveckla strategiskt viktiga samband mellan 
olika delar av verksamhetsstödet och kärnverksamheten, vilket t.ex. kan hjälpa till 
att skapa lika villkor för studenterna och generera ett högkvalitativt stöd till per-
sonal. 

4.6.2 grupperingar

Verksamhetsstödets ledningsgrupp
För att organisationsförslaget som helhet ska ha förutsättningar att vara strate-

giskt sammanhållet och för att generera ett behovsorienterat verksamhetsstöd be-
står ledningsgruppen av:

– Förvaltningschef
– Chefer för avdelningar inom verksamhetsstödet
– Akademistödschefer

Ledningsgruppers syfte:
Ledningsgruppen ska balansera det strategiska och det operativa arbetet ge-

nom att ange och förankra de för högskolan och verksamhetsstödet gällande må-
len och strategierna. Ledningsgruppen ska leda och följa upp verksamheten samt 
driva utvecklings- och förändringsarbete.

Rådet för verksamhetsstöd
Som ett kompletterande inslag för att uppnå ett behovsorienterat och integrerat 

verksamhetsstöd med helhetsperspektiv över högskolans hela verksamhet föreslår 
vi ett rådgivande organ till verksamhetsstödets ledningsgrupp. Akademicheferna 
ska vara sammankallande, utse representanter och sätta dagordningen. I rådet ingår:
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– Representanter för chefsnivå inom kärnverksamheten
– Forskare
– Lärare

4.6.2.1 motivering av förslag

Genom att kombinera specialist- och generalistperspektivet samt både det form-
nära och verksamhetsnära i verksamhetsstödet ledningsgrupp skapas en dynamik 
i gruppen, vilket ger goda förutsättningar för strategisk ledning och styrning.  Sam-
mansättningen av ledningsgruppen, med både lokala chefer nära kärnverksamhe-
ten och centrala chefer med processansvar, skapar förutsättningar för ett helhets-
perspektiv, utvecklande av samband samt ett behovsorienterat och integrerat 
verksamhetsstöd.

Ytterligare en möjlighet att skapa samverkan över gränserna ges med ett råd för 
verksamhetsstödet.

4.7 organisering av verksamhetsstöd

Enheten för verksamhetsstöd organiseras utifrån målgruppsfokus, funktionsindel-
ning och för att skapa möjligheter till ett processorienterat arbetssätt. 

Vi ser att delar av verksamhetsstödet gynnas av ett tydligt fokus på den mål-
grupp som är VS uppgift att stödja. Detta fokus skapar en förståelse för målgruppen 
och dess behov av stödjande insatser. I sin tur skapar det en god möjlighet att ge 
service och stöd av hög kvalitet med ett effektivt arbetssätt samtidigt som dimen-
sioneringen kan hamna på rätt nivå i förhållande till tilldelade medel och resurser. 
Utifrån målgruppsfokus förordar vi ett arbetssätt enligt Single Point of Contact 
(SPOC), d.v.s. en väg in för olika målgrupper. Ett ärende tas om hand på en punkt 
och förs internt vidare i organisationen till rätt person med kunskap i frågan. Ären-
det återkopplas sedan via samma punkt som det kom in. Den som framför sitt 
ärende behöver inte ha kunskap kring verksamhetsstödets interna organisation 
utan behöver bara ha en kontakt under hela ärendets gång. Vi ser att detta är till-
lämpligt på delar av högskolans verksamhetsstöd och rekommenderar högskolan 
att i anslutning till omorganisering att börja arbeta enligt SPOC. Detta för att 
generera bl.a. lika villkor för både studenter och för det stöd som högskolans per-
sonal eftersöker. SPOC skapar vidare en tydlighet gentemot alla som på ett eller 
annat sätt har kontakt med högskolan och som söker någon form av stöd. Vi ser 
även att SPOC kan användas vid externa kontakter.

Vi ser att delar av verksamhetsstödet gynnas av en funktionsindelning. Fokus på 
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vilken uppgift som ska utföras skapar en hög grad av specialistkunskap inom funktio-
nen samtidigt som det möjliggör effektiva, enhetliga arbetssätt med en hög kvalitet.

Vi ser att en utveckling mot processorientering av högskolans verksamhetsstöd 
som gynnsamt för samband, samverkan, helhetsperspektiv, effektivitet och kvali-
tet. Med gemensamma processer skapas lika villkor, enhetlighet och tydlighet i det 
arbete som bedrivs.

