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Det här är ett dokument som beskriver akademins system för ledning och kvalitetshantering.  
I dokumentet beskrivs särskilt: 
• syftet med systemet 
• hur universitetet uppfattar begreppen ledning och kvalitetshantering 
• hur systemet genomförs genom fastställda processer 
• vem som ansvarar för att systemet förverkligas på de olika organisationsnivåerna och 

funktionerna 
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Bakgrund 
Universitetslagen 2009/558 2 § föreskriver att ”universiteten ska ordna sin verksamhet så att hög 
internationell kvalitet säkerställs inom forskning, konstnärlig verksamhet, utbildning och undervisning 
med iakttagande av etiska principer och god vetenskaplig sed”. För att uppfylla universitetslagens och 
universitetets egna krav på att ordna verksamheten och garantera en hög kvalitet på universitetets 
alla funktioner har Åbo Akademi ett system för ledning och kvalitetshantering (LKS) som är visualiserat 
i figur 1.  

 
Figur 1 Åbo Akademis lednings- och kvalitetshanteringssystem 

LKS som beskrivs i detta dokument är en vidareutveckling och uppdatering av Åbo Akademis 
kvalitetshanteringssystem från 2008. Uppdateringen av kvalitetshanteringssystemet har skett gradvis 
sedan auditeringen 2009 i linje med de rekommendationer som rapporten gav och de behov som 
universitetet har identifierat. Ledningsgruppen för lärcentret och kvalitetshantering initierade och 
ansvarade för utvecklingsarbetet fram till slutet av 2014, därefter en arbetsgrupp under första vice-
rektor i nära samarbete med rektors ledningsråd.  

På basis av ett mångsidigt utredningsarbete av Åbo Akademis verksamhet och organisation under åren 
2011-2014 identifierades olika behov som ledde till att Åbo Akademi från 1.1.2015 införde en ny 
organisation. Den nya organisationen innebar djupgående förändringar i utbildningsverksamheten på 
alla nivåer, en ny ledningsstruktur och en ny servicekultur. Den nya organisationen förutsätter en 
tydligare integration av ledning och kvalitetshantering, vilket även är i linje med rekommendationen 
från auditeringen 2009 om att kvalitetshanteringssystemet borde vara mer integrerat i verksamheten. 
LKS binder ihop processerna för ledning och kvalitetshantering till en gemensam helhet. 

LKS beskriver hur de strategiska målsättningarna ska nås genom grundprinciper och mål samt 
ansvarsfördelning för ledning och kvalitetshantering. LKS uppdaterades till förändrade regelverk och 
ansvarsfördelningar i februari 2022.  
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 Syftet 
Utveckling, hantering och ledning av kvalitet är en integrerad del av ledning och utveckling av 
akademin som helhet. Åbo Akademi sammanför kvalitet och ledarskap i ett och samma styrdokument. 
Med det här vill universitetet försäkra sig om att kvaliteten blir en kontinuerlig del av hur Åbo Akademi 
och dess enheter sätter upp målsättningar för verksamheten, omsätter målsättningar till aktiviteter 
och resurser i konkreta planer samt rapporterar, följer upp och utvärderar verksamheten. 

Åbo Akademis system för ledning och kvalitetshantering LKS består av fyra helheter, som alla har sin 
uppgift i systemets verkställighet och kontinuerliga utveckling: 

 

1. Förutsättningar, som skapar ramverket för systemets existens. Förutsättningarna 
består av Åbo Akademis status och uppgift, Åbo Akademis värden, omvärlden 
samt de resultat och den verkan Åbo Akademis forskning och utbildning, utgående 
från universitetets uppgift, har och förväntas ha i samverkan med omvärlden. 

2. En verkställande struktur, som definierar de formella strukturer som omsätter 
LKS och dess principer i praktiken. Den verkställande strukturen definieras av Åbo 
Akademis ansvarsfördelning i och styrdokument för verksamheten samt av 
universitetssamfundet och dess roll i LKS. 

3. Principer för ledning och kvalitetshantering, som utgående från LKS 
förutsättningar och verkställande struktur slår fast de övergripande och för hela 
organisationen gemensamma principerna för ledning och kvalitetshantering.  

4. Systemet i praktiken, omsätter principerna för ledning och kvalitetshantering till 
gemensamma förfaranden för strategisk planering, årsplanering, genomförande 
och rapportering samt utvärdering och utveckling av verksamheten, i syfte att 
uppnå Åbo Akademis målsättningar för forskning och utbildning.  

 
 
För att systemet ska anses fungera ska det synas, kännas och höras. Det ska alltså vara en naturlig, 
integrerad del av verksamheten som kontinuerligt och systematiskt utvecklas och vara  
• Trovärdigt 

Syfte och nytta med LKS kommuniceras till samfundet och skapar därigenom tilltro till systemet. 
Samfundet upplever nyttan med LKS och är motiverat att aktivt vara en del av det. Systemet 
utvärderas och vidareutvecklas kontinuerligt.  

• Tillgängligt och lättförståeligt 
Samfundet har information och kunskap om systemet och sin roll i det. Systemet är beskrivet på 
ett vardagligt sätt ur användarens synvinkel. Det finns en utarbetad modell för hur kunskapen om 
systemet aktivt kommuniceras och lärs ut.  

• Anpassat till universitetet 
Systemet är uppbyggt på principen om fortgående utvecklingen av ledning och kvalitetshantering. 
Utvecklingsinitiativ söks aktivt och med ett öppet sinne. Initiativen granskas kritiskt utgående från 
Åbo Akademis uppgift, vision, strategi och resurser.  
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LKS har följande centrala målsättningar: 

1) Garantera en välfungerande och kontinuerlig utveckling av verksamheten genom att fastställa, 
dokumentera och kommunicera gemensamma principer, strukturer, processer och tidtabeller för de 
fyra huvudprocesserna: 
• strategisk planering 
• årsplanering 
• genomförande och rapportering 
• utvärdering och utveckling 

2) Garantera att kvaliteten granskas och utvecklas i verksamhetens alla skeden genom att 
• fortgående analysera och påverka utvecklingen av verksamhetens rutiner 
• upprätthålla metoder som identifierar behov och brister i verksamheten 
• ta fram information om verksamhetens kvalitet, även i förhållande till omvärlden 
• introducera och stöda nya arbetsmetoder i verksamheten. 

