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Strategi för Högskolan Dalarna 2020–2026. Synpunkter från UFN  
 

Utkastet till strategi har varit en bra utgångspunkt för diskussion, och vi har under våra samtal 
identifierat en rad frågor av vikt för högskolans fortsatta utveckling, något som otvivelaktigt varit 
positivt. Vi ställer oss bakom vad vi uppfattar som den dominerande andemeningen i dokumentet, 
nämligen att forskning ska beredas större plats och tillmätas större betydelse i högskolans verksamhet. 
Likaså är vi positiva till ambitionen att alla lärare både ska undervisa och forska, liksom till att rutiner 
och administration ska stärkas så att de i större utsträckning stödjer forskningsverksamheten.  

Dokumentet anger dock i första hand vad som ska göras – och kvantifierar i många fall att räknebara 
enheter ska öka – men lämnar i stort sett frågan om hur detta ska ske obesvarad. En särskild svårighet 
i detta sammanhang är att många kvantitativa mål inte specificeras utan uttrycks med XX, vilket gör 
det omöjligt att uttala sig om hur rimliga eller offensiva de är. Texten använder också en del svagt 
definierade begrepp (ledning, forskningsmiljö, forskargrupp), vilket dels är olyckligt eftersom det tillför 
vaga begrepp i en flora av grundläggande begrepp som används i olika betydelser (ämne och 
ämnesföreträdare är andra exempel), dels gör det svårt att avläsa vilka konsekvenser ett visst förslag 
kan få. Vi vill därför gärna påpeka behovet av en konsekvensanalys som klarlägger vad ett införande 
av strategin skulle innebära. 

En övergripande textsynpunkt är att texten är väl lång. Stora delar av bakgrundsbeskrivning och 
sonderande resonemang kan strykas. Ett exempel är den långa ingressen under punkt 4.3. 

Nedan följer våra synpunkter uppställda under rubriker som varit utgångspunkten för strategiarbetet 
och rubriker som skapats genom våra diskussioner: kollegiets roll, det akademiska ledarskapet, de 
akademiska miljöerna, lärarnas roll och kvalitetsbegreppet.  

Att förtjäna att kallas universitet 
• Strävan att uppfylla grundläggande universitetskvaliteter är en bärande tanke i strategin, och 

den ställer vi oss som nämnts bakom, men forskares möjlighet att självständigt välja 
forskningsobjekt inom sin ämnesdisciplin är ett av de definierande kriterierna för ett 
universitet och strategins uttalade fokus på tillämpad forskning riskerar att begränsa dessa 
villkor. De här frågorna handlar inte om lärarnas allmänna trivsel, utan om att ämnesidentitet 
och ämnesfördjupning är grundläggande förutsättningar för utbildning på universitetsnivå.  

• Sammankopplingen av forskning och utbildning har en baksida, nämligen risken att kopplingen 
till utbildningsprogram styr vad som är legitimt att forska om. Om vi ska förtjäna att kallas för 
universitet behövs både djup, bredd och grundforskning inom vissa områden, inte minst inom 
sådana ämnen som utgör grund för professionsutbildningarna.  

• Kravet på koppling till prioriterade forskningsområden, vilket blir en konsekvens av de 
sammanhållna akademiska miljöerna, gör det svårare att söka externa medel som inte kopplar 
till sådana forskningsgrupper/program eller utbildningar. I utkastet står till 
exempel: ”Forskningen sker inom ett antal prioriterade områden i form av forskningsprogram, 
och är väsentligen behovsmotiverad och tillämpningsinriktad.” (s. 6) eller ”intäkterna från 
uppdragsverksamhet ska öka” (s. 9).  

• Den tjänstekategori som vanligtvis dominerar universitet är lektorer. Det är därför 
oroväckande att ambitionen att öka andelen disputerade lärare sätts så lågt som 65% (s. 6). 
Den verksamhet som prioriteras i strategiutkastet (ökade publiceringar, ökad samverkan, både 
undervisning och forskning) kräver betydligt högre andel disputerade lärare.  
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• Om vi fortsätter att följa universitetstanken, så bör de lärare som ansvarar för undervisningen 
och dess övergripande upplägg, med ämnesfördjupning och progression mot examen i ett 
huvudområde eller yrkesprogram, i grundfallet att vara skolade forskare. Undervisningen kan 
då förväntas leda till att studentens kritiska tänkande skärps och att omdömet och 
handlingsförmågan ökar. Det verkar i en sådan miljö ogenomtänkt att skjuta in 
bildningsinsatser som fristående utbildningsmoduler (s. 5) och vi tar bestämt avstånd ifrån ett 
sådant förhållningssätt till ”inslag som ger perspektiv” (s. 5) eller moment som fokuserar 
studentens utbildning som människa och samhällsmedborgare (s. 5). Vi vill i sammanhanget 
hänvisa till Högskolan Dalarnas vision, där kärnuppgiften att ”främja omdömet och 
handlingsförmågan” lyfts fram (s. 2–3). Ett sådant förhållningssätt bör genomsyra all utbildning.  

