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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Lapplands Yrkes-
högskola och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 
augusti 2017.  Högskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering 
som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendatio-
nerna om högskolornas kvalitetshantering. 

Föremål för auditeringen var Lapplands Yrkeshögskolas kvalitetssystem som högskolan tagit 
fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som högskolan kunde fritt 
välja var Kvalitetshanteringen av utvecklingen på det virtuella campuset. 

Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

 ▪ Lapplands Yrkeshögskola har systematiska och etablerade rutiner för att utvärdera och ut-
veckla kvalitetssystemet. Genom dessa förfaranden kan yrkeshögskolan identifiera styrkor 
och utvecklingsområden på ett effektivt sätt. Ansvarsområdena i kvalitetssystemet är klart 
definierade och personalen som är engagerad i kvalitetsarbetet uppfattar kvalitetshante-
ringen som en del av det dagliga arbetet. 

 ▪ Strategiinriktade mål framgår klart av högskolans kvalitetssystem och grundläggande 
uppgifter. Strategins tyngdpunkter baserar sig på behoven i omvärlden och de är välkända 
i högskolegemenskapen och bland externa intressenter. Kvalitetssystemet producerar re-
levant information för behov inom den strategiska ledningen och verksamhetsstyrningen.

 ▪ Kvalitetshanteringen fungerar väl i den examensinriktade utbildningen och forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI). Yrkeshögskolan har skapat utmärkta 
förfaranden som stärker och säkerställer integrationen av FUI-verksamheten och under-
visningen.
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för Lapplands Yrkeshögskola:

 ▪ Deltagandet av studerandena och alumnerna i utvecklingen av kvalitetssystemet bör stärkas. 
Studerandenas förståelse av deras roll i kvalitetsarbetet bör fördjupas genom en bredare 
orientering i verksamheten i yrkeshögskolans utvecklingsgrupper. Också dialogen mellan 
ledningen och studentkåren kunde vara mer systematisk och aktiv än nu.

 ▪ Informationen till studeranden om effekter av studeranderespons bör utvecklas. Tydligare 
information om hur responsen hanteras och vilka utvecklingsåtgärder har vidtagits utgå-
ende från responsen kan öka studerandenas motivation att svara på responsenkäter och 
stärka rollen för de formella responskanalerna i utvecklingsarbetet.

 ▪ Det finns i någon mån variation mellan olika utbildningsområden och enheter i hur kvali-
tetssystemet fungerar. Yrkeshögskolan bör fortsätta arbetet med att förenhetliga systemet. 
God praxis inom verksamhetsutveckling kan också delas mer systematiskt än tidigare. 
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