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1 Inledning
Den andra omgången av auditeringar av finländska universitet och yrkeshögskolor genomfördes 2012–
2018. I denna publikation presenteras resultaten av en analys av den andra omgången. Syftet med analysen
var att skapa en helhetsbild av styrkorna och utvecklingsområdena ifråga om kvalitetshanteringen i de
finländska yrkeshögskolorna och universiteten.
Auditeringar av högskolors kvalitetssystem har utförts i Finland sedan 2005 av Nationella centret för
utbildningsutvärdering (NCU) och dess föregångare Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH). Sedan
den första omgången har auditeringarna betonat det främjande perspektivet. Principerna om utvecklande
utvärdering är integrerade i auditeringsprocessens olika faser. Auditeringarna engagerar högskolornas
personal, studerande och intressentgrupper att i högskolans verksamhet identifiera styrkor, god praxis
och utvecklingsområden. Den finländska auditeringsmodellen är holistisk och omfattar all verksamhet
vid högskolan.
I universitetslagen och i yrkeshögskolelagen finns det förpliktande bestämmelser om att högskolorna ska
delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sina kvalitetssystem. I den andra auditeringsomgången
auditerades sammanlagt 40 finländska högskolor.
En central princip i auditeringen är att respektera högskolans autonomi. Högskolorna har utvecklat
sina kvalitetssystem utifrån sina egna utgångspunkter och sina egna mål. Högskolorna svarar också för
verksamhetens kvalitet och dess utveckling. Syftet med den andra omgången av auditeringar var att
stödja de finländska högskolorna i att utveckla kvalitetssystem i enlighet med de europeiska principerna
för kvalitetssäkring och skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling i högskolorna. Målet var
också att stödja högskolorna i att uppnå sina egna mål.
Auditeringarna under den andra omgången tog fram information om högskolornas kvalitetshantering
för de områden som utvärderades i auditeringen (auditeringsobjekt). Analysmaterialet omfattade
samtliga auditeringsrapporter1, med undantag av omauditeringsrapporterna. Rapporttexterna för varje
auditeringsobjekt analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De resultat som presenteras i
denna publikation baseras på de synvinklar, motiveringar och bevis som auditeringsgrupperna lade fram
i sina auditeringsrapporter.
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2 Utvärderingsområden och
kriterier

En viktig princip i utvecklande utvärdering och NCU:s verksamhet är att engagera externa
intressenter i utvärderingarna. Auditeringsmodellen och kriterierna togs fram i en delaktig
process, i vilken deltog representanter för högskolor, studerande och intressentgrupper.
I auditeringens fokus var de rutiner med hjälp av vilka högskolan upprätthåller och utvecklar
kvaliteten i sin verksamhet. Högskolornas kvalitetssystem och hur väl kvalitetssystemet
fungerar utvärderades med hjälp av sex utvärderingsområden (auditeringsobjekt). Den
andra omgången av auditeringar gick djupare in i kvalitetshanteringen av utbildningen
än den första omgången. I auditeringen granskades examensprogram eller motsvarande
studiehelheter som exempel på hur kvalitetshanteringen av examensutbildningen
fungerar. Dessutom betonades i auditeringen den roll som strategisk ledning och styrning
spelar i utvecklingen av kvalitetssystemet och verksamheten. Auditeringen kopplades till
högskolans profil och strategiska mål genom att högskolor fick välja ett utvärderingsområde.
Auditeringarna genomfördes på finska, svenska och engelska. Högskolorna kunde välja
antingen en nationell eller internationell auditeringsgrupp för auditeringen. Ungefär hälften
av auditeringarna i den andra omgången genomfördes av en internationell auditeringsgrupp.
I alla auditeringsgrupper fanns representanter för båda högskolesektorerna, de studerande
och arbetslivet. Varje auditeringsprojekt hade en projektledare från NCU.
I auditeringen tillämpades för alla högskolor gemensamma nationella kriterier och
auditeringsgruppernas bedömningar baserade sig på under processen insamlad evidens.
Det material som användes vid auditeringen bestod i huvudsak av högskolans självvärdering,
tilläggsmaterial (inklusive högskolans intranät), intervjuer under auditeringsbesöket och
annat material som insamlades under besöket. Auditeringsprocessen och kriterierna
beskrivs i Auditeringshandboken för högskolornas kvalitetssystem2.
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Auditeringsobjekt
1. Högskolans kvalitetspolicy
2. Kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning
3. Utveckling av kvalitetssystemet
4. Kvalitetshantering av högskolans grundläggande uppgifter
a. Examensutbildning
b. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt
konstnärlig verksamhet
c. Genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete
d. Ett auditeringsobjekt som högskolan väljer
5. Bevis i examensutbildningen: utbildningsprogram eller motsvarande
helheter
6. Kvalitetssystemet som helhet.
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3 Auditeringar i siffror
AUDITERINGARNA 2012–2018

40

Deltagare i auditeringsintervjuer:

26 YH

4

102

auditeringar

14 universitet

rektorer och vicerektorer

2 960

omauditeringar

2 YH

2 universitet

personal

120

1 410

797

370

214

230

auditerade
utbildningsprogram

studerande

auditeringsintervjuer

intressenter

auditerare

styrelsemedlemmar
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I tabell 1 presenteras resultaten av högskolornas auditeringar (2012–2018) för yrkes
högskolor (yh) och universitet (uni) per auditeringsobjekt och den bedömda nivån på
högskolans kvalitetshantering på skalan bristfällig-inledande-under utveckling-inarbetad.
Omauditeringarnas resultat ingår inte i tabellen. I alla auditeringsobjekt bedömdes största
delen av högskolorna ligga på nivån under utveckling, med andra ord på en god nivå. Inget
av auditeringsobjekten bedömdes på nivån bristfällig i de auditerade högskolorna.
Tabell 1. Högskolornas (n = 40) resultat per auditeringsobjekt och nivån på kvalitets
hanteringen.
NIVÅ