3) Stöda utvecklingen av en gemensam kvalitetskultur genom att 
• upprätthålla och förstärka inflytandet av universitetets värden i verksamheten 
• upprätthålla och förstärka aktörernas kännedom om nycklarna till en kvalitativ verksamhet 
• stöda utvecklingen av ett processinriktat angreppssätt  
• stöda utvecklingen av hållbara arbetsmetoder 
• stöda en aktiv växelverkan mellan aktörerna vid Åbo Akademi. 
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 Förutsättningarna 
LKS är inte ett statiskt system utan anpassas hela tiden till de förutsättningar som omger universitetet. 
Detta visualiseras i figur 2. Systemet tar avstamp i lagstadgade uppgifter, statsmaktens styrning och 
akademins egna värden. Åbo Akademis uppgift och värden pejlas kontinuerligt mot utvecklingen i 
omvärlden. På basis av den här analysen formas och omformas akademins strategiska målsättningar 
och verksamhetsmodeller. Universitetssamfundet uppfattar och omsätter LKS i praktiken, vilket i sin 
tur påverkar hur verksamheten leds och hur kvalitetstänkandet syns, känns och hörs. 

 
Figur 2 Systemets förutsättningar  

 Åbo Akademis status och uppgift 
Universiteten i Finland har en självständig ställning. I Finlands grundlag (731/1999) 16 § fastställs 
vetenskapens och den högre utbildningens frihet och i 123 § bekräftas universitetens autonomi. 
Universitetslagen fastställer akademins uppgifter i tre paragrafer: 
 
Universitetslagen (558/2009) 2 § 

Universiteten har till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och 
konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att 
fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Då universiteten fullgör 
sina uppgifter ska de erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande, samverka med det 
övriga samhället samt främja forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens 
genomslagskraft i samhället. 

Universitetslagen (558/2009) 12 § 
Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och 
Aalto-universitetet svarar för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska 
utbildas för landets behov. 
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Universitetslagen (558/2009) 76 § 
Åbo Akademi, nedan akademin, ska särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens 
behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet. 
Akademin ansvarar för att det ordnas yrkespedagogisk lärarutbildning på svenska. 

 
I egenskap av ett offentligrättsligt universitet och stor arbetsgivare påverkas akademin till en 
betydande del av lagar och förordningar. Universitetslagen är av särskild betydelse då den bestämmer 
om övergripande ledningsstrukturer, utbildningsarrangemang och ekonomistyrning. Även om 
akademin har en långtgående autonomi att utföra sina uppgifter bestämmer undervisnings- och 
kulturministeriet inom vilka utbildningsområden universitetet får utfärda examina. UKM styr 
verksamheten vid akademin via fleråriga avtal i vilka det fastställs resultatmålsättningar för 
forskningen och utbildningen. Resultaten och annan statistik rapporteras årligen till UKM. 
 
De centrala lagarna för universitetens verksamhet finns sammanställda på adressen 
https://minedu.fi/sv/hogskolor/lagstiftningen 
 
Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet. I sin övergripande 
strategi för perioden 2021-2030 (Åbo Akademi. Det havsnära bildningsuniversitetet) definierar univer-
sitetet sin uppgift att bidra till samhället med bildning, utbildning, ny vetenskaplig kunskap och aktuell 
expertis, såväl nationellt som internationellt. Åbo Akademi uppfyller sitt kulturbärande uppdrag 
genom att förse omvärlden med flerspråkig och professionell kompetens på hög nivå för offentlig 
sektor, näringsliv, industri och det civila samhällets organisationer. Det kulturbärande uppdraget ger 
akademin en unik profilering i Finland men medför även ett stort ansvar. Utbildningen på svenska ges 
via många ämnen som representerar ett brett spektrum av vetenskapsområden. Akademins förvalt-
ningsspråk är svenska, vilket också gör universitetet till en av de största svenskspråkiga arbetsgivarna 
i landet. 

 Åbo Akademis värden 
I universitetets strategi 2021-2030, Åbo Akademi. Det havsnära bildningsuniversitetet, konstateras att 
Åbo Akademis verksamhet vägleds av den akademiska traditionens värden kring forskningens och 
utbildningens frihet och ett etiskt ansvarstagande. Åbo Akademi efterfrågar djärvhet samtidigt som 
akademin eftersträvar ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet. Alla anställda förväntas 
känna till och arbeta för att upprätthålla akademins värden i verksamheten. Målsättningen är att 
värdena ska synas och styra verksamheten såväl strategiskt som i det praktiska arbetet.   

Åbo Akademis strategi  
Externa webben:  
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/abo-akademis-strategi/  
Intranätet:  
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Strategi.aspx 
  

https://minedu.fi/sv/hogskolor/lagstiftningen
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/abo-akademis-strategi/
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Strategi.aspx
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 Omvärlden 
Akademin är på en och samma gång en regional, en nationell och en internationell aktör. Via sina 
campus i Åbo och Vasa samt andra enheter i Svenskfinland och sitt speciella ansvar för det svenska 
språket och kulturen har akademin hög synlighet och inverkan både regionalt och nationellt. Via sina 
samarbeten inom forskning och utbildning, med alumni och inom ledning och stödfunktioner får 
universiteten en roll både nationellt och internationellt. Omvärlden är således ett samlingsnamn för 
olika intressenter som akademin identifierat och utgående från sin strategi och sina resurser prioriterar 
inom verksamheten. Omvärldsanalysen sker till största delen genom medverkan i olika typer av 
sakkunnignätverk (t.ex. Coimbra Group, European University Association, de finländska universitetens 
rektorsråd UNIFI), samarbetsprojekt inom forskning och utbildning samt samhällsanalys (t.ex. 
befolkningsutveckling, behov på arbetsmarknaden). Omvärlden påverkar verksamheten (t.ex. via 
UKM:s finansiering och extern forskningsfinansiering). Samhällsutvecklingen förutsätter att akademin 
fortgående förbättrar alla delar av sin verksamhet i aktiv samverkan med interna och externa 
intressenter. 

 Resultat och verkan 
När Åbo Akademi ställer strategiska mål för forskning och utbildning strävar universitetet efter att dels 
uppfylla sin lagstadgade uppgift, dels möta omvärldens behov i enlighet med universitetets strategi. 
Via verksamhetens resultat strävar universitetet efter att skapa kontinuerlig samhällelig verkan genom 
att ta fram och förmedla ny kunskap och bidra till att lösa omvärldens utmaningar och uppnå FN:s 
hållbarhetsmål. Utbildningen ska forma etiskt ansvarskännande medborgare som utvecklar en bred 
kompetens, tänker självständigt och reflekterat, är vetenskapligt läskunniga även inom andra områden 
än det egna och väl rustade för ett aktivt engagemang i en föränderlig framtid. 
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 Verkställande struktur 
Ansvaret för systemet är å ena sidan kopplat till universitetets organisation och det formella ansvar 
och de befogenheter som fastställts för olika organ och befattningar. Universitetets organisation, 
ansvarsfördelning och målsättningar beskrivs i styrdokument. Å andra sidan bygger systemets 
verkställande på ett oskrivet och inbyggt ansvar som påförs varje enskild individ i dess roll som en del 
av universitetssamfundet. Systemets verkställande struktur visualiseras i figur 3. 