Ledningsstöd
Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av:

•  Ledningsstöd inom specifika områden, t.ex. IT- styrning
•  Juridik
•  Stöd för verksamhetsutveckling/processutveckling
•  Sekreterarstöd till hela högskolans verksamhet
•  Stöd för kvalitetsledningssystem
•  Forsknings- och innovationsrådgivning/stöd (del av Grants and Inno-

vation Office)
•  Samverkansstöd
•  Arkiv och registratur

Målgruppsfokus: högskolans ledning, akademiernas ledningar, verksamhets-
stödets ledning, forskare vid högskolan, högskolans omvärld i olika former.

Kommentar: Vi ser det som prioriterat att resurser finns i form av verksamhets-
utveckling/processutveckling för att skapa ett mer processorienterat arbetssätt.

Kommunikationsavdelning:
Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av:

•  Intern och extern kommunikation
•  Webb
•  Mediaproduktion
•  Studentrekrytering
•  Eventkoordinering

Hög-
skole-
support

Studie- 
adm.
avd.

Student-
support 
inkl. BLR

Ekonomi- 
avd.

Kommu-
nikations-
avd.

Personal- 
avd.

Akademi-
stöd 1

Akademi-
stöd 2

Akademi-
stöd 3

Förvaltningschef

Ledningsstöd
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Processinriktat stöd med fokus på funktion
SPOC är en möjlig arbetsmetod för delar av verksamheten
Kommentar: Vi ser en utveckling av en viktig funktion inom avdelningen som 

ger ledningarna på högskolan stöd i strategisk kommunikation.

Högskolesupport: 
Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av 

•  IT-drift
•  IT-utveckling
•  IT-support
•  Vaktmästeri
•  Reception/växel

Målgruppsfokus: Studenter och anställda.
SPOC som arbetsmetod för hela verksamheten, riktad både externt och internt.
Möjlighet att processinrikta stödet.
Kommentar: Vi ser att det fortsatta arbetet med förvaltningsplaner för system, 

kan utveckla avdelningen till att innefatta högskolegemensam systemsupport för 
alla högskolans system. Vi ser också att en utveckling av en mer sammanhållen IT-
utveckling inom högskolan är möjlig inom avdelningen.

Studentsupport/BLR        
Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av:

•  Bibliotek
•  Tentamenshantering
•  Studentexpedition
•  Studievägledning
•  Karriärvägledning
•  Studenthälsan
•  Forskningsstöd
•  Studentombud
•  Internationaliseringsstöd
•  Språkpedagogiskt stöd
•  Stöd till studenter med funktionsnedsättning
•  Studenträttsliga frågor
•  Akademiskt skrivande

Målgruppsfokus: Presumtiva och nuvarande studenter samt anställda.

RESULTAT AV ANALySARBETET
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SPOC som arbetsmetod för hela verksamheten riktad både externt och internt.
Möjlighet att processinrikta delar av stödet.
Kommentar: För att skapa ett samlat stöd till studenter, en tydligare ingång och 

gemensamt resursutnyttjande, föreslår vi en sammanslagning av dagens BLR och 
Studentcentrum. På så sätt bevaras och förstärks tanken med BLR, samtidigt som 
förordar vi en översyn av namnet med ett ökat fokus på student- och forskningsstöd.

Studieadministrativ avdelning
•  Antagning
•  Examen
•  Studieadministrativa system
•  Nämndstöd

Målgruppsfokus: Presumtiva och nuvarande studenter samt anställda.
SPOC som arbetsmetod för hela verksamheten riktad både externt och internt.
Möjlighet att processinrikta stödet.

Ekonomiavdelning: 
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt och består huvudsakligen av:

•  Ekonomi
•  Upphandling/inköpsamordning
•  Lokalförsörjning 
•  Stöd för miljöledningssystem

Processinriktat stöd med fokus på funktion.

Personalavdelning:
Funktionens uppgifter utförs centralt och lokalt och består huvudsakligen av:

•  HR 
•  Löneadministration

Processinriktat stöd med fokus på funktion.