INLEDANDE

UNDER UTVECKLING

INARBETAD

YH

UNI

YH

UNI

YH

UNI

Högskolans kvalitetspolicy

1

1

22

12

3

1

Kvalitetssystemets koppling till
strategisk ledning

3

1

17

11

6

2

Utveckling av kvalitetssystemet

5

2

17

10

4

2

Examensutbildning

3

21

13

2

1

FUI-verksamhet och konstnärlig
verksamhet

3

21

13

2

1

Genomslagskraft i samället och
regionutvecklingsarbete

5

4

19

10

2

Auditeringsobjektet som högskolan valt

8

7

17

7

1

Utbildningsprogram

7

14

48

19

22

10

Kvalitetssystemet som helhet

1

1

24

12

1

1

Auditeringsgruppen kunde föreslå att högskolan godkänns i auditeringen om inget av
auditeringsobjekten fick omdömet bristfällig och om auditeringsobjektet Kvalitetssystemet
som helhet var åtminstone under utveckling. Sektionen för utvärdering av högskolorna,
där bägge högskolesektorerna, de studerande och arbetslivet är representerade, fattade
beslut om auditeringarnas slutresultat. Slutresultatet var antingen godkänd eller ickegodkänd. Sektionen för utvärdering av högskolorna krävde att fyra högskolor genomgår en
omauditering. Av de omauditerade högskolorna fick tre av fyra godkänt i omauditeringen
under auditeringsomgången. Högskolorna som godkändes i NCU:s auditering fick en
kvalitetsstämpel och nämns i högskolornas auditeringsregister på NCU:s webbplats3.
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4 Kvalitetspolicy, kvalitetssystem och
strategisk ledning
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Kvalitetssystemen och verksamhetsstyrningen utgjorde en fungerande
helhet
Auditeringarna påvisade att de finländska högskolorna har välfungerande kvalitetssystem.
Största delen av universiteten och yrkeshögskolorna som auditerades fick omdömet under
utveckling för de utvärderade områdena Kvalitetspolicy, Kvalitetssystemets koppling till
strategisk ledning, Utveckling av kvalitetssystemet och Kvalitetssystemet som helhet.
Detta tyder på att kvalitetshanteringen i de finländska högskolorna ligger på en god och
solid grund.
Nästan alla högskolor hade integrerat sitt kvalitetssystem med sitt ledningssystem.
Kvalitetspolicyn var tydligt kopplad till högskolans värden, strategin och verksam
hetsstyrningen. Högskolornas kvalitetssystem baserade sig i huvudsak på modellen för
kontinuerlig förbättring (PDCA-cykeln) eller varianter av denna samt på processbeskrivningar.
I högskolorna användes också olika referensramar som styrde kvalitetshanteringen,
såsom ISO, EFQM, CAF och Balanced Scorecard. Internationella ackrediteringar styrde
kvalitetshanteringen särskilt inom de ekonomiska vetenskaperna. Såväl resultatavtal som
ingås med undervisnings- och kulturministeriet (UKM) som interna resultatavtal hade en
viktig roll i verksamhetsstyrningen samt uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Högskolans kvalitetspolicy samt målen, ansvarsfördelningen, processerna och resurserna
för kvalitetshanteringen var ofta väl beskrivna som en del av kvalitetssystemet. Rektor eller
vicerektor ansvarade för kvalitetspolicyn och -systemet och hade som stöd en kvalitetschef
(eller motsvarande) samt en eller flera nämnder med ansvar för kvalitetsfrågor. Enhetsledarna
hade också en viktig roll inom kvalitetsarbetet. Också andra grupper kunde ha ansvar för
kvalitetsfrågor. Varje medarbetare svarade för kvaliteten i sin egen verksamhet. Ledarna
och andra personer med definierat kvalitetsansvar var enligt auditeringsrapporterna ofta
mycket engagerade i kvalitetsarbetet. I huvudsak kommunicerades kvalitetspolicyn tydligt.
I bästa fall var kvalitetsarbetet väl dokumenterat och i kommunikationen beaktades olika
interna och externa intressentgruppers behov. I den interna kommunikationen spelade
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intranätet en central roll. I högskolorna användes olika data- och rapporteringssystem som
stöd för verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet.
Högskolorna hade definierat de centrala resultatindikatorerna. I de flesta högskolor
var resultatindikatorerna kopplade till enheternas mål- och resultatförhandlingar och
var en del av den strategiska styrningen och verksamhetsutvecklingen. I en del av
högskolorna var indikatorerna också kopplade till personalens prestationsbedömningar.
Olika responssystem, interna och externa bedömningar, rapporter och genomgångar
producerade också information för den strategiska ledningens behov.