 
Figur 3 Den verkställande strukturen 

 

 Organisation och ansvarsfördelning 
Universitetslagen fastställer universitetets beslutsfattare på akademiövergripande nivå samt ett 
ramverk för deras uppgifter, befogenheter, inbördes förhållanden, sammansättning och mandat-
perioder. Akademin förtydligar universitetets befattningar och deras ansvar i ledningsinstruktionen 
och ansvars- och delegationsordningen. Om organisation och ansvarsfördelning som inte bestäms i 
universitetslagen har akademin fastställt i instruktioner, reglementen, regler, anvisningar, handböcker 
och beslut. Akademin har organiserat sin verksamhet i en akademiövergripande nivå samt resultat-
ansvariga enheter i formen av fakulteter, stödfunktioner (universitetsservice, ekonomiservice, 
ledningskansli) och fristående enheter (Åbo Akademis bibliotek, Centret för livslångt lärande), figur 4. 

Åbo Akademis författningssamling  
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx
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Figur 4 Åbo Akademis organisation 

 
Mera information om organisationen, enheterna och de beslutsfattande organen på adressen:  
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/organisationsschema/ 

3.1.1 Den akademiövergripande nivån 
De centrala organen och deras ansvar och roll gällande verkställandet av systemet är: 
• Styrelsen 

Styrelsen uppställer universitetets strategiska målsättningar (kvantitativa och kvalitativa), fast-
ställer de ekonomiska ramarna och följer upp deras utfall. Styrelsen godkänner ledningsinstruk-
tionen och övriga instruktioner. Styrelsen bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där den 
har en beslutsfattande roll. 
Styrelsens medlemmar, handlingar och arbetsordning 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Styrelsen.aspx 

• Rektor och rektors ledningsråd 
Rektor leder universitetets verksamhet och har det operativa ansvaret för LKS och universitetets 
kvalitetshanteringsrutiner. Rektor omsätter de av styrelsen fastställda strategiska målsättningarna 
till operativa målsättningar och åtgärder med beaktande av de av styrelsen fastställda ekonomiska 
ramarna. Rektor följer upp verkställandet och vidtar universitetsövergripande åtgärder enligt 
behov. Rektor godkänner reglementen. Rektor bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där 
hen har en beredande eller beslutsfattande roll. Ledningsrådet är rådgivande och koordinerar 
ledningen av universitetet. 
Nuvarande rektor och rektors beslut  
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Rektoratet.aspx 
 
 

https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/organisationsschema/
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Styrelsen.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Rektoratet.aspx
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• Prorektorer och nämnderna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning  
Åbo Akademi har en eller flera prorektorer. Prorektorena bistår rektor i det övergripande 
strategiska arbetet. Vardera prorektor ansvarar för kvalitetshanteringen för sitt ansvarsområde 
enligt rektors beslut. Prorektor bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där hen har en 
beredande eller beslutsfattande roll. Prorektorerna är ordförande för nämnden för grundutbild-
ning respektive nämnden för forskning och forskarutbildning. Nämnderna fungerar som 
rådgivande organ. 
Nuvarande prorektorer 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Rektoratet.aspx 

• Kansler 
Kansler ska främja vetenskaperna och akademins samverkan med samhället samt bevaka 
akademins allmänna intressen och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kansler beslutar 
i ärenden om god vetenskaplig praxis på forskarnivå och handläggning av misstankar om avvikelser 
från den samt utnämner docenter. Kansler bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där hen 
har en beslutsfattande roll. 
Nuvarande kansler och kanslers beslut  
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kansler.aspx 

• Universitetskollegiet 
Universitetskollegiet har till uppgift att besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om 
styrelsens och dess medlemmars mandattid, utse de externa medlemmarna i styrelsen, fastställa 
valet av de interna styrelsemedlemmarna, entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på 
styrelsens framställan och välja revisorer för universitetet. Kollegiet fastställer universitetets bok-
slut och verksamhetsberättelse samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlem-
mar och rektor och om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektor och revisor. 
Universitetskollegiet bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där det har en beslutsfattande 
roll. 
Kollegiets medlemmar, handlingar och arbetsordning 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Universitetskollegiet.aspx 

• Nämnder, kommittéer och grupper 
Nämnder, kommittéer och grupper bevakar och följer upp kvaliteten i de ärenden där dessa har 
en beredande eller beslutsfattande roll.  
Nämnder, kommittéer och grupper 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kommitt%C3%A9er-och-
grupper.aspx 

3.1.2 Fakulteterna 
De centrala organen och deras ansvar och roll gällande verkställandet av systemet är:  
• Fakultetsråd 

Utgående från universitetets strategiska målsättningar beslutar fakultetsrådet om utveckling av 
fakultetens verksamhet och fakultetens åtgärdsplan utifrån Åbo Akademis strategi och styrdoku-
ment. Fakultetsrådet diskuterar förslag till budget samt följer upp verksamheten. Rådet ansvarar 
för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutvecklingen inom fakulteten. 
 
 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Rektoratet.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kansler.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Universitetskollegiet.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kommitt%C3%A9er-och-grupper.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kommitt%C3%A9er-och-grupper.aspx
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• Dekan 
Dekanen leder fakultetens verksamhet och ansvarar för utvecklingen av fakulteten och implemen-
teringen av Åbo Akademis strategi vid fakulteten. Dekanen har på fakultetsnivån det operativa 
ansvaret för LKS och kvalitetshanteringsrutinerna. Dekanen följer upp verkställandet och vidtar 
åtgärder enligt behov. Dekanen ansvarar för kvaliteten i de ärenden där hen har en beredande 
eller beslutsfattande roll. Fakulteten utser behövliga rådgivande organ till stöd för ledningen och 
kvalitetshanteringen. 

• Ämnes-, ämneskluster- och magisterprogramansvarig 
Den ämnesansvariga verkställer och följer upp LKS på ämnesnivå. Den ämnesansvariga leder och 
utvecklar forskningen och undervisningen vid ämnet. I ansvaret ingår att bereda läroämnets 
undervisningsplan, koordinera studiegången och att upprätthålla systematisk studentrespons. 
Flera ämnen kan bilda ett ämneskluster varpå ämnesansvaret överförs på en gemensam kluster-
ansvarig. De separata magisterprogrammen har en programansvarig med ansvar att bereda 
programmets undervisningsplan och koordinera dess studiegång.  

• Utbildningslinjeansvarig 
Den utbildningslinjeansvariga verkställer och följer upp LKS på linjenivån. Den utbildningslinje-
ansvariga har beredningsansvaret för antagningen av studerande. I ansvaret ingår även att leda 
den pedagogiska utvecklingen och koordinera linjens utbildningsplanering med fokus på kvalitet, 
resultat och genomströmning. 