Akademistöd (3)
•  Forskningsstöd
•  Utbildningsstöd
•  Samverkansstöd
•  Forskarutbildningsstöd
•  Studieplanering



41RESULTAT AV ANALySARBETET

•  Studievägledning
•  Internationaliseringsstöd
•  Stöd VFU
•  Stöd för uppdragsutbildning
•  HR
•  Kommunikation/Webb
•  Ekonomi

Målgruppsfokus: Presumtiva och nuvarande studenter samt anställda.
SPOC som arbetsmetod för hela verksamheten riktad både externt och internt.
Processinriktat stöd inom respektive funktion.
Kommentar: Vi förordar en förstärkning av HR-resurser som placeras lokalt. 

Genom kvalificerad resurs inom bl.a. kompetensförsörjning möter vi behovet av 
rekrytering för att uppnå 60/40-målet. Vi förordar en tydlig koppling mellan det 
lokala och centrala stödet inom alla de funktioner som finns lokalt för att säker-
ställa enhetliga arbetssätt och lika villkor för studenter. Det kan uppnås genom att 
den lokalt placerade personalen även utför arbete centralt placerad (och vice versa) 
samt att kompetensutvecklingsansvaret för all lokal personal finns hos respektive 
avdelningschef när det gäller funktionskompetensen.

4.7.1 motivering av förslag

Genom att enheten för verksamhetsstöd organiseras utifrån målgruppsfokus, 
funktionsindelning och processorienterat arbetssätt anser vi att enheten ges goda 
förutsättningar till helhetsperspektiv, strategisk ledning och styrning samt skapan-
det av strategiska samband inom högskolan.

4.7.2 kritiska frågeställningar för verksamhetsstödet

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

– Att strategiska frågor vid behov behandlas i högskoleledningen där även 
beslut tas om VS verksamhetsplan och budget.

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

– En ökad resurseffektivitet inom VS bör kunna ge mer resurser till att be-
driva kärnverksamhet

– Att VS har ett stödjande syfte till kärnverksamheten, d.v.s. har som uppgift 
att skapa goda förutsättningar för högskolans utbildning och forskning.
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– Att administrationen inte utvecklas mot en överstyrning och kontroll-
funktion som skapar arbete, snarare än har stödjande syfte.

–  Att det finns utrymme för behovsspecifikt VS inom akademierna(t.ex. lo-
kalbehov, underhåll av maskiner och lab)

– Att en förstärkning av forskningsstöd sker genom t.ex. ett Grants and 
Innovation office

– Då forskningsstödets betydelse kommer att öka med ett 60/40-fokus ser 
vi det som kritiskt att allt forskningsstöd som bedrivs på högskolan samlas 
i en arena där de olika stödfunktionerna möts. Stöd till forskning finns  
t.ex. inom BLR, akademistöd och ledningsstöd.

– Vi ser att vissa avdelningar riskerar att bli för små för att bära en heltids 
chef vilket ger att dessa tjänster behöver fyllas med andra arbetsuppgifter.

– Vi är medvetna om att vårt förslag inte tydligt har ökat verksamhetsstödet 
till forskningen. Inom akademierna och verksamhetsstödet bör det därför 
finnas en beredskap om det visar sig att forskningsstödet är underdimen-
sionerat.

4.8 balans: linje och process, linjestyrning och  
      kollegial påverkan samt omvärldsråd 

I utvecklingen av förslag har helhetsperspektiv beaktats. Tabellen nedan visar olika 
ledningsfunktioner och råd för att möjliggöra högskoleövergripande och akade-
miövergripande syn och påverkansmöjligheter på verksamheten. 

I förslaget har även den kollegiala påverkan beaktats och stärkts. Tabellen visar 
de delar där nämnderna har en direkt representation. Inflytande från kollegiala 
nämnder är idag starkt 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 gransk-
ning av verksamheten. Dessa omvärldsråd är illustrerade i bilden.  Dessutom före-
slår vi ett råd för verksamhetsstödet.
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högskoleövergripande Akademinivå/Områdesnivå