• I viss motsättning mot universitetsidén står också tanken att tydligt kraftsamla verksamheten 
runt miljöerna Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande, vilket är en möjlig läsning av 
strategiutkastet. Det kan istället uppfattas som en tillbakagång till situationen vid 
Högskolereformen 1977 – Högskolan Dalarna återgår till att se sig som ett professionsinriktat 
lärosäte som koncentrerar sig på sjuksköterske- och lärarutbildning, med skillnaden att 
högskolan nu erbjuder forskning inom dessa specifika områden.  

• Som en av de grundläggande universitetskvaliteter som listas under punkt 4 (s. 4) nämns 
internationalisering. Ett reellt hot mot internationaliseringsarbetet idag är bostäderna för 
gäststuderande. Vi måste helt enkelt skapa möjligheter för (gäst)studerande att bo tryggt! Vi 
vill därför ha en betydligt skarpare ambitionsnivå än att ”[p]åverka och inspirera 
värdkommunerna för att förbättra studenternas boende- och vistelsevillkor” (s. 10).  

Rätten att sätta en egen agenda 
• I omvärldsbeskrivningen skrivs kravet på hållbar utveckling fram som en viktig faktor i 

utformandet av verksamheten. Hållbarhetsarbetet bör genomsyra allt vi gör – och till exempel 
beaktas i alla diskussioner om hur vi existerar som lärosäte på två orter. Det är däremot inte 
självklart att hållbarhetsarbete är ”en given utgångspunkt för all högre utbildning och forskning” 
(s. 2). Det kan lika lite som bildningsinslag klaras av genom enskilda moment. Vi ifrågasätter 
därför att samtliga ”utbildningsprogram ska innehålla moment där hållbarhetskunskap ingår” 
(s. 5) och menar istället att det nyligen bildade hållbarhets- och mångfaldsrådet kan få en 
central roll i vår interna dialog om hållbarhetsarbete.  

• En akademi – ett universitet – bör formulera sin egen agenda i det komplexa samhälle vi lever 
i. Här bör frågor om människans villkor i samhället stå i centrum. Den kvalificerade kompetens 
inom ”klassiska humanioraämnen” (s. 1) som finns vid högskolan kunde därför skjutas fram 
tydligare i beskrivningen av vad som utgör vår samtids stora utmaningar. Den inledande 
omvärldsbeskrivningen pekar nu ut ”Globalisering, digitalisering, robotisering och artificiell 
intelligens” som ”samhällsförändringar som aktualiserar ny kunskap och behov av att basera 
ställningstaganden och etiska överväganden på vetenskapliga fakta och robust empiri” (s. 2). 
Vi menar att den tekniska och ekonomiska utvecklingen också ropar på reflektion och 
motkrafter. 

Utbildning med hög kvalitet – och lärarnas betydelse 
• I skrivningarna om utbildningar med hög kvalitet saknar vi beskrivningar av lärarens roll. Vi 

menar att kvalitetssystemet här får stå för mycket i förgrunden på bekostnad av tilliten till 
skickliga och högt utbildade lärare med förmåga att själva driva utveckling. Här måste frågor 
om resursfördelning och arbetsvillkor knytas till ambitionerna om utbildning med hög kvalitet. 
Vi vill i sammanhanget påminna om ONHUS pågående metagranskning av tio av våra 
språkämnen (ONHUS medskick till strategiarbetet) där man framhåller 
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det alarmerande låga antalet lärarledda undervisningstimmar som ämnena uppgav i enkäten. 
Kontakttiden inom dessa tio ämnens grundutbildningar uppgår i genomsnitt till tre lärarledda 
undervisningstimmar i veckan för heltidsstudier. Den är således betydligt mindre omfattande 
än den basnivå på nio timmar i veckan som enligt UKÄ:s rapport (2018:15) Lärarledd tid i den 
svenska högskolan ofta refererats till gällande området HJST. ONHUS påpekar att det finns 
kring denna basnivå och kring det ersättningssystem som basnivån bygger på en oklarhet i vad 
som gör att studier inom humaniora förväntas innebära att studenter ägnar 75-90% av sin tid 
åt självstudier (Humtank 2016, Humanioras pris och värde: resurser och utbildningskvalitet). 
ONHUS noterar därtill att studier inom språk – med krav på vetenskapligt djup och välutvecklad 
kompetens inom det studerade språket – vid Högskolan Dalarna innebär att studenterna ägnar 
över 90% av sin tid åt självstudier redan från termin ett. 