• Lärare, tentatorer och egenlärare 
Lärare och tentatorer ansvarar för att den vetenskapliga nivån, de överenskomna principerna och 
förfaranden samt den pedagogiska kvaliteten upprätthålls i undervisningen. Egenläraren stöder 
studieplaneringen och följer upp studieframgången för de studerande som hen har fått ansvar för. 

• Ledare för forskargrupper och enskilda forskare 
Ledare för forskargrupper (inklusive forskningsinstitut, centrum m.fl.) och varje enskild forskare 
ansvarar för att den vetenskapliga verksamheten motsvarar god vetenskaplig praxis och följer 
universitetets överenskomna principer och förfaranden. 
 
Ledningsinstruktion för Åbo Akademi 
Ansvars- och delegationsordning för Åbo Akademi 
Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx 
Åbo Akademis regelverk om utbildning 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-undervisa/SitePages/Stadgor-och-instruktioner.aspx 

3.1.3 Fristående enheter: Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och 
Yrkeshögskolan Novia (CLL) och Åbo Akademis bibliotek (ÅAB)  

De centrala organen och deras ansvar och roll gällande verkställandet av systemet är: 
• Direktion för CLL 

Utgående från styrelsens fastställda strategiska målsättningar behandlar direktionen centrets 
verksamhets- och ekonomiplan samt andra vittsyftande planer, godkänner riktlinjer för centrets 
budget samt följer upp deras utfall. Direktionen ansvarar för kvaliteten i de ärenden där den har 
en förslagsgivande eller beslutsfattande roll. 
 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-undervisa/SitePages/Stadgor-och-instruktioner.aspx
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• Direktör för CLL och överbibliotekarie vid ÅAB 
Direktören och överbibliotekarien leder sin enhets verksamhet och har på enhetsnivån det opera-
tiva ansvaret för LKS och kvalitetshanteringsrutinerna. De omsätter de strategiska målsätt-
ningarna till operativa målsättningar och åtgärder på enhetsnivå enligt de fastställda ekonomiska 
ramarna, följer upp verkställandet enligt en fastställd tidtabell och vidtar enhetsspecifika åtgärder 
enligt behov. De ansvarar för kvaliteten i de ärenden där de har en beredande eller beslutsfat-
tande roll samt utser behövliga rådgivande organ till stöd för ledningen och kvalitetshanteringen. 

• Vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper 
Vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper verkställer och följer upp LKS inom sitt verksamhets-
område. De omsätter de av styrelsen fastställda strategiska målsättningarna till operativa målsätt-
ningar och åtgärder inom sitt ansvarsområde enligt de fastställda ekonomiska ramarna, följer upp 
verkställandet enligt fastställd tidtabell och vidtar områdesspecifika åtgärder enligt behov. De 
ansvarar för kvaliteten i de ärenden där de har en beredande eller beslutsfattande roll samt utser 
vid behov rådgivande organ till stöd för ledningen och kvalitetshanteringen. 
 
Instruktioner för CLL och ÅAB 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx  

3.1.4 Universitetsservice, ekonomiservice och ledningskansli 
De centrala organen och deras ansvar och roll gällande verkställandet av systemet är: 

• Direktören för universitetsservice, ekonomidirektören och ledande juristen 
Direktören för universitetsservice, ekonomidirektören och ledande juristen leder sina respektive 
enheters verksamhet och har det operativa ansvaret för LKS och kvalitetshanteringsrutinerna. De 
omsätter de av styrelsen fastställda strategiska målsättningarna till operativa målsättningar och 
åtgärder med beaktande av de fastställda ekonomiska ramarna, följer upp verkställandet enligt 
en fastställd tidtabell och vidtar åtgärder enligt behov. De ansvarar för kvaliteten i de ärenden där 
de har en beredande eller beslutsfattande roll samt utser behövliga rådgivande organ till stöd för 
ledningen och kvalitetshanteringen. 

• Direktörer och chefer för ansvarsområden inom stödfunktionerna 
Direktörer och chefer för ansvarsområden inom stödfunktionerna verkställer och följer upp LKS 
inom sina områden. De omsätter de av styrelsen fastställda strategiska målsättningarna till opera-
tiva målsättningar och åtgärder på områdesnivån enligt de fastställda ekonomiska ramarna, följer 
upp verkställandet enligt fastställd tidtabell och vidtar områdesspecifika åtgärder enligt behov. De 
ansvarar för kvaliteten i de ärenden där de har en beredande eller beslutsfattande roll samt utser 
vid behov rådgivande organ till stöd för ledningen och kvalitetshanteringen. 

Ansvars- och delegationsordning för Åbo Akademi 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx 
 

  

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx
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 Universitetssamfundet 
Universitetssamfundet är alla de personer som verkar inom universitetet, d.v.s. universitetets 
forsknings- och undervisningspersonal, personalen inom stödfunktionerna, studerandena och alum-
nerna. För att genuint förverkliga Åbo Akademis värden och målsättningar ställs ett stort ansvar på de 
enskilda individerna i organisationen. Med regelverk och ledarskap når man en viss kvalitetsnivå men 
för att nå en effektfull kvalitetskultur förutsätts att varje individuellt beslut beaktar och följer 
akademins principer för ledning och kvalitet. Utan universitetssamfundets positiva förhållningssätt och 
insatser för arbetet med verksamhetens kvalitet kan handlingsmönster inte utvecklas och ändras. 
Universitetssamfundet bär därtill ett stort ansvar för att säkerställa att samarbetspartners och tillfälliga 
medarbetare blir bekanta med universitetets värden, regelverk och arbetsmetoder för de processer 
som gäller dem. LKS ska garantera att alla intressenter beaktas, informeras och att deras erfarenheter 
kommer akademin till godo.   

 Styrdokument 
Åbo Akademi beskriver och styr sin verksamhet genom definierade styrdokument. 

3.3.1 Åbo Akademis strategi 
Akademin fastställer en övergripande strategi som med en omvärldsanalys beskriver nuläget och 
framtida utmaningar, definierar akademins värden och fastställer universitetets strategiska målsätt-
ningar och långsiktiga linjeval.  

3.3.2 Övergripande strategiska riktlinjer 
Styrelsen beslutar om centrala mål och principer för styrningen av verksamheten och ekonomi. För att 
nå de strategiska målsättningarna omsätts de i verksamheten genom universitetets verksamhets- och 
ekonomiplan som fastställs av styrelsen och följs upp varje år. 

3.3.3 Ledningsinstruktion och ansvars- och delegationsordning 
Ledningsinstruktionen godkänns av styrelsen. Ledningsinstruktionen är normhierarkiskt högst bland 
Åbo Akademis styrdokument. I ledningsinstruktionen anges ramarna för universitetets organisation 
och ledning, de ledande organens sammansättning och uppgifter samt beslutsfattande. Ansvars- och 
delegationsordningen utfärdas av rektor. I ansvars- och delegationsordningen framgår rektors dele-
gation av beslutsbefogenheter inom organisationen. 