Ojämnheter i kvalitetshanteringen inom högskolorna
I många högskolor fanns en stark och öppen kvalitetskultur som byggde på kontinuerlig
förbättring av verksamheten. Personalen visade oftast engagemang för sin högskolas
strategi och för kvalitetsarbetet. Emellertid kunde engagemanget för kvalitetsarbetet och
kvalitetspraxis enligt auditeringsrapporterna variera inom högskolan både mellan olika
enheter och medarbetare.
Kvalitetsspråket upplevdes ibland som avlägset och svårt. Begreppen inom
kvalitetshanteringen förblev ibland odefinierade eller användningen av dem var inexakt.
Ansvarsfördelningen i kvalitetsfrågor var inte alltid tydlig på alla organisationsnivåer, även
om ansvaren var tydliga i den högsta ledningen. Att fördela ansvaren för kvalitetsfrågor
till alltför många aktörer hade också medfört oklarheter i kvalitetshanteringen vid en del
högskolor.
Det fanns skillnader mellan högskolor i hur effektivt informationen från olika mätare
i kvalitetssystemet utnyttjades i den strategiska ledningen. I vissa fall fanns det också
skillnader inom högskolorna mellan olika enheter och campusområden. I en del högskolor
betjänade den information som olika interna mätare producerade inte i tillräckligt hög grad
examensprogrammen. De kvalitativa resultat som mätarna producerade hanterades inte
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med samma exakthet som de kvantitativa resultaten. Undervisnings- och kulturministeriets
finansieringsindikatorer spelade en central roll i många högskolor, men de betjänade
inte alltid genomförandet av högskolans strategi. De strategiska målen uppföljdes inte
systematiskt i alla högskolor. Exempelvis de strategiska målen för internationalisering var
ibland osynliga i verksamheten och i kvalitetshanteringen.
Det var i vissa fall svårt att hitta högskolornas kvalitetsdokumentation i intranätet eller
i andra källor. Alltför riklig dokumentation och alltför många instruktioner kunde göra
det svårt att hitta den väsentliga informationen. Kvalitetsdokumentationen fanns ofta
bara på finska eller svenska fastän den var avsedd också för internationell personal
eller internationella studerande. I allmänhet kunde man i många högskolor utveckla
och stärka kommunikationen till externa intressentgrupper och studerande vad gäller
kvalitetshanteringen.
I vissa fall upplevdes kvalitetssystemet som belastande om det fanns många olika responsoch auditeringsprocesser eller om informationen i datasystemen måste sammanställas
manuellt.
Enligt auditeringsgrupperna var kvalitetshanteringen av samverkan med samhället
och den konstnärliga verksamheten samt dokumenteringen av arbetslivsresponsen
utvecklingsområden för många högskolor. Därutöver fanns det ofta bristande information
om doktorsutbildningen och den konstnärliga verksamheten. Mer heltäckande information
borde insamlas om dessa områden för den strategiska ledningens och verksam
hetsutvecklingens behov. Det var också uppenbart att kvalitativa indikatorer inte användes
i samma utsträckning som kvantitativa indikatorer. Systematiska sätt att sprida god praxis
borde också utvecklas i en del högskolor.
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5 Examensutbildning
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Kvalitetshanteringen av utbildningen var på en god nivå i de
finländska högskolorna
Den andra omgångens auditeringar påvisade att kvalitetshanteringen av examens
utbildningen i de finländska universiteten och yrkeshögskolorna var på en god nivå.
Högskolorna hade i regel systematiska och fungerande metoder för kvalitetshanteringen,
vilka stödde planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av utbildningen.
Vid flera auditeringar upplevde personalen att en tydlig ansvarsfördelning samt gemen
samma och tydligt beskrivna processer och rutiner stödde kvalitetsarbetet inom ut
bildningen och säkerställde att de studerande behandlades jämlikt. Särskilt processerna
för läroplansutveckling och studeranderespons var centrala och etablerade praxis i de
flesta högskolorna.
Auditeringsgrupperna fick vid flera auditeringar belägg för en kontinuerlig utveckling
av utbildningen som grundade sig på den information som samlades in som en del av
högskolans kvalitetssystem. Detta gällde i synnerhet förändringar som gjorts utifrån
studeranderesponsen. Kvantitativa mätare som ingick i undervisnings- och kulturministeriets
finansieringsmodeller för universiteten och yrkeshögskolorna följdes upp systematiskt på
olika nivåer inom organisationerna. Indikatordata hade utnyttjats och den hade lett till
olika utvecklingsåtgärder. Exempelvis praxis för handledning av studierna hade förbättrats.
Auditeringarna visade att det fanns en stark kvalitetskultur bland undervisningspersonalen
i flera högskolor. Personalen var engagerad och deltog i utbildnings
utveckling i olika
utvecklingsgrupper, organ och nätverk.
Allmänt taget hade studerande goda möjligheter att påverka utbildningen och utvecklingen
av den. Samarbetet mellan högskolorna och studentkårerna fungerade ofta bra. De
studerande var väl representerade i olika organ och också i olika utvecklingsgrupper.
Studerande hade goda möjligheter att ge både anonym och direkt respons om sina studier.
Högskolegemensamma responssystem betraktades som en praxis som garanterade
lika möjligheter för de studerande att ge respons om undervisningen och studierna.
Informationen som responssystemen tog fram var också av vikt både för lärarna som
ansvarade för kurser och utbildningar samt för ledningen. Responssystemens roll vid
identifiering av kvalitetsavvikelser och som ett mått på att undervisningen och utbildningen
lyckats hade stärkts i högskolorna.
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Studeranderesponssystemens effektivitet borde förbättras
Upp till två tredjedelar av högskolorna fick av auditeringsgruppen rekommendationer som gällde
högskolans system för studeranderespons. Bristerna i responssystemen varierade. De allmänna
utvecklingsutmaningarna var:
De digitala responssystemen hade låga svarsprocent. Låga svarsprocent medförde att den insamlade responsen gav inte alltid en tillförlitlig bild av de studerandes erfarenheter och syn
punkter. Det blev därför problematiskt att tolka svaren och utnyttja informationen som insamlats.
För mycket studeranderespons samlades in. En del av högskolorna samlade in respons från de
studerande på otaliga sätt och i många olika skeden av studierna, vilket ibland påverkade de studerandes villighet att besvara responsenkäter. Om det samlades in för mycket respons i högskolan var det dessutom utmanande att på ett effektivt sätt utnyttja den insamlade informationen
i verksamhetsutvecklingen.
De högskolegemensamma studeranderesponssystemen genererade inte alltid relevant
information för utvecklingen av undervisningen och utbildningen. Från lärarnas synvinkel var
kvaliteten på frågorna ibland en utmaning när det gällde de högskolegemensamma respons
systemen. Frågor som var för allmänt formulerade gav inte nyttig information för utvecklingen
av enskilda kurser, studiehelheter eller utbildningar.
Direkt respons hanterades och dokumenterades inte på rätt sätt. Hanteringen av direkt respons var sällan transparent. Responsen kunde bli obehandlad och dess inverkan på verksamheten var liten. I allmänhet var lärarnas individuella sätt att samla in studeranderespons inte
synliga i det systematiska kvalitetsarbetet. De individuella sätten att samla in respons kunde
därutöver bli alltför belastande för enskilda personer. De studerande värdesatte emellertid
en öppen diskussionskultur där det var lätt att ge direkt respons till personalen. Auditeringsgrupperna ansåg att direkt respons var en fungerande responskanal för studerande så länge som
den kompletterade en systematisk insamling av studeranderespons.
De studerande fick inte systematisk återkoppling på sin respons. Högskolorna hade varierande
sätt att ge återkoppling på respons till studerande och i många fall saknades systematisk praxis.
Flera auditeringsgrupper betonade betydelsen av återkoppling till studerande bland annat som
ett sätt att motivera de studerande att ge respons om studierna. Enligt auditeringsrapporterna
bör eventuella åtgärder som vidtas som en följd av studeranderesponsen göras synliga till de
studerande. De studerande bör uppleva att deras respons har en inverkan på verksamheten.
Det fanns skillnader i insamlingen och hanteringen av responsen mellan högskolans olika
enheter, utbildningsområden, utbildningar och enskilda lärare. Enligt auditeringsgrupperna en
förutsättning för ett fungerande kvalitetssystem var att det inte fanns alltför stora skillnader
i praxis. Exempelvis betydliga skillnader i praxis kan försätta studerande inom olika utbildnings
områden i en ojämlik ställning. Flera auditeringsgrupper förhöll sig däremot positivt till
anpassade metoder för utbildningar eller utbildningsområden om metoderna kompletterade det
högskolegemensamma responssystemet på ett ändamålsenligt sätt.

•

•
•
•

•

•

Samarbetet med externa intressenter krävde ett mer systematiskt grepp
I auditeringarna kom fram många goda exempel och god praxis när det gällde samarbetet med arbetslivet
och med externa intressenter. Yrkeshögskolorna verkade engagera mer än universiteten externa intressenter
i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av läroplanerna och utbildningen. Många yrkeshögskolor hade
fungerande strukturer och sätt att engagera särskilt företrädare för arbetslivet i kvalitetsarbetet, exempelvis
genom delegationer. En vanlig utmaning både för universiteten och yrkeshögskolorna var att systematisera
samarbetet med externa intressenter.

•

•

•
•

Samarbetet med externa intressenter baserade sig ofta på personliga kontakter och insamlingen av
responsen var beroende av enskilda individers engagemang. Samarbetet med intressenterna som baserade sig på personliga kontakter kunde fungera väl men var samtidigt sårbart med tanke på eventuella
personalbyten. En del av kontakterna och den tysta kunskapen kunde försvinna när en medarbetare
lämnade organisationen. Ur detta perspektiv ansåg flera auditeringsgrupper att det var viktigt att identifiera de viktigaste samarbetspartnerna och systematisera samarbetskontakterna. Allmänt taget borde
utbildningssamarbetet med arbetslivet och kontakterna med de externa intressenterna utvecklas mer
systematiskt.
Det saknades en systematisk process för respons från externa intressenter. Det var allmänt att respons från externa intressenter togs emot i informella situationer och att responsen inte dokumenterades
eller kopplades till läroplansarbetet. I alla högskolor fanns det inte tillräckligt tydliga beskrivningar om
intressentgruppernas och arbetslivets roll i högskolornas kvalitetshantering. De externa intressenterna
liksom de studerande fick ofta alltför lite återkoppling, dvs. responsgivaren fick inte information om vad
responsen lett till.
Brist på gemensamma modeller, anvisningar eller praxis var ofta orsaken till skillnaderna som fanns
ifråga om samarbetets omfattning och kvalitet inom högskolan. Högskolorna borde fästa mer uppmärksamhet vid att dela och systematisera god praxis mellan olika enheter, utbildningsområden och utbildningar.
Alumnerna var en outnyttjad resurs och alumnsamarbetet borde utvecklas. Många företrädare för
intressentgrupper och alumner var enligt intervjuerna motiverade och intresserade av en mer aktiv roll i
utvecklingen av högskolornas verksamhet.
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Enhetlig kvalitetspraxis var en utmaning för många högskolor
Enhetliga kvalitetsrutiner på olika campusområden, enheter eller utbildningar var en utmaning för
en del högskolor. Orsakerna till utmaningarna varierade mellan högskolorna.