Det är tydligt, utifrån ONHUS rapport, att det är ämnenas strukturella villkor, i form av 
tjänsteplanering och ekonomiska villkor, som avgör kontakttiden. Dessa frågor måste spela en 
tydligare roll i diskussionen om kvalitet. Kunskapen att genomföra högkvalitativ utbildning 
finns i regel, men inte resurserna. Att åtgärda dessa missförhållanden bör vara ett mera 
verkningsfullt sätt att öka kvaliteten än att satsa ytterligare på utvärderingar. Det är en 
angelägen fråga för strategiarbetet att tillförsäkra lärare sådana villkor att de kan arbeta på 
det sätt som ger bäst resultat. Strategidokumentet ger just nu uttryck för bristande tilltro till 
lärare att själva kunna ta ansvar för att utveckla kursinnehåll, undervisning och program. 

• Det måste bli klart vem eller vilka som ansvarar både för tekniska grundförutsättningar för 
undervisningen och för utveckling av didaktik och pedagogik. NGL-c verkar för närvarande i 
hög grad prioritera andra projekt än didaktik och pedagogik. Höstterminsstarten 2019 har 
präglats delvis av problem med Learn (där studenter inte kunde komma in och hämta viktiga 
dokument före registrering) och med streamingsalarna (där lärarna inte har kunnat ha 
tvåvägskontakt med studenterna). Den typen av tekniska problem är viktiga faktorer både för 
lärarnas arbetsmiljöproblem och för utbildningens kvalitet och måste därför lösas.  

Kommunikation 
• Kommunikation behandlas inte i strategiutkastet. Det gäller exempelvis dagens oförmåga att 

kommunicera internt och externt om vad Högskolan Dalarna faktiskt gör, trots att det är 
fundamentalt för rekrytering av såväl lärare som studenter, vilket i sin tur är grundläggande 
både för vår kvalitet och vår strävan att betraktas som universitet. Ett viktigt problem i 
kommunikationssammanhang är bristen på gemensam terminologi; att etablera ett 
gemensamt språkbruk borde därför ges hög prioritet (jfr tidigare kommentarer om oklarhet i 
språkbruket). Ett annat problem är högskolans webb och andra kommunikationsprodukter 
som osynliggör mycket forskning och ger en bild av vår verksamhet som nog många lärare och 
forskare inte kan relatera till. I strävan efter universitetslikhet kan också inkluderas en ton i 
den externa kommunikationen som liknar universitetens. Strategin borde innehålla en 
kraftsamling för detta. Det är också av vikt för den interna kommunikationen att vi försöker 
etablera arenor där lärare och forskare kan mötas över organisationsgränserna (t.ex. alla 
ämnesföreträdare, alla professorer etc.). 

En stärkt forskningskultur 
• Som ett led i att stärka forskningskulturen anges att ”forskningsmeriter ska ges ökad specifik 

vikt” (s. 6). Det innebär i så fall att vår anställningsordning, som anger att pedagogisk 
meritering ska ges särskild uppmärksamhet, måste ändras. Det kan uppfattas som en 
förändring av vad många uppfattar som ett signum idag, en omsorg om den pedagogiska 
skickligheten.  
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• Till de många kvantitativa mål som formuleras på olika områden hör målsättningen att öka 
antalet forskningspublikationer. Vi önskar oss en kritisk diskussion om dessa mål, och vill peka 
på de risker som publikationskrav medför i form av mindre seriösa tidskrifter eller rent fusk 
med citeringar. Dessa är sidor av den akademiska kvaliteten som behöver diskuteras. Om 
ambitionen är ett samhälle som präglas av bildning och omdöme (och så kan man tolka vår 
vision), då måste forskning också läsas. Redan idag är det problematiskt för forskare att hinna 
läsa relevanta texter, då det ofta prioriteras högre att skriva.  
 