3.3.4 Instruktioner 
Instruktioner godkänns av styrelsen. Instruktioner godkänns på en strategisk nivå för övergripande 
helheter, så som etik och god vetenskaplig praxis, ekonomi, examen och studier, forskarutbildning, 
personal och val. Styrelsen godkänner också instruktioner för fristående enheter, till exempel Åbo 
Akademis bibliotek. 

3.3.5 Reglementen 
Reglementen utfärdas av rektor. Reglementen kompletterar instruktionerna och definierar principer, 
begrepp och processer i den dagliga verksamheten.  

3.3.6 Beslut 
Rektor beslutar om planer, program och andra övergripande riktlinjer för den dagliga verksamheten, 
till exempel planer för jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet, kommunikationsprogram och 
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policy för öppen vetenskap. Den dagliga verksamheten styrs av de beslut som beslutsfattare gör i 
enskilda ärenden utgående från sitt mandat. Beslut indelas i sekretessnivåer och kan vara tillgängliga 
endast för specifika befattningar.  

3.3.7 Regler, anvisningar och handböcker 
Regler, anvisningar och handböcker kompletterar instruktioner och reglementen. Regler och anvis-
ningar godkänns av dekaner eller direktörer. Handböcker, manualer och andra motsvarande guider 
utarbetas utifrån de ramar som anges i styrdokument på högre nivå. 
 
Åbo Akademis strategi 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Strategi.aspx 
Instruktioner, reglementen och regelverk 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx 
Beslut https://docsyintra.abo.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm  

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Strategi.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Regler-och-styrdokument.aspx
https://docsyintra.abo.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm
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 Principerna för ledning och kvalitetshantering 
Principerna, som i figur 5 är markerad, beskriver de begrepp som tillsammans karaktäriserar universi-
tetets syn på ledning och kvalitetshantering. Även om begreppen presenteras var för sig bildar den 
verksamhet de beskriver en helhet vars element stöder och bygger på varandra och tillsammans är de 
en förutsättning för att målsättningarna för lednings- och kvalitetshanteringssystemet ska nås. 

 
Figur 5 Principerna för ledning och kvalitetshantering 

 Ledning  
Syftet med den strategiska och operativa ledningen vid Åbo Akademi är att utgående från akademins 
värden och regelverk säkerställa att fastställda målsättningar uppnås på ett resurseffektivt sätt.  

Ledandet av akademin verkställs i praktiken via Åbo Akademis ledningsmodell, som består av fyra i 
varandra starkt integrerade komponenter:  

1. en gemensam riktning och målsättning, som utkristalliserar akademins uppgift, värden, 
målläge samt medel för att uppnå detta 

2. ett genomskinligt och heltäckande ledningssystem, som utgör ”ledandets infrastruktur” med 
syfte att möjliggöra uppnåendet av utstakade målsättningar 

3. ett professionellt, etiskt och kollegialt ledarskap, som verkställs av ambitiösa ledare 
4. en ledningskultur, som omfattar hela ÅA och möjliggör ledandet av ÅA på ett såväl organisa-

toriskt som personligt plan 

4.1.1 Gemensam riktning 
Den mest centrala förutsättningen för ledandet av akademin utgörs av att universitetet har gemen-
samma värden och en av styrelsen omfattad och i universitetssamfundet förankrad strategi samt därur 
härledda konkreta målsättningar för verksamheten. Målsättningarna utarbetas, evalueras och 
uppdateras via en kollegial strategiprocess, som utmynnar i en gemensam syn på akademins 
• uppdrag, som definierar varför universitetet finns 
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• vision, som definierar hurdant målläge universitetet eftersträvar 
• värden, som beskriver vad universitetet står för som en organisation samt hur personal och 

studerande jobbar för att fullfölja universitetets uppdrag och för att uppnå universitetets vision 
• strategi, som konkretiserar universitetets vision till målsättningar, mätare och strategiska åtgär-

dsprogram med vilka målläget ska uppnås.  

4.1.2 Tydligt ledningssystem 
Målsättningarna och riktningen för universitetets verksamhet omsätts till verklighet via lednings-
systemet. Ledningssystemet utgör det personoberoende ramverk som på organisationens alla nivåer 
ur ett planerings-, rapporterings-, uppföljnings- och utvärderingsperspektiv definierar akademins 
• ledningsstrukturer och –forum samt deras uppgifter, sammansättning och arbetssätt 
• centrala aktörer jämte deras roller, ansvar, uppgifter och mandat samt relation till varandra 
• gemensamma ledningsprocesser samt deras informationsbehov och -flöden 
• dokument och deras innehåll och mätare samt dokumentspecifika berednings-, behandlings-, 

delgivnings- och arkiveringsansvar 
• stödverktyg för ledandet. 

4.1.3 Professionellt ledarskap 
Målsättningarna blir inte verklighet och ledningssystemet fungerar inte utan ett målmedvetet och 
professionellt ledarskap. Med ledarskap avses den process, där en gemensam riktning skapas åt 
verksamheten i samverkan mellan den formella ledaren och övriga medarbetare. Ledarskap kan vara 
såväl distribuerat, som mer knutet till formella ledarpositioner. Ledarskap handlar om att skapa 
förutsättningar som underlättar medarbetarnas uppnående av universitets målsättningar. 

Ett fungerande ledarskap förutsätter av personer i ledarposition personegenskaper, attityd och 
kompetens, som sporrar organisationen och den enskilda individen till ett målmedvetet och ambitiöst 
internt och externt samarbete baserat på universitetets gemensamma värden. I professionellt 
ledarskap ingår att ledarna utses, utvärderas och utbildas för respektive post i enlighet med universi-
tetets rekryterings- och personalprinciper. Ett fungerande ledarskap förutsätter att personer i ledar-
position inser sitt ansvar och sin position i organisationen och fattar beslut i linje med det. Allt ledar-
skap innebär dock inte beslutsfattande. En del befattningar och uppdrag innebär utvecklingsansvar 
men där besluten fattas av annan instans.  

4.1.4 Involverande ledningskultur 
Grunden för ledandet av Åbo Akademi är en gemensam syn på vad det involverande ledandet innebär 
vid akademin och hur det tar sig uttryck. Utgående från denna gemensamma syn formas den rådande 
ledningskulturen, som skapar de oskrivna ramarna för ledandet: vad, vem och hur får och bör man 
leda. Ledningskulturen skapas av tre centrala komponenter: 
• en enhetlig ledningsfilosofi, som bygger på för hela organisationen gemensamma riktlinjer och 

begrepp för ledandet (t.ex. i instruktioner och arbetsordningar). Dessa riktlinjer tolkas, imple-
menteras och utvecklas vid behov på olika sätt på de olika enhetsnivåerna för att bemöta dess 
specifika behov. 