Utbildning Vicerektor  
för utbildning 

Högskolans  
utbildningsråd

Områdesledare 
Avdelningschefer

Akademins  
utbildningsråd

forskning Vicerektor för 
forskning och 
forskarutbildning

Högskolans  
forskningsråd*

Forskargruppsledare
Vetenskaplig ledare 
Forskningssamord-
nare inom akademi

Akademins  
forskningsråd

forskar- 
utbildning

Ordf. nämnder
Vicerektor för forsk-
ning och forskarut-
bildning

Nämnder Vetenskaplig ledare/ 
ordf i FUU
Studierektorer för 
forskarutbildning

Forskarutbild-
ningsutskott 
(FUU)

kvalitet Vicerektorer
Ordf. nämnder
Högskolans 
kvalitetssamordnare

Högskolans 
kvalitetsråd**
Nämnder

Akademins 
kvalitetssamordnare

Akademins 
kvalitetsråd
Utbildningsutskott

Omvärldsråd Högskolestyrelsen Akademiråd/Advisory Board (dagens 
institutionsstyrelser)
Programråd (dagens utbildningsråd)

Kursiverad text visar nämndernas roller
*) Hälften av ledamöterna utses av nämnderna, hälften av akademicheferna
**) Här finns nämndrepresentation
Text i grått indikerar att det är akademichef som beslutar om dessa råd och uppdrag

4.9 ledningsstöd i nya organisationen

4.9.1 former

•  Rektor bör ha ett nära ledningsstöd kopplat till rektors strategiska övergri-
pande 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 m.m.

•  Rektors ledningsstöd är även ledningsstöd till ledningsgruppen, d.v.s. vi-
cerektorer, akademichefer och förvaltningschef.

•  Akademichef bör ha ett nära ledningsstöd som rör verksamhetsansvar i 
linjefunktionen bestående av en verksamhetsknuten controller samt möj-
lighet att nyttja rektors ledningsstöd. 

•  Avdelningschefer bör stödjas i sin chefsroll, genom t.ex. introduktionsut-
bildning och återkommande chefsforum (anordnade av HR), och i ansva-
ret för utbildning m.m. (ordnade t.ex. av utbildningssamordnare). 

RESULTAT AV ANALySARBETET
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4.9.2 motivering och kritiska punkter

Chefsarbetet kan innebära en stor belastning, en splittrad situation med krav på 
kompetens inom en bredd av områden. Dessa ryms sällan inom en person. Därför 
behövs ledningsstöd till chefsfunktioner gällande frågor av komplex natur, t.ex. 
strategisk kommunikation och verksamhetsstyrning.

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.

Det bör finnas medvetenhet om att fragmenteringen i chefsarbetet har flyttats 
ner i organisationen

4.10 beskrivning av principer för fas 3, implementering

4.10.1 vägledande förändringsföreträdare

•  Säkerställ att ledning på olika nivåer är bärare av genomförande och kom-
municerande 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 proces-
sen.

•  Resursfördela direktstöd i förändringsledning och förändringsprocessen 
till områdeschefer. Detta för att stärka cheferna i rollen och funktionen 
som förändringsledare. Stödet bör innehålla metodstöd, processlednings-
stöd och kommunikationsstöd. Vi föreslår resurstilldelning om 20–50 % 
för processledningsstöd per område (även enhet som organiserar verksam-
hetsstödet) t.o.m. oktober 2014.

•  Områdets processledning behöver ha legitimitet och förmåga att kommu-
nicera frågor om styrning, kärnverksamhet och vetenskap.  Förutom pro-
fessionellt kunnande i processledning behövs därför processtöd med verk-
samhetsnära kunskaper i områdets processledning.  Personer med lämplig 
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kompetens anställda i berörda organisationer bör finnas och ska ges tillräck-
lig tid och mandat att arbeta med implementeringen ”inifrån”. Vi föreslår 
50 % processtöd av verksamhetsanknuten person (t.ex. studierektor(er) 
med kunskap om verksamheten) t.o.m. oktober 2014. 

•  Under förändringsledning är det viktigt att förändringsföreträdare upp-
levs ärliga, att de förmedlar information om processen på ett transparent 
sätt och har förmåga att förmedla sin vision om hur och varför verksamhe-
ten kan utvecklas till det bättre. Här har inte bara rektor och områdeschef 
betydelse utan förändringsledningen bör ske närmare medarbetare. I ve-
tenskapliga studier har man uppskattat att en ledare bör ha max 15–30 
underställda.

4.10.2 förutsättningar för förändring

•  Sättet implementeringen sker på bör ske efter beprövad erfarenhet och ve-
tenskaplig legitimitet

•  Nyttja verksamhetskompetens genom att involvera medarbetare i imple-
menteringsarbetet på olika sätt och i olika faser i implementeringen. För-
troende och motivation för förändringen skapas genom hög delaktighet.

