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Ärendets hantering
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade den 13 juni 2019 (dnr L 2018/162) att ge
det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet för Civilekonomprogrammet. Enligt Högskolans rutin,
vilket beskrivs i Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L
2018/50), ska akademin som erhållit omdömet ifrågasatt kvalitet inkomma med en analys av och
motivering till om berört program ska utvecklas eller avvecklas. Deadline för analysen sattes till den
25 oktober 2019.
Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) inkom till utsatt datum med en analys
och en motivering till att man önskade utveckla programmet. FUN behandlade analysen på
sammanträdet den 7 november 2019 och beslutade att ställa sig bakom analysen och att programmet
skulle fortsätta utvecklas. Deadline för åtgärdsredovisning beslutades i samband med att programmet
fick sitt omdöme, den 13 juni 2020. Deadline förlängdes i början av juni till den 20 augusti på
grund av den ökade arbetsbelastning som pandemin Covid-19 medfört. Akademins underlag inkom
den 12 juni.
För uppföljningen utsåg FUN tidigare utskott att bedöma åtgärdsredovisningen. Utskottet bestod av
• Maria Nyholm (tidigare ledamot i FUN och ordförande i utskottet),
• Anna Isaksson, lärar-representant från HOV,
• Hanna Kristensson (studentrepresentant från programmet),
• Mohamad Nour Astambli (studentrepresentant från programmet) samt
• Sandro Reljanovic (handläggare).
Studenterna utsågs under september av programansvarig och var nya jämfört med utskottets
ursprungliga konstellation.
Utskottet sammanträdde 7 oktober 2020 och bedömde inkommen åtgärdsredovisning med
tillhörande underlag. Utskottet upprättade ett utlåtande till FUN där såväl brister som
utvecklingsområden bedömdes i relation till bedömningsgrunderna. Vid utskottssammanträdet
konstaterades att ytterligare kompletterande underlag inte var nödvändiga. Utskottets ordförande
deltog vid FUN:s sammanträde den 10 december 2020 och redovisade utskottets bedömning och
svarade på frågor från nämnden. I samband med diskussionen uppdrog nämnden åt FUN:s
ordförande att efterfråga ett tydliggörande från akademin avseende bland annat processen kring
åtgärdsarbetet och hur frågor som adresserats akademiledningen omhändertagits. FUN:s ordförande
ställde mailledes, den 23 december, en formell förfrågan avseende de förtydliganden som nämnden
efterfrågat. Akademin inkom med underlag till avsatt deadline, den 21 januari 2021.Under rubriken
Bakgrund anges kortfattat anledningen till att dokumentet skrivs och vilka andra dokument, lagar
och förordningar som finns som grund och utgångspunkt.

Bedömning inför förslag till beslut
I utvärderingen identifierades en brist under bedömningsområde Utformning, genomförande och
resultat och målet C1 och specifikt det som rör etiskt förhållningssätt i programmet samt 14
utvecklingsområden.
Akademin inkom med en åtgärdsredovisning, uppdaterad programbeskrivning, kursplaner samt
matriser. Underlaget bedöms som adekvat för att visa på programmets åtgärdsarbete.
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Utskottet har utifrån inskickat underlag skrivit fram ett utlåtande inför nämndens slutgiltiga
bedömning.
FUN har med utgångspunkt i akademins åtgärdsredovisning och kompletterande redogörelse,
utskottets utlåtande, utskottsordförandens redogörelse och diskussion vid nämndssammanträde gjort
en helhetsbedömning av åtgärdsredovisningen.
FUN:s bedömning är att Civilekonomprogrammets redovisning av åtgärder i relation till identifierad
brist i åtgärdsredovisningen bedöms som rimliga och ändamålsenliga. Flertalet av programmets
utvecklingsområden har omhändertagits i åtgärdsarbetet, men för några områden kvarstår ett fortsatt
utvecklingsarbete såsom hållbar utveckling, internationalisering, jämställdhet. Dessa beskrivs mer
utförligt i utskottets utlåtande.

Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger
tillräckliga förutsättningar för att kunna säkra hög kvalitet i utbildningen.
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att Civilekonomprogrammets omdöme ändras från
Ifrågasatt kvalitet till Hög kvalitet.
Forsknings- och utbildningsnämnden avser följa upp de utvecklingsområden som identifierats för att
försäkra sig om att utvecklingsarbetet fortskrider och att kommentarer omhändertas. Akademin ska
senast till nämndens första sammanträde hösten 2021 ha inkommit med en uppdaterad
programbeskrivning.
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade enligt utskickat förslag med tillägg av ytterligare två
avstämningspunkter enligt förslag som diskuterats på dagens sammanträde, en under våren 2021 och
en när programuppföljningsrapporten inkommit i november/december 2021.
Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2018/162 och går att få
genom att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.
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