• ett öppet och aktivt förhållningssätt till universitetssamfundets åsikter och ställningstaganden i 
beredning och beslutsfattande.    
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• ett för organisationen accepterat berättigande för ledandet uppnås via ett samförstånd om varför 
universitetet finns, vad universitetet försöker uppnå, vad och vilka val det innebär samt vilket 
ansvar var och en aktör har för helheten och dess delar. 

 Kvalitetshantering 
Avsikten med Åbo Akademis kvalitetshantering är att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för 
verksamheten, förbättra kvaliteten i universitetets resultat, minska universitetets risker och upp-
rätthålla en hög trovärdighet för verksamheten på alla nivåer i organisationen. Kvalitetstänkandet och 
attityden för kvalitet är systematiskt integrerad i verksamheten, vilket betyder att kvalitetsprinciperna 
berör hela universitetssamfundet och all verksamhet. Kvalitetskulturen bygger på att det finns indivi-
duell och gemensam handlingsberedskap att förutse och åtgärda utvecklingsbehov, självständigt 
tänkande och en förmåga att anpassa det egna arbetet och helhetens arbetsprocesser till en ny 
situation.  

Fem delområden har identifierats som alltid ska finnas i en process för att den ska kunna garantera 
kvalitet. Dessa delområden kallas kvalitetsprinciper. Kvalitetsprincipernas uppgift är att skapa förut-
sättningar, rutiner och arbetssätt för att garantera en fortgående och systematisk utveckling av 
verksamheten och dess kvalitet. Kvalitetsprinciperna är: 

4.2.1 Systematisk planeringsstruktur 
Varje införd process, projekt och uppgift har ett uttalat mål som de involverade personerna känner till 
och förstår. Utvecklingen av verksamheten bygger på en stegvis genomförd planeringsprocess som 
konkretiserar övergripande mål till praktisk verksamhet. Planeringsstrukturen ska garantera en bred 
medverkan, att mål binds till tillgängliga resurser och en överenskommelse om vart man är på väg. 

4.2.2 Identifierade ansvarsroller 
Ansvaret för varje process, projekt och uppgift ska vara definierat. Det ska gå att härleda vem som är 
processägare och vad ägarskapet innebär. Ledningsansvaret för processens eller projektets uppgifter 
och vad det innebär ska vara identifierat, likaså vem som genomför delmomenten i enskilda uppgifter. 
Kvaliteten i verksamheten bygger på att personalen, externa intressenter och studerandena känner till 
och tar ett individuellt ansvar för sina respektive uppgifter.  

4.2.3 Dynamiskt genomförande 
Processer, projekt och uppgifter genomförs utgående från givna ansvar och befogenheter. I genom-
förandet fäst vikt vid hur de använda modellerna och metoderna fungerar. Det finns en beredskap för 
att göra förändringar i pågående arbete. Det finns kanaler för att få stöd i arbetet och meddela 
upptäckter, brister och problem. 

4.2.4 Återkopplande uppföljning och utvärdering 
Den utnämnda processägaren eller projektansvariga följer upp hur målsättningarna och de praktiska 
uppgifterna förverkligas. En anpassad analys återkopplas till dem som berörs av processen eller projek-
tet. Fortgående processer och avslutade projekt utvärderas. Det finns metoder för att sprida och föra 
in erfarenheter och upptäckter i verksamheten. 
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4.2.5 Forum för utvecklingsdialoger och personalutveckling 
Utvecklingen bygger på en öppen och konstruktiv dialog. För varje process, projekt och uppgift ska det 
finnas genomtänkta möjligheter till dialoger. Dokumentering är en del av kommunikationen. Process-
ägaren, projektansvariga och personerna med uppgiftsansvar deltar i nätverk och samarbetsprojekt. 
Kompetensen att sköta och förändra verksamheten upprätthålls genom planerad delaktighet i 
personalutveckling. 

Åbo Akademis kvalitetshantering 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kvalitetshantering-och-
utv%C3%A4rdering.aspx  

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kvalitetshantering-och-utv%C3%A4rdering.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/SitePages/Kvalitetshantering-och-utv%C3%A4rdering.aspx
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 Systemet i praktiken 
För att förverkliga syftet med LKS måste systemets definierade principer föras in i verksamheten. LKS 
förverkligas genom fyra i kärnverksamheten och stödfunktionerna integrerade element; strategisk 
planering, årsplanering, genomförande och rapportering, samt utvärdering och utveckling  
(se figur 6). 

 
Figur 6 Systemet i praktiken 

Grunden för verksamhetsutvecklingen är en gemensam syn på akademins nuläge, som uppnås via en 
systematisk analys av akademins verksamhet, resurser och utvecklingsbehov. Utgående från dessa 
fastställs långsiktiga målsättningar för akademin och dess enheter. Dessa målsättningar operationali-
seras genom konkreta åtgärder och aktiviteter, som årligen resurseras och kontinuerligt följs upp. De 
utfall som rapporteringen och uppföljningen ger upphov till analyseras och återkopplas till verksam-
hetsplanering på alla nivåer. Därtill genomför universitetet utvärderingar för att bedöma verksam-
hetens kvalitet och dess utvecklingsbehov.  
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Figur 7 Åtgärder och aktiviteter 
 

 Strategisk planering 
Den strategiska planeringen omfattar alla de aktiviteter genom vilken akademin gör strategiska val och 
linjedragningar, uppställer långsiktiga kvalitativa och kvantitativa målsättningar, och sammanställer 
dem till en av styrelsen godkänd övergripande strategi samt andra strategiska styrdokument.  

ÅA:s gemensamma regelverk, den interna fördelningsmodellen och övriga styrinstrument anpassas för 
att förverkliga strategin. Samhällsutvecklingen förutsätter att universitetet hela tiden utvecklar sin 
verksamhet på alla plan. Åbo Akademis modell för den systematiska utvecklingen bygger på att det 
med jämna intervaller fastställs en strategisk långsiktsplan för universitetets utveckling. 

Den strategiska planeringen rör sig mellan olika ledningsnivåer i verksamheten och innebär breda 
processer där olika grupperingar i universitetssamfundet har möjlighet att delta i strategiarbetet. Ett 
brett deltagande är en förutsättning för att fånga upp initiativ, behov och möjligheter som repre-
senterar hela universitetssamfundet. Detta är även en förutsättning för att hela samfundet ska 
identifiera sig med strategin och dess olika prioriteringar och därigenom skapa förutsättningar för att 
strategin ska kunna förverkligas.  