•  Säkerställ att tillräckligt med tid och resurser ges för förändringsarbetet. Ska-
pa en medvetenhet kring förändringens påverkan på den dagliga verksamhe-
ten 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 vär-
deringar. 

•  Uppmärksamma  framgångar  i  implementeringsarbetet.  Befäst  genom-
förda förändringar och kommunicera hur högskolan tar steg mot de öns-
kade 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 konflikt-
hantering

•  Erbjud stödjande resurser till individer som signalerar stress och ohälso-
sam oro under förändringsarbetet, av t.ex. företagshälsovården. 

•  Erbjud stöd till chefer och andra personer vars funktion upphört/ordent-
ligt omförhandlats genom omorganiseringen.

RESULTAT AV ANALySARBETET
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4.10.3 kommunikation och förankring

•  Ha en öppen, tydlig, ärlig och frekvent kommunikation kring förändringen.
•  Närvaro av en stark formell chef på strategisk nivå som kontinuerligt mö-

ter 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 moti-
vet 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 föränd-
ringsarbete.

•  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 kom-
munikationen och kommunicera medvetet utifrån olika målgruppers behov.

•  Förstärk frågor som skapar mervärden för verksamheten och individer i 
verksamheten.

4.10.4 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 förändrings-
ledning (som har erfarenhet och kunskap om hantering av organisations-
politiskt spel, konflikthantering och oro som kan uppstå i samband med 
förändringsarbeten).

•  En öppen dialog om utmaningar och svårigheter att  leda  implemente-
ringsarbete. Ge implementeringsgruppen stöd i arbetet och återkoppling.

•  Skapa en tydlig strategi för implementeringsarbetet, plan och implemen-
teringsorganisation. Arbeta aktivt med plan som verktyg och säkerställ att 
uppföljning av genomförda förändringar genomförs kontinuerligt. Själv-
värderingen av ledningsgruppens arbete.

•  Planera för delleveranser – tydliggjorda och kommunicerade resultat ska-
par uthållighet i implementeringen. 



47

4.11 övrigt 

Rektors stab 
Förutom vicerektorer och förvaltningschef finns stöd för analys, ledning, styr-

ning och uppföljning (controllers). I rektors stab finns även av rektor utsedda stra-
teger och samordnare (tidsbegränsade uppdrag).

Samverkansfrågor (med externa parter och det omgivande samhället) är en an-
gelägenhet 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.

Centrumbildningar
Vi har inte tagit ställning till centrumbildningarnas placering i organisationen, 

mot bakgrund av att omfattning och inriktningsbredd tycks variera mellan dessa. 
Vi föreslår därför en fortsatt process med utredning av behov och placering.

InnovationLab
Vi förordar att InnovationLab placeras inom den akademi där deras forsknings-

kompetens kan utvecklas bäst. Vi förordar en placering i A3.

CLU
Centrum för lärande och undervisning (CLU) som idag är en del av Bibliotek 

& läranderesurser (BLR) förslås ligga inom kärnverksamheten. Med hänsyn taget 
till CLU:s huvuduppgift bedömer vi att denna verksamhet kommer att utvecklas 
bäst inom A3 med en nära koppling till vicerektor för utbildning.

RESULTAT AV ANALySARBETET
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Projektledningsgruppen har utformat ett förslag som tar hänsyn till samtliga ef-
fektmål och vägledande principer. En bred delaktighet har varit vägledande för 
projektledningsgruppen i datainsamlingen. Transparens har varit vägledande i in-
formationen om arbetsprocessen och i att delge analys. Samråd har skett kontinu-
erligt med fackliga förstroendevalda och huvudskyddsombud. I projektlednings-
gruppen har studentkårens ordförande ingått. 

Projektledningsgruppen vill tacka alla kollegor som medverkat i webenkät, in-
tervjuer, workshopar, referens- och analysgrupper – och som på andra sätt bidragit 
till arbetet. Vi uppfattar att det har funnits ett brett intresse att bidra till utveck-
lingen av högskolan. Även om tidsramen varit snäv har väl genomtänkta och ge-
nomarbetade svar och tankar delgivits oss.

Vi lämnar nu utvecklingsarbetet vidare till rektor.

5. AvSLUTAnde kOmmenTAReR