•
•
•

Ett allmänt hinder för enhetliga kvalitetsrutiner inom utbildningen var att utbildningsverksamheten
genomfördes på flera olika verksamhetsställen.
Engagemanget för kvalitetsarbetet kunde variera enligt enhet eller utbildning, exempelvis på
grund av faktorer som hade att göra med praxis och behov inom olika utbildningsområden.
I vissa fall fanns det endast få gemensamma anvisningar eller gemensam praxis eller så tillämpades de inte systematiskt av personalen.

I ovannämnda fall rekommenderade auditeringsgrupperna att enhetliga och systematiska rutiner
för kvalitetshanteringen främjas och utvecklas. En del av auditeringsgrupperna underströk också
att det var viktigt att beakta eventuella specialbehov inom olika utbildningsområden. Däremot
poängterades att eventuella områdesspecifika rutiner bör på ett ändamålsenligt sätt komplettera
högskolans gemensamma kvalitetsrutiner.

Nya sätt för att sprida god praxis och att tillvarata medarbetarnas kunnande
behövdes
I alla auditerade högskolor fanns exempel på fungerande och god praxis. En vanlig utmaning för
högskolorna var att sprida god praxis systematiskt. Det fanns också utrymme för att bättre använda
medarbetarnas kunnande i verksamhetsutvecklingen.

•

Auditeringsgrupperna rekommenderade att högskolorna skapar strukturer som främjar och stödjer
lärandet, samverkan inom högskolegemenskapet, användningen av medarbetarnas kunnande och
spridningen av god praxis mellan olika utbildningar, utbildningsområden och enheter.
16

Examensprogram
Skillnader i kvalitetshanteringen mellan olika examensprogram
Under den andra auditeringsomgången utvärderades kvalitetshanteringen i sammanlagt
120 examensprogram. Merparten av examensprogrammen fick omdömet under utveckling
och många program bedömdes vara på nivån inarbetad ifråga om kvalitetshanteringen.
Flera högre yrkeshögskoleexamina vara bland de examensprogram som fick omdömet
inarbetad. Av doktorandprogrammen var en betydande andel på den inledande nivån vad
gäller kvalitetshanteringen (se figur 1).
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under utveckling

30 %
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20 %

10 %

0%
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lägre och högre
högskoleexamen
(universitet) (n = 29)

doktorsexamen
(n = 14)

Figur 1. Nivån på kvalitetshanteringen per examenstyp (n = 120)
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Kvalitetshanteringen av doktorsutbildningen bör
utvecklas

•
•
•
•
•
•

Kvalitetshanteringen var på en inledande nivå i största delen av
de auditerade doktorandprogrammen.
Tydligare mål, indikatorer och uppföljning behövs. Doktorand
programmen borde ta i bruk modeller för kvalitetshantering
som i kandidat- och magisterprogrammen är fungerande och
etablerad kvalitetspraxis.
Planeringen och genomförandet av doktorsutbildningen och
ansvaren för kvalitetshanteringen bör förtydligas.
Det är viktigt att förenhetliga handledningspraxis inom
doktorand
programmen för att garantera likabehandling av
doktoranderna.
Doktoranderna som arbetar på deltid med sina doktors
avhandlingar utanför forskningsgrupperna bör också uppmärksammas.
Handledningskompetenserna hos dem som för första gången
handleder en doktorand borde utvecklas mer systematiskt.

18

I regel fungerade kvalitetshanteringen väl i de examensprogram som var på nivån
inarbetad eller under utveckling. I auditeringsrapporterna lyftes fram styrkorna i
de auditerade examensprogrammen. Examensprogrammens vanligaste styrkor var
kvalitetsarbetets effektivitet samt kvalitetsrutinerna och -mätarna. Också undervisningsoch bedömningsmetoderna samt handledningen nämndes ofta som styrkor. I figur 2
presenteras de vanligaste styrkorna för examensprogram per nivån på kvalitetshanteringen.
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Figur 2. De vanligaste styrkorna i kvalitetshanteringen per nivån på kvalitetshanteringen
(n= 120)
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Auditeringsgrupperna identifierade också utvecklingsområden och gav rekommendationer
för utvecklingen av kvalitetshanteringen i examensprogram som var på nivån inarbetad,
under utveckling och inledande. Rekommendationerna berörde oftast studeranderesponsen,
som var det vanligaste temat som krävde åtgärder i de program som var inledande och
under utveckling.
I de inarbetade examensprogrammen fanns allmänt taget mest att utveckla vad gällde att
engagera intressentgrupperna i kvalitetsarbetet. I följande figur 3 presenteras de vanligaste
utvecklingsområdena per den bedömda nivån på kvalitetshanteringen.
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Studerandes delaktighet

inledande (n = 21)

Figur 3. De vanligaste utvecklingsområdena i kvalitetshanteringen per nivån på
kvalitetshanteringen (n=120)
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Examensprogrammen på inarbetad nivå lyckades bäst med att sätta
de studerande i fokus

•
•
•
•
•
•

I de inarbetade examensprogrammen var det sannolikare än i de andra att de studerande
fick personlig handledning och att läroplanerna och undervisningsmetoderna var
flexibla.
De inarbetade examensprogrammen fick beröm för att bedömningskriterierna var väl
utarbetade, att bedömningen var jämlik och kopplad till lärandemålen samt att fler än
en bedömare användes.
Kvalitetsrutinerna och -mätarna fokuserade ofta på examensprogrammet och inte
i samma utsträckning på att säkerställa kvaliteten i erfarenheter hos den enskilda
studerande.
Studeranderesponsen spelade en viktig roll i kvalitetshanteringen, men det fanns
många brister i responssystemen.
Hälften av de examensprogram som var på den inledande nivån ifråga om
kvalitetshanteringen hade brister i sin handledningspraxis och stödet till de studerande.
Kvalitetshanteringen ifråga om bedömningen av studerande bör uppmärksammas,
speciellt i examensprogram på den inledande nivån. Bedömningen borde kopplas
tydligare till de uppställda lärandemålen och jämlik bedömning borde säkerställas
bättre. Utöver sina vitsord borde de studerande få oftare respons på sitt lärande.
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6 Forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet
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Kvalitetshanteringen av forsknings-, utvecklings- och innovations
verksamheten (FUI) har auditerats systematiskt sedan 2005
Den finländska auditeringsmodellen omfattar alla högskolans uppgifter och i detta avseende
skiljer den sig från de nationella modellerna i flera andra europeiska länder. I flera europeiska
länder och i de europeiska principerna för kvalitetssäkring (ESG)4 har kvalitethanteringen
haft fokus på endast utbildningen. Kvalitetshanteringen av forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamheten och samverkan med samhället har utvärderats som en del av
auditeringarna sedan 2005. Syftet har varit att stödja systematisk kvalitetshantering och
utveckling av dessa delområden.
Största delen av högskolorna placerade sig i den andra omgångens auditeringar på en
god nivå ifråga om kvalitetshanteringen av forsknings-, utvecklings-, och innovations
verksamheten (FUI). Enligt auditeringsresultaten främjade högskolornas kvalitetsrutiner
FUI-verksamhetens utveckling och uppnåendet av de mål som ställts upp för verksamheten.