5.1.1 Den strategiska planeringens processer 
De identifierade processerna är:  
• Universitetets strategi  

Genom den här processen skapas eller uppdateras universitetets strategi som innehåller en 
omvärldsanalys, universitets värden, uppgift och vision samt fastställer strategiska linjeval och 
målsättningar. Därtill genererar processen strategins målsättningar till åtgärder, mätare och 
ansvar som implementeras i verksamhets- och ekonomiplanen. 
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• Avtalsförhandlingar med UKM 

Förhandlingarna med UKM om Åbo Akademis inriktning och verksamhetsförutsättningar genom-
förs vart fjärde år. Utgångsläget för förhandlingarna utgörs av den nationella strategin för univer-
siteten, universitetets resultat, strategiska val och målsättningar. Via den här processen kommu-
nicerar universitetet sina ambitioner till UKM och via förhandlingar överenskommer parterna om 
målsättningar och indikatorer, som dokumenteras i akademins resultatavtal med UKM.  

• Interna styrdokument 
Styrdokumenten innehåller principer och direktiv för hur akademin ska agera i ärenden och 
processer av särskild vikt för universitetet. Universitetet utvärderar regelbundet sina existerande 
styrdokument och deras utvecklingsbehov samt bereder, godkänner och tar i bruk nya dokument.  

• Interna fördelningsmodellen  
Den interna fördelningsmodellen slår fast grunderna för den interna resursfördelningen och 
definierar hur akademin prioriterar mellan forskning och utbildning. Via den här processen evalue-
ras och vid behov beslutas årligen om hur de tillgängliga budgetmedlen fördelas mellan enheterna. 

5.1.2 De centrala aktörerna 
De centrala aktörerna är: 
• Styrelsen  

Styrelsen beslutar om centrala mål och en strategi för Åbo Akademis verksamhet och ekonomi och 
om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin  

• Rektor och rektors ledningsråd 
Rektor ansvarar för genomförandet av strategiprocesserna och rapporterar kontinuerligt både till 
akademins styrelse och till universitetssamfundet. Rektors ledningsråd deltar i de strategiska 
planeringsprocesserna och stöder rektor i beredningen av strategidokumenten. Genom rektors 
ledningsråd beaktas universitetets intressen på ett balanserat sätt i de olika processerna. 

• Dekan och fakultetsråd  
Dekanen ansvarar för och övervakar att de olika styrdokumenten verkställs och följs upp i fakul-
teten. Dekanen ansvarar för att föra fram fakultetens åsikter, initiativ och behov i den strategiska 
planeringen. Dekanen ansvarar också för att universitetsallmänna dokument verkställs. Fakultets-
rådet ger på begäran utlåtanden i beredningen av de övergripande strategiska planeringsdoku-
menten.   

• Direktören för CLL och CLL:s direktion, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, 
ekonomidirektören, ledande juristen 
Direktören för CLL, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, ekonomidirektören och 
ledande juristen ansvarar för och övervakar att de olika styrdokumenten verkställs och följs upp 
inom den egna enheten. De ansvarar för att föra fram enhetens åsikter, initiativ och behov i den 
strategiska planeringen samt för att universitetsallmänna dokument verkställs. Direktionen för CLL 
ger på begäran utlåtanden i frågor som gäller CLL. 

• Universitetssamfundet 
Universitetssamfundet deltar i den strategiska planeringens processer enligt de i processerna 
definierade rollerna (t.ex. i arbetsgrupper och via utlåtandeförfarandet). 
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 Årsplanering  
Åbo Akademi framställer årliga verksamhets- och ekonomiplaner. Årsplaneringen utgår från universi-
tetets strategi och det strategiska åtgärdsprogrammet. Årsplaneringens syfte är att konkretisera mål-
sättningar och åtgärder till årliga aktiviteter samt utgående från dessa göra resursplaneringen med 
behövliga personal- och ekonomiplaner. I årsplaneringen bestäms verksamhetens ekonomiska ramar, 
arbetsmomenten definieras och ansvaret/befogenheterna för arbetsuppgifterna konkretiseras.  

Årsplaneringen inleds med en analys av fjolåret och framtiden som utmynnar i styrelsens planerings-
ramar. Utgående från planeringsramarna framställer resultatenheterna förslag till enhetsvisa 
verksamhets- och ekonomiplaner.  Med stöd av planerna fastställer styrelsen universitetets 
verksamhets- och ekonomiplan. Resultatenheterna anpassar sina verksamhets- och ekonomiplaner 
enligt styrelsens beslut. Resultatenhetens fastställda plan styr den praktiska planeringen och genom-
förandet av forskningen, utbildningen och stödfunktionerna.  

5.2.1 Årsplaneringens processer 
De identifierade processerna är:  
• Verksamhets- och ekonomiplanering 

Den här processen genererar verksamhets- och ekonomiplaner på universitetsövergripande och 
på de resultatansvariga organisationsnivåerna. Verksamhets- och ekonomiplanen innehåller den 
resultatansvariga enhetens analys av verksamhetsmiljön och målsättningar, mätare och åtgärder 
för verksamheten. Planerna beaktar även de närmast följande planeringsperioderna. Därtill 
uppgörs detaljerad resurseringsplan omfattande personalplan och budget. 

• Forskningsprojektplanering 
Strävan är att forskningsprojektplanerna ska vara anknutna till fakultetens strategiska målsätt-
ningar. Via den här processen kopplas projektansökningarna till fakultetens årliga verksamhets- 
och resursplanering. Genom den här processen garanteras att projektansökningarna uppfyller 
universitetets kvalitetskriterier.  

• Undervisningsplanering 
I undervisningsplanerna fastställs utbildningarnas lärandemål, resursering, undervisningsmetoder, 
och examinationsformer. Via den här processen kopplas utbildningsplaneringen till fakultetens 
årliga verksamhets- och resursplanering. Genom den här processen i kombination med fortlöpan-
de uppföljning och utvärdering garanteras att utbildningarna uppfyller universitetets kvalitets-
kriterier samt genomförs resurseffektivt.  

5.2.2 De centrala aktörerna 
De centrala aktörerna är: 
• Styrelsen  

Styrelsen godkänner universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt avtal som är viktiga eller 
principiella med avseende på universitetets verksamhet. 

• Rektor, prorektorer och rektors ledningsråd 
Rektor ansvarar för den årliga verksamhets- och ekonomiplaneringen. På basis av resultat-
enheternas förslag till enhetsvisa verksamhets- och ekonomiplaner bereder rektor förslaget till 
universitetets verksamhets- och ekonomiplan. Rektors ledningsråd behandlar planeringsramarna 
och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att akademins 
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strategi och UKM:s resultatkrav förverkligas genom verksamhets- och ekonomiplanen. Rektor 
ansvarar för fördelningen till resultatenheterna av basfinansieringen och den strategiska finan-
sieringen utgående från styrelsens riktlinjer. Rektor och prorektorer godkänner avtal och ansök-
ningar i enlighet med ansvars- och delegationsordningen.  