Kollegiet och de kollegiala nämnderna 
Vi vill framhålla att vi skiljer mellan kollegiet (= alla lärare och forskare som verkar vid högskolan) och 
de kollegiala nämnderna (= dagens nämndorganisation), en skillnad som inte alltid upprätthålls i 
strategiutkastet. 

• De kollegiala nämndernas roll nämns vid ett par tillfällen i strategiutkastet, men det ger inte 
en särskilt tydlig bild av hur denna roll ska se ut under den närmaste framtiden. Under 
rubriken ”strategiska val” nämns att den kollegiala nämndorganisationen ”har en nyckelroll 
och dess verksamhet måste anpassas till den nya målbilden” (s. 3). Formuleringen öppnar för 
en mängd olika tolkningar och vi efterfrågar ett tydligare besked om vad denna anpassning 
kan innebära.  

• Under punkt 4.4 står det att formerna för att ”belöna och meritera lärare som tar ansvar för 
ledningsuppgifter” (s. 9) ska utvecklas. Detta bör även gälla kollegiala uppgifter, vilket alltså 
måste specificeras. Vi menar att värdet av kollegialitet kan förtydligas ytterligare i utkasttexten. 
Vår uppfattning är att vi idag har för svaga belöningssystem för uppdrag inom det kollegiala 
systemet och att sådana belöningssystem bör stärkas.  

• Kollegiet bör få en tydligare roll och ett ökat ansvar under den period som strategin omfattar. 
Det naturliga vid ett universitet är att lärosätets lärare och forskare – för det är så vi uppfattar 
begreppet kollegium – fattar beslut om strategi och inriktning. Ett sätt att stärka kollegiets roll 
är att låta olika typer av chefs- och ledningsuppdrag vara uppdrag i tjänst och inte 
tillsvidareanställningar. På så sätt säkerställer vi att medarbetare får erfarenhet och 
kompetens både av ledarskap, utbildning och forskning, samtidigt som vi minimerar 
polariseringen mellan ”linje” och ”kollegium”. 

• Vi vill att organisationen utformas så att den akademiska kompetensen utnyttjas bättre (på ett 
för högskolan optimalt sätt) och så att akademiskt skickliga personer får peka ut riktningen för 
verksamheten. Det är ett dåligt utnyttjande av seniora forskare att dessa ”bara” reaktivt ska 
kvalitetsgranska och inte driva verksamhet, vilket blir konsekvensen av dagens kollegiala 
nämndorganisation, som är hårt knuten till kvalitetssystemet. 

Sammanhållna akademiska miljöer och prioriteringar 
• Den undervisning som kommer att bedrivas i de skisserade sammanhållna akademiska 

miljöerna blir styrd och riskerar att delas upp i centrala ämnesområden och stödämnen. Det 
finns därmed en risk att vissa ämnen försvagas då ämneskärnan inte är i fokus. Vi riskerar att 
lärare som inte känner sig hemmastadda i de sammanhållna akademiska miljöerna hamnar i 
ett slags gungfly. Det vore i så fall ärligare att strategin skrev fram vad som ska prioriteras.  

• Dokumentet beskriver en komplett sammanhållen akademisk miljö på följande vis (s. 11): ”En 
komplett sammanhållen akademisk miljö bedriver utbildning på alla nivåer – grund-, 
avancerad- och forskarnivå – och har en forskning som underbygger forskarutbildningen.” 
Under 5.2 sägs sedan att Högskolan idag har två kompletta miljöer: inom hälso- och 
välfärdsområdet samt utbildning och lärande. Vi frågar oss varför den verksamhet som bedrivs 
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inom mikrodataanalys inte räknas som en sådan. Miljön nämns (s. 1) som jämbördig med 
Högskolans övriga två ”flaggskepp” Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande, eftersom där 
bedrivs egen forskarutbildning, men sedan försvinner mikrodataanalys helt ur dokumentet. 
Varför det? Vad betyder det för dess framtid inom Högskolan? 

• Den beskrivning som ges av en sammanhållen akademisk miljö under punkt 5 (s. 10) utgör inga 
kriterier för en sådan. Eftersom beskrivningen är otydlig (och inga konkreta exempel ges) blir 
det svårt att veta vilka miljöer som räknas hit: är t.ex. språkmiljön en sammanhållen akademisk 
miljö, eller blir dess plats i högskolans strategi för 2020–2026 endast som en stödenhet till 
Utbildning och lärande? Skillnaden mellan de två framtidsscenarierna torde vara avgörande 
och ett klargörande på den punkten vore välkommet. Detsamma gäller många andra ”miljöer” 
och verksamheter inom högskolan som inte idag sorteras in under Hälsa och välfärd respektive 
Utbildning och lärande. Kommer de att prioriteras eller prioriteras bort? 

• Begreppet forskningsprogram är vagt formulerat, särskilt i relation till sammanhållna 
akademiska miljöer. Å ena sidan skrivs fram att den sammanhållna akademiska miljön är ett 
intellektuellt kitt för forskningsprogram. Å andra sidan kan ett forskningsprogram skapas av 
olika sammanhållna akademiska miljöer. Med andra ord finns det två sätt att bygga. Hur ska 
den individuelle läraren navigera i det landskapet? Om forskningsprofilerna som de föreligger 
i nuvarande form ska tas bort, hur ska den infrastruktur se ut som möjliggör att goda 
forskningsmiljöer bibehålls och utvecklas? 

• Dokumentets allra sista punkt (s. 12) anger att ”Ledningen för Högskolan ska bedöma 
miljöernas styrka och potentiella utvecklingskraft och föreslå resurser som stödjer Högskolans 
mål att förtjäna att kallas universitet”. Ett bättre tillvägagångssätt, menar vi, vore att miljöerna 
själva fick beskriva, och argumentera för, sin position som akademisk miljö eller komplett 
akademisk miljö. Som strategiutkastet är formulerat kan man få intrycket att kollegiet ska ha 
en nyckelroll när det gäller att ”olika val måste göras, vissa saker prioriteras och annat väljas 
bort” (s. 3), men kollegiets roll i en process som leder fram till prioriteringar bör vara att slå 
vakt om den akademiska kvaliteten, oavsett inriktning.  

• Det står uppenbart för alla som läser dokumentet att åtskilligt måste prioriteras bort om de 
höga målsättningarna ska kunna uppnås. Vi saknar, som nämnts, utförligare skrivningar om 
hur dessa mål ska uppnås. Exempelvis är det oklart hur vi ska lyckas öka andelen 
förstahandssökande till utbildningarna. Är det genom ytterligare satsningar på extern 
kommunikation? Och hur ska i så fall resurserna till kommunikationsarbetet prioriteras i 
relation till uppgifterna utbildning och forskning? 

Akademiskt ledarskap 
• Dokumentet är bitvis otydligt när det gäller ledarskap och ledning. Vem ska göra vad? Det bör 

tydliggöras hur linjeorganisation och kollegial organisation ska samverka/kopplas ihop. 
• Roller och uppdrag vid högskolan måste förtydligas så att vi alla har en gemensam terminologi 

och vet om en viss funktion är tillsatt av linjechef eller vald av kollegor (praktiken kring rollen 
ämnesföreträdare är till exempel oklar i dagens läge). Utan en sådan begreppslig reda blir det 
svårt att föra diskussioner om hur uppdrag ska arvoderas och varifrån innehavare ska 
rekryteras. Möjligen är det en sådan förtydligande ambition som uttrycks under 
rubriken ”Akademiskt ledarskap”, men det är oklart vad det i praktiken innebär att det ”finns 
risk för att vällovliga ambitioner inom ’linjeorganisationen’ kolliderar med intressen och 
ansvarsuppgifter inom den ’kollegiala organisationen’ (s. 9) och hur dessa intressekonflikter 
ska lösas.  

• En viktig del av ledarskapet är högskolestyrelsen. Vi föreslår att det blir en riktlinje i 
nomineringen av styrelseledamöter att majoriteten av ledamöterna har akademisk förankring. 



2019-09-20 

• I SAMAM:s slutrapport fanns en tydlig skrivning om att linjechefer på olika nivåer ska 
kompletteras med ett akademiskt råd (som givetvis kan kallas något annat). Intentionen i den 
skrivningen var att akademiska ledare och linjechefer tillsammans ska fatta beslut om 
verklighetens inriktning inom en given organisatorisk enhet. Vi önskar att den intentionen 
tillvaratas i strategidokumentet. 

Utkastet till strategi har behandlats av UFN vid två sammanträden, den 28 augusti och den 18 
september. Däremellan har områdesnämnderna behandlat utkastet utifrån en tidigare version av 
UFN:s synpunkter som de föreligger här, vilken skiljer sig mycket lite från det yttrande vi nu lämnar in. 
Vi står alla bakom detta yttrande. 

 

För UFN och områdesnämnderna 

Catharina Nyström Höög, dekan 
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