Kvalitetshanteringen av forskningen var på en god nivå i universiteten

•
•
•
•
•
•
•

Målen och processerna för kvalitetshanteringen av forskningen var i ordning: strategi,
vision, mission och innovations- och kvalitetspolicyn hade definierats.
Många universitet hade fungerande stödfunktioner för forskningsarbetet: v
 etenskapliga
delegationer (Scientific Advisory Boards), forskningsnämnd, forskningsetiska kommittéer och andra organ hade utsetts och var verksamma.
Forskningsdatasystem var i användning i alla universitet, och med hjälp av dem
uppföljdes bland annat publikationsuppgifter, referensindex och uppgifter om
forskningsfinansiering.
Många universitet har egna projekt för utvärdering av forskningen och de deltog i
nationella och internationella utvärderingar av forskningen och i benchmarking-projekt.
I en del av universiteten följde man aktivt rankinglistor och ställde upp mål för
forskningsverksamheten utgående från dem.
I universiteten betonades en stark koppling mellan undervisningen och forskningen.
Forskningstjänster och andra tjänster som stödde forskningen, såsom projekt
hanteringstjänster, innovationstjänster, IT-tjänster och bibliotek var till hjälp i praktiska
forskningsfrågor. Universitetspersonalen var i huvudsak nöjd med stödtjänsterna.

Utvecklingsområden i universitetens forskningsverksamhet och
konstnärliga verksamhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvecklingen av kvalitativa och tvärvetenskapliga indikatorer för forskningen var ofta
under arbete.
Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) resultatindikatorer definierade verksam
heten och i universiteten omformades de endast litet efter den egna verksamheten.
Mer vikt kunde fästas vid ledningen av forskningsverksamheten i forskningsgrupper
och utbildning kunde erbjudas för detta.
Det som visat sig vara god praxis i olika forskningsprocesser överfördes osystematiskt
från en forskningsgrupp och enhet till en annan.
Forsknings- och publikationsverksamheten borde planeras bättre på enhetsnivå
utgående från personalens utvecklingssamtal.
Ansökan om forskningsfinansiering borde koordineras bättre på enhetsnivå
så att ledarna för forskningsgrupperna och enheterna får information om
forskningsfinansieringsansökningarna, de belopp som sökts och i vilken omfattning
ansökningarna lyckats.
Det borde vara möjligt att bättre utnyttja resultaten av universitetens egna utvärderingar
för utvecklingen av verksamheten.
Formuleringen av forskningens genomslagskraft kunde utvecklas.
Universiteten borde fästa mer uppmärksamhet vid kommuniceringen av
forskningsresultaten och på så sätt bättre koppla ihop resultaten med samverkan med
samhället samt företagssamarbetet.
Kvalitetshanteringen av den konstnärliga verksamheten var ofta utmanande:
beskrivningarna av kvalitetshanteringen av den konstnärliga verksamheten var ofta
halvfärdiga och den respons som man fick vid olika evenemang utnyttjades inte
tillräckligt i utvecklingen av verksamheten.
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Inarbetad kvalitetshantering av forskningsverksamheten – hur
skilja sig från mängden?

•
•
•
•
•
•
•
•

Strategin och målen för forskningsverksamheten är tydligt formulerade. Indikator
data och utvecklingsverksamheten bidrar till uppnåendet av målen för verksamheten.
Ansvarspersoner har utsetts och resurser har allokerats för utvecklingsåtgärderna.
Forskningsverksamheten rapporteras årligen. Universiteten utvärderar forsknings
verksamheten med jämna mellanrum och deltar i olika nationella och internationella forskningsutvärderingar.
Det ordnas regelbundet formella och informella evenemang för externa
intressenter med anknytning till forskningen.
Ansvaren för kvalitetshanteringen är tydliga i forskningsverksamheten och det
finns en fungerande nämndstruktur på universitetsnivån.
Universitetet har en internationell vetenskaplig delegation och en del av
fakulteterna och enheterna har sin egen delegation.
Inom universitetet följer man upp forskningsverksamheten också med egna
indikatorer vid sidan av UKM:s indikatorer.
Stödtjänsterna för forskningen fungerar väl och har tillräckliga resurser.
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Projekthantering betonades i yrkeshögskolornas FUI-verksamhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturerna, målen och processerna för kvalitetshanteringen av FUI-verksamheten
i yrkeshögskolorna var i huvudsak fungerande: de ansvariga hade utsetts, målen för
kvalitetshanteringen hade definierats och processbeskrivningarna hade utarbetats.
De centrala delområdena inom kvalitetshanteringen var en fungerande cykel
för kontinuerlig utveckling (PDCA-cykel), kvalitetshandböcker, olika anvisningar,
kvantitativa indikatorer samt ändamålsenliga responssystem.
Olika datalager, informationssystem och projektportföljer användes i stor utsträckning.
FUI-verksamheten omfattade till en stor del projekt med extern finansiering och därför
var stödmaterial för projekthantering och regionalt samarbete viktiga med tanke på
kvalitetshanteringen.
FUI-verksamheten var starkt kopplad till utbildningen (studiepoäng, examensarbeten,
praktik) samt till samverkan med samhället och företagssamarbetet. Samarbetspartners
från ett flertal olika områden var engagerade i verksamheten.
Högskolorna hade fäst vikt vid att utveckla personalens kompetenser samt vid
rekryteringen.
I en del av yrkeshögskolorna var de externa intressenterna starkt med i FUIverksamheten.
I ansökningsprocessen för FUI-projekt ingick i många yrkeshögskolor en intern process
för att välja ut och godkänna projekt. Efter att projekten slutförts hölls ofta responsoch utvärderingsdiskussioner.
Yrkeshögskolorna hade lagt fokus på kommuniceringen av FUI-resultaten, vilket gjorde
att kommunikationstjänsterna hade en framträdande roll i verksamheten. Andra
viktiga stödtjänster var laboratorietjänsterna och biblioteket.
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Varierande praxis utgjorde ett hinder för kvalitetshanteringen av FUIverksamheten och den konstnärliga verksamheten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUI-verksamhetens omfattning och satsningarna på verksamheten varierade mycket
mellan olika yrkeshögskolor.
FUI-verksamhetens fokusområden var inte nödvändigtvis i linje med yrkeshögskolans
strategiska riktlinjer även om projekten var utvalda genom en intern ansökningsprocess.
Det fanns skillnader i hur FUI-verksamheten uppfattades inom somliga yrkeshögskolor
som resulterade i att praxis varierade.
Kvalitetshanteringen av den konstnärliga verksamheten baserade sig ofta på informella
diskussioner.
Olika system för informationsinsamling belastade personalen.
Kundrespons samlades inte eller så fanns det brister i hur responsen hanterades eller
användes för verksamhetsutvecklingen.
En del av yrkeshögskolelärarna hade inte tillräckliga tidsresurser för att delta i FUIverksamheten.
Studerandes och externa intressenters medverkan i FUI-projekt varierade mycket
mellan olika yrkeshögskolor och olika utbildningsområden.
UKM:s resultatindikatorer styrde i hög grad valen av fokusområden inom FUIverksamheten.
Skillnaderna mellan FUI-verksamheten och regionutvecklingsarbetet var ibland oklara.
Alla yrkeshögskolor hade inte definierat egna processer för FUI-verksamheten.
Delegationerna hade en ganska obetydlig roll i kvalitetshanteringen av FUIverksamheten.
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Inarbetad kvalitetshantering av FUI-verksamheten i
yrkeshögskolorna – hur skilja sig från mängden?

•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsrutinerna för FUI-verksamheten är systematiska och etablerade. De stöder
uppnåendet av målen för FUI-verksamheten och yrkeshögskolans helhetsstrategi.
Ansvaren för kvalitetshanteringen av FUI-verksamheten är klart definierade och
studerande är starkt med i verksamheten och processerna för kvalitetshantering.
Kvalitetsrutinerna som omfattar de olika faserna i FUI-projekten har definierats
och de följs.
Datasystemen och verktygen för insamling av information om FUI-verksamheten
är väl utvecklade och öppet tillgängliga för personalen.
Information om FUI-verksamheten har producerats under en lång tid och används
effektivt för att utveckla verksamheten.
FUI-verksamheten genomförs i samarbete med externa intressenter och
högskolan samlar in regelbundet respons från dem om verksamheten.
FUI-verksamheten utvärderas med jämna mellanrum.
Stödtjänsterna och kvalitetshanteringen av dem fungerar. Kommunikations
tjänsterna har en viktig roll i FUI-verksamheten.
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7 Genomslagskraft i samhället
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Det var viktigt att ställa upp mål för verksamhetens genomslag i samhället
I största delen av högskolorna utvärderades genomslagskraften i samhället för kvalitetshanteringens del
vara under utveckling. Det framgick av auditeringarna att universiteten och yrkeshögskolorna var starkare
inriktade mot samhället jämfört med den första omgången av auditeringar. Några exempel på detta var de
mångsidiga samarbetsformerna och partnerskapen med externa aktörer samt arbetslivssamarbetet inom
utbildningsverksamheten. De öppna universiteten/yrkeshögskolorna och fortbildningen utvärderades som
en del av utvärderingsområdet. Flera högskolor påvisade i auditeringarna att de hade god praxis inom sina
öppna universitet/yrkeshögskolor samt fortbildningen både i fråga om kvalitetshanteringen av utbildningen
och prognostiseringen av samhällets och arbetslivets behov.
I auditeringarna framkom vissa svårigheter i utvärderingen av kvalitetshanteringen av samverkan och
verksamhetens genomslag i samhället. Till viss mån kunde detta förklaras med att det inte fanns några
gemensamma och tydliga definitioner av området på nationell nivå. Utvärderingen utgick från högskolans egna
definitioner och mål. Auditeringarna påvisade också att högskolorna hade utmaningar i kvalitetshanteringen
inom detta område. Flera självvärderingar hade bristande beskrivningar om hur målen som ställts upp för
samverkan med samhället eller verksamhetens genomslag i samhället följdes upp och utvärderades samt hur
verksamheten kontinuerligt förbättrades på basis av den insamlade informationen.
De mål som högskolorna ställt upp för samverkan och verksamhetens genomslag i samhället beskrev
högskolornas uppfattningar om vad som var eftersträvansvärt för dem ur ett samhälleligt perspektiv samt hur
högskolan uppfattade sin ställning i samhället. I de auditerade högskolorna definierades målen för samverkan
och genomslag i samhället på varierande sätt. Auditeringarna visade att högskolor med kvalitetshantering
på god eller inarbetad nivå hade konkreta och tydligt definierade mål för verksamheten. I högskolor med
kvalitetshantering på en inledande nivå saknades tydliga och konkreta mål för verksamheten samt ett
systematiskt grepp i kvalitetshanteringen. Med konkreta och tydliga mål var det enklare att ta fram konkreta
åtgärder och aktiviteter samt att följa upp, utvärdera och utveckla samverkan och genomslag i samhället.
Det fanns ingen bred och gemensam uppfattning om målen för samverkan och om mekanismerna för att
uppnå genomslag i samhället i högskolor med kvalitetshanteringen på nivån inledande och i en del under
utveckling. Andra utvecklingsområden var den interna kommunikationen, spridningen av informationen och
kunnandet ifråga om partnerskap och nätverk inom högskolan.
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Typiska drag för högskolor med inarbetad samverkan och genomslag i
samhället

•

•
•
•
•

Högskolans mål för samverkan och verksamhetens genomslag i samhället är
omfattande och mångsidiga. I målen syns förnyande av kompetenserna i de med
verkande organisationerna samt en strävan efter omfattande genomslag i samhället
men också internationellt. En internationellt hög kompetensnivå och internationellt
samarbete är förutsättningar för att verksamheten stödjer regionens konkurrenskraft.
Högskolan har en tydlig regional uppgift och en erkänd ställning inom regionen.
Högskolan är flexibel, smidig och modig i utvecklingen av sin verksamhet. Den har en
stark roll i samhället, och högskolan förväntas agera som en förnyare av samhället.
Gemensamma och ambitiösa mål har ställts upp för högskolans samarbete med de
regionala aktörerna. Högskolan och de som är delaktiga i samarbetet har ofta en
gemensam uppfattning om de verkningar man önskar uppnå genom verksamheten.
En verksamhet och resultat som är till nytta för samhället uppstår genom samverkan
och samarbete mellan högskolan och intressenterna. Det väsentliga i samarbetet
med tanke på genomslag i samhället är att det finns en delad uppfattning om
samarbetets betydelse och nytta samt att alla parter är engagerade i samarbetet.
Samverkan med samhället uppfattas som en uppgift för hela högskolesamfundet.
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Förtroende och dialog utgjorde grunden för samarbetet med arbetslivet
Utvecklingen av arbetslivssamarbetet var ett mål som förenade både universiteten och yrkeshögskolorna.
Enligt auditeringarna hade de finländska högskolorna omfattande samarbete med externa intressenter och
en mångfald av partnerskap. Högskolorna med inarbetad kvalitetshantering hade partnerskap som betjänade
och var till nytta för alla parter, och bidrog till verksamhetsutvecklingen i partnerorganisationen och högskolan.
Det fanns också ett gemensamt intresse hos alla parter för utveckling av högskolan. Grunden för ett lyckat
samarbete var en kultur som byggde på ömsesidigt förtroende samt en god dialog mellan intressenterna
och högskolan. Ett lyckat samarbete utvecklade medarbetarnas kompetenser, studerandes kompetenser
och arbetslivskontakter samt försåg samarbetspartnerna med tjänster och kunnande. Kännetecknande för
högskolor med kvalitetshantering som var inarbetad och delvis också under utveckling var att samarbetet
med externa intressenterna var strategiskt och utnyttjades i strategisk utveckling av högskolan. Högskolorna
sökte också långvariga partnerskap.

Högskoleverksamhetens genomslag i samhället främjades genom institutionellt och
sektorövergripande samarbete
Högskoleverksamhetens genomslag i samhället förverkligades genom utbildningen och forsknings-,
utvecklings- och innovationsverksamheten, speciellt i högskolor med kvalitetshantering på nivån inarbetad
och under utveckling. De studerande och medarbetarna sågs som viktiga aktörer i främjandet av
utbildningsverksamhetens genomslag i samhället. Samarbetet med andra högskolor och läroanstalter på
andra stadiet var ett sätt för högskolorna att främja verksamhetens genomslag i samhället. Högskolorna på
inarbetad nivå hade speciellt effektiva metoder för samarbetet med andra organisationer. Därutöver bidrog
samarbetet i olika nationella och regionala samarbetsnätverk till att högskolorna kunde bättre möta de
aktuella utbildningsbehoven som fanns i regionerna och arbetslivet.
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Utvecklingen av digitala lösningar för utbildningen, såsom olika nätbaserade kurser var en metod som
användes för att öka utbildningens genomslag i samhället. Högre utbildningens arbetslivsrelevans främjades
genom att i utbildningarnas kompetensmål betona allmänna arbetslivsfärdigheter, såsom kommunikation,
ledning och företagande. Enligt auditeringsgrupperna borde högskolorna bättre se över de möjligheter
som tvärvetenskapliga studier samt sektorövergripande samarbete erbjuder. Individuella studievägar och
flexibilitet i studierna borde också stödjas bättre.

Utveckling av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens genomslag
krävde ett starkare strategiskt grepp
Högklassig forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet var en förutsättning för verksamhetens
genomslag i samhället. Att främja genomslag för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten
krävde ett strategiskt angreppsätt, inriktning av verksamheten på sektorer som var nya eller under utveckling
samt beaktande av arbets- och näringslivets kompetensbehov. Till exempel forsknings-, utvecklings-,
och innovationsverksamhetens genomslag främjades med tvärvetenskaplig och sektorövergripande
verksamhet, utveckling av företagsamhet och kompetenser i nya företag, samt aktivt deltagande i de lokala
innovationssystemen.
Enligt auditeringarna var en allmän utmaning för högskolorna hur högskolans strategiska mål för
samverkan och verksamhetens genomslag i samhället förverkligades genom forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamheten. Förutom genom undervisning och publicering av resultat, kunde forskarna
främja forskningens genomslag genom olika sakkunniguppgifter, deltagande i samhällsdebatt, utveckling
av produkter och tjänster samt författande av läroböcker och populärvetenskapliga artiklar. I flera högskolor
hade man utvecklat kommunikationen vad gäller forsknings- och utvecklingsverksamhetens resultat samt
modeller för öppen vetenskap.
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Uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamhetens genomslag i samhället
bör utvecklas
De finländska högskolorna följer upp samverkan och verksamhetens genomslag i samhället med hjälp av
flera indikatorer, utvärderings- och responsinstrument. Enligt auditeringsrapporterna krävde framgång i
samhällsuppgiften att högskolorna analyserar verksamhetsmiljön samt följer upp verksamhetetens resultat
och effekter. Högskolorna bör också samla in, analysera och använda respons från samarbetspartners för att
förbättra verksamheten. Största delen av högskolorna bör förbättra systematiken i hur information samlas
in om verksamhetens genomslag i samhället och hur den utnyttjas i utvecklingsarbetet. En allmän utmaning
för högskolorna var att utveckla välfungerande mätare för samverkan och verksamhetens genomslag i
samhället. Auditeringsgrupperna uppmanade högskolorna till att utveckla uppföljningsinstrument för att
identifiera de verkliga effekterna en aktivitet har haft i samhället.
Exempel på mätare som högskolorna använde för att följa upp samverkan och verksamhetens genomslag
i samhället enligt auditeringsrapporterna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sysselsättning och placering i arbetslivet
respons från arbetsgivare
antalet företagssamarbete samt respons från samarbetspartners
antalet forskningsnätverk och omfattning
antalet stora konferenser och evenemang
medlemskap i sakkunniggrupper och sakkunnigutlåtanden
kommersialisering av innovationer
antalet nya företag, startups och spin-off företag
styrelseposter i företag och andra organisationer
förtroendeuppdrag
synlighet i medierna
hörande av forskare i politiskt beslutsfattande.
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8 Högskolornas centrala styrkor
och utvecklingsområden
Styrkor
1.
2.
3.
4.
5.

De finländska högskolorna har externt utvärderade
kvalitetssystem som uppfyller de europeiska kriterierna.

och

fungerande

Kvalitetssystemen är kopplade till högskolornas strategiska ledning och
kvalitetshanteringen är starkt kopplad till högskolans strategi och mål.
Informationsbaserad utveckling och beslutsfattande har stärkts i högskolorna.
Det långvariga utvecklingsarbetet i högskolorna syns som systematiska
och fungerande kvalitetsrutiner, som stöder planeringen, genomförandet,
utvärderingen och utvecklingen av utbildningen.
Undervisningspersonalens kvalitetskultur är stark i flera högskolor. Personalen
är engagerad och deltar i stor utsträckning i utvecklingen av utbildningen i
olika utvecklingsgrupper, organ och nätverk.
Strukturerna, målen och processerna för kvalitetshanteringen av högskolornas
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är etablerade och olika
system för uppföljning av forskningen används.
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Utvecklingsområden
1.

2.

3.

4.
5.

Högskolornas system för studeranderespons har flera brister. Utmaningarna har
i synnerhet att göra med låga svarsprocenter i responsenkäter, som påverkar
responsens tillförlitlighet och möjligheterna att utnyttja informationen. En
utmaning är också den information som responssystemen tar fram är inte
alltid nyttig med tanke på utvecklingen av undervisningen och utbildningen.
Kvalitetshanteringen i ett flertal doktorandprogram var på en inledande nivå
och inte lika utvecklad som i kandidat- och magisterprogram. Doktorand
programmen utvecklas sällan som program och kvalitetshanteringen stöder
inte genomförandet och utvecklingen av utbildningen.
För att utveckla utbildningens genomslag i samhället borde högskolorna öka
tvärvetenskapligt och sektorövergripande samarbete vad gäller planeringen
och genomförandet av utbildningen. Också studerandes valmöjligheter och
individuella studievägar borde stödjas mera.
Högskolorna bör förbättra uppföljningen av verksamhetens genomslag i
samhället och systematiskt utnyttja den information som samlas in i anknytning
till verksamheten.
Kvalitetshanteringen av den konstnärliga verksamheten är allmänt outvecklad
och det finns brister i hur respons som fås om verksamheten dokumenteras.
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9 Respons om auditeringarna
Auditeringsprocessen fungerade och utgjorde ett stöd för utvecklingen
NCU samlade in respons om auditeringarna både från de auditerade högskolorna och från auditeringsgrupperna.
Under den andra auditeringsomgången insamlades respons med en enkät där respondenterna uppmanades ta
ställning till positiva påståenden om hur auditeringsprocessen fungerade. Enkäten besvarades på en fyrgradig
skala, där 1 stod för ”av helt annan åsikt” och 4 för ”helt av samma åsikt”. Därutöver omfattade enkäten ett
antal öppna frågor. I följande figurer presenteras medeltalen av svaren från högskolorna (både universitet och
yrkeshögskolor) och från auditeringsgrupperna per år. Åren 2012–2014 har sammanslagits på grund av att endast
få auditeringar genomfördes.
4

3

2

1

Rapportens
kvalitet

Auditeringsgrupp
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Projektledare
2012-2014

Tidtabell
2015

2016
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2017

Figur 4. Högskolornas nöjdhet med auditeringarna åren 2012–2018
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Figur 5. Auditeringsgruppernas nöjdhet med auditeringarna åren 2012–2018
I figurerna 4 och 5 ingår auditeringar och omauditeringar av finländska högskolor samt
en auditering av ett utländskt universitet. Enligt svaren i de öppna frågorna var de
centrala styrkorna i NCU:s auditeringsprocess auditeringarnas inverkan på verksamheten.
Andra styrkor enligt respondenterna var auditeringsgruppernas sakkunskap och NCU
projektledarnas professionalitet samt den fortgående utvecklingen av auditeringsprocessen
utgående från responsen. De centrala utvecklingsområdena i auditeringsprocessen hade
att göra med processens belastning, språket som användes i auditeringarna och i processen
säkerställa en jämlik behandling av högskolorna.
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10 Uppföljningsstudie:

Högskolepersonalens attityder till
kvalitetsarbete och auditeringar
Timo Ala-Vähälä från Jyväskylä universitet och Jasmin Overberg från Oldenburgs universitet
har genomfört en uppföljningsstudie, där den enkät som Ala-Vähälä genomförde 2010
upprepades5. I den enkät som genomfördes 20176 jämfördes hur universitets- och
yrkeshögskolepersonalens attityder till kvalitetsarbetet och auditeringarna har förändrats
under auditeringarnas första och andra omgång. Enkäten genomfördes i fyra universitet
(283 respondenter) och i fem yrkeshögskolor (112 respondenter). Resultaten som
presenteras nedan ingår i en opublicerad rapport som lämnats in till NCU7.

Förtroendet för utvärderingar, auditeringar och kvalitetsarbete har
ökat

•

•

Attityderna till kvalitetsarbetet var positivare i yrkeshögskolorna än i universiteten. Mest kritiska till kvalitetsarbetet var universitetsforskare. Akademisk personal
till vilkas uppgifter hörde undervisning eller undervisning och forskning hade neutrala
eller aningen kritiska attityder. Den positivaste inställningen till kvalitetsarbetet hade
personer som arbetade med lednings- eller sakkunniguppgifter. Attityderna hos dem
som arbetade i stödtjänster var positivare jämfört med den tidigare enkätundersökningen.
Gemensamma rutiner utgjorde ett stöd för det dagliga arbetet. Både universitetsoch yrkeshögskolepersonalen förhöll sig i medeltal positivt till att universitetets eller
yrkeshögskolans praxis kan göras enhetligare genom kvalitetsarbetet.
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•

•

•

•
•

Kvalitetsarbetet stödde utvecklingen av utbildningen och auditeringarna stödde högskolornas utveckling. Både de som arbetade vid universitet och vid yrkeshögskolor upplevde att kvalitetsarbetet och auditeringarna utvecklade verksamheten. I
yrkeshögskolorna upplevde personalen starkare än i universiteten att auditeringarna
betjänade högskolorna.
Uppfattningarna om att kvalitetsarbetet och auditeringarna var belastande
hade tydligt minskat. Förändringen i uppfattningarna var särskilt stor vid universiteten. Alla personalgrupper motsatte sig starkare än tidigare påståendet att kvalitetsarbetet skulle göra det svårare att sköta praktiska ärenden. I fråga om universiteten
hade visserligen hälften av den akademiska personalen fortfarande en mera kritisk
attityd.
Auditeringar och olika utvärderingar gav en tillförlitlig bild av universitetets eller
yrkeshögskolans verksamhet. I detta avseende hade synpunkterna utvecklats i en
positivare riktning. Respondenternas förtroende till att man i universitet och yrkes
högskolor presenterade högskolornas situation sanningsenligt för auditeringsgruppen
hade förblivit oförändrat och på en relativt hög nivå.
Universitetspersonalens intresse för auditeringarna hade minskat. Universitetspersonalen upplevde att den första auditeringsomgången väckte mer intresse än den
andra.
Enligt universitets- och yrkeshögskolepersonalen påverkade auditeringsbeslutet
trovärdigheten i det internationella samarbetet, deras rykte och förhandlings
positionen vid mål- och resultatförhandlingarna med undervisnings- och kulturministeriet. När det gällde den internationella trovärdigheten hade universitets
respondenternas åsikt ändrats i en positivare riktning. Dessutom upplevde man att de
externa intressenterna värdesatte en godkänd auditering.
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11 Till slut
Auditeringarna i den andra omgången gav en övergripande bild av de finländska universitetens och
yrkeshögskolornas kvalitetshantering. Det viktigaste resultatet var att högskolorna har i regel fungerande
kvalitetssystem. Allmänt taget förmedlades en positiv bild av högskolornas kvalitetsarbete genom
auditeringarna. Omfattande utvecklingsarbete har gjorts och högskolorna kan vara stolta över sina egna
prestationer. I flera auditeringsrapporter upprepades personalens upplevelse av att kvalitetsarbetet var en
del av den dagliga verksamheten vid högskolan. Kvalitetssystemen var inte system som var separata från
den övriga verksamheten. Kvalitetshanteringen hade kopplats till verksamhetsstyrningen och de strategiska
målen. Kvalitetssystemen tog fram information som utgjorde ett stöd för den kontinuerliga utvecklingen och
inriktningen av verksamheten.
Högskolorna har uppnått en god nivå i kvalitetshanteringen, men auditeringarna visade också områden
där det fanns brister. I denna sammanfattning har vi utgående från auditeringsrapporterna lyft fram flera
centrala utvecklingsområden. I auditeringsgruppernas rekommendationer upprepades liknande teman:
kvalitetshanteringen krävde ett mer systematiskt grepp, enhetlig praxis behövdes och ojämnheter i
kvalitetshanteringen krävde utvecklingsåtgärder av högskolorna. Ifråga om uppföljnings- och respons
informationen som insamlas var det viktigt för högskolorna att se över hur informationen kunde bättre
utnyttjas med tanke på de strategiska målen och verksamhetsutvecklingen. Högskolorna hade utmärkt
praxis och kunnande som kunde spridas och utnyttjas bättre inom högskolorna. Det fanns också utrymme
att fördjupa externa intressenters och studerandes medverkan i verksamhetsutvecklingen.
Blicken har redan riktats mot den tredje omgången av auditeringar av högskolor (2018–2024)8, som skiljer
sig i viss mån från de två tidigare omgångarna. Undervisning, studier och lärande med de studerande i
fokus, som betonas i de europeiska kriterierna (ESG 2015), syns starkt i den nya auditeringsmodellen. Den
kontinuerliga utvecklingen av utbildningen och verksamhetens genomslag i samhället lyfts också starkt fram
i modellen. Därutöver uppmuntras högskolorna till innovativ verksamhet och samutveckling, projekt och
lärande med sina externa och interna intressenter. De sätt på vilka man i högskolorna upprätthåller och
utvecklar verksamhetens kvalitet är fortfarande i fokus för auditeringen.
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