• Dekan och fakultetsråd 
Dekanen ansvarar för beredningen av fakultetens årliga verksamhets- och ekonomiplan på basis 
av ämnenas framställningar. Dekanen ansvarar för att målsättningar fördelas mellan de ämnes- 
och utbildningslinjeansvariga och beslutar om budgeten. Fakultetsrådet godkänner verksamhets-
planen och diskuterar förslaget till budget för fakulteten. Fakultetsrådet godkänner utbildnings- 
och undervisningsplanen. Dekanen godkänner projektansökningar i enlighet med ansvars- och 
delegationsordningen.  

• Direktören för CLL och CLL:s direktion, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, 
ekonomidirektören, ledande juristen 
Direktören för CLL, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, ekonomidirektören och 
ledande juristen ansvarar för beredningen av den egna enhetens årliga verksamhets- och 
ekonomiplan samt för att fördela målsättningarna inom den egna verksamherten. CLL:s direktion 
godkänner riktlinjerna för enhetens budget och gör framställning om den årliga budgeten och 
verksamhets- och ekonomiplanen.  

• Ämnesansvarig 
Den ämnesansvariga ansvarar för planeringen av ämnets verksamhet och ekonomi. Den ämnes-
ansvariga ansvarar för beredningen av utbildningslinjens undervisningsplan i samråd med den 
utbildningslinjeansvariga och i enlighet med de av dekanen fastställda målsättningarna. 

• Utbildningslinjeansvarig 
Den utbildningslinjeansvariga ansvarar för beredningen av utbildningslinjens undervisningsplan i 
samråd med de ämnesansvariga och i enlighet med de av dekanen fastställda målsättningarna. 

• Ledare för forskargrupper och enskilda forskare 
Ledare för forskargrupper (inklusive forskningsinstitut, centrum m.fl.) och varje enskild forskare 
ansvarar för kvaliteten i forskningsplaner och projektansökningar. Ledaren ansvarar för kvaliteten 
i forskargruppens forskningsplan och projektansökningar. Varje enskild forskare ansvarar för 
kvaliteten i de egna forskningsplanerna och projektansökningarna. 

• Vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper inom CLL och ÅAB samt direktörer och chefer inom 
stödfunktionerna 
Vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper inom CLL och ÅAB samt direktörer och chefer inom 
stödfunktionerna ansvarar för planeringen av det egna ansvarsområdets verksamhet och ekonomi 
i samråd med sin chef. 

• Universitetssamfundet 
Universitetssamfundet deltar i årsplaneringens processer enligt de i processerna definierade 
rollerna (t.ex. lärarna i undervisningsplaneringsprocessen). 
 

 Genomförande och rapportering 
För genomförande av planer och aktiviteter ansvarar fakulteterna och de andra resultatenheterna vid 
universitetet. Enligt Åbo Akademis strategi har dessutom varje individ i universitetssamfundet ett eget 
ansvar för att förverkliga strategins målsättningar. 
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Akademin följer med verksamhetens resultat och kvalitet via fortgående insamling av information. 
Insamlingen följer en regelbunden tidsplan och genomförs på samma definierade sätt för att få jäm-
förelsemöjligheter. Genom analys av rapporteringen får akademin och enheterna kunskap om fram-
stegen och utvecklingsbehoven för de strategiska och de operativa målsättningarna. Ansvaret för att 
samla in och behandla det insamlade materialet är fastställt för varje organisationsnivå. I samband 
med behandlingen besluts om vilka åtgärder uppgifterna ger anledning till samt vem som ansvarar för 
att föra ärendet vidare. Utöver den periodiska rapporteringen utförs undersökningar och utredningar 
som stöder uppföljningen av verksamhetens kvalitet.  

5.3.1 Processer för genomförande 
De identifierade processerna är: 
• Forskning 

Denna process omfattar hela forskningens livscykel från forskarutbildning till forskningsplanering 
och -finansiering, hantering av forskningsprojekt (inkluderande projektrapportering), publicering 
av resultat, utnyttjande av forskningsresultat, samt utveckling av forskningsnätverk. 

• Utbildning 
Denna process omfattar utbildnings- och undervisningsplanering, studentrekrytering och mark-
nadsföring, studentantagning samt genomförande av studier för såväl examensstudier, som för 
studier utanför examen. 

• Stödprocesser 
Dessa processer omfattar bibliotekstjänster samt de tjänster som handhas av universitetsservice 
(forskningsservice, utbildningsservice, personalservice, ICT-service, fastighetsservice, lednings- 
och fakultetsstöd), ekonomiservice och ledningskansliet. 

5.3.2 Processen för verksamhetsrapportering 
De identifierade processerna är:  
• Intern rapportering  

Genom den här processen genereras periodrapporter och projektuppföljning över verksamhetens 
olika delar och på olika organisationsnivåer. Processen strävar efter att följa upp verksamheten i 
relation till fastställda mål och analysera resultat samt vid behov identifiera och vidta förslag på 
korrigerande åtgärder. Rapporteringen följer verksamhets- och ekonomiplanens struktur och ut-
nyttjas som underlag i årsplaneringsprocessen. Periodrapporterna utnyttjas också i universitetets 
strategiuppföljning samt i sammanställningen av den årliga verksamhetsberättelsen. 

• Verksamhetsberättelse 
Genom den här processen genereras dokument som är antingen lagstadgade eller krävs av UKM 
för uppföljning av universitetets verksamhet. I dokumenten redogörs för och analyseras akade-
mins årliga resultat i relation till uppställda mål. Analysen påverkar akademins strategi eller 
kommande års verksamhet via universitetets interna årsplaneringsprocess. 

• Myndighetsrapportering 
Genom den här processen sammanställs och rapporteras statistiska uppgifter till statliga myndig-
heter i enlighet med separata anvisningar gällande tidsramar och format. Denna statistik utnyttjas 
också i verksamhetsplaneringen. 
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• Undersökningar 
Rapporteringen kompletteras med undersökningar som genomförs enligt en bestämd systematik. 
Akademin följer upp universitetssamfundets välmående, samlar in respons om studierna från 
studerande, doktorander och utexaminerade och gör kartläggningar av specifika ämnesområden 
(t.ex. jämställdhet, tillgänglighet). Genom processen för kompletterande undersökningar planeras, 
hanteras och verkställs interna, temaspecifika förfrågningar och undersökningar. Resultaten från 
undersökningarna beaktas i den operativa verksamheten, årsplaneringen och den strategiska 
planeringen.  

5.3.3 De centrala aktörerna 
De centrala aktörerna är: 
• Styrelsen  

Styrelsen beslutar om struktur, tidtabell och innehåll för periodrapporteringen. Styrelsen behan-
dlar rapporter på strategisk nivå och fattar beslut om och följer upp eventuella korrigerande 
åtgärder. 

• Rektor och rektors ledningsråd 
Rektor ansvarar för att verksamheten följs upp och att korrigerande överenskomna åtgärder 
verkställs. Rektor kan vid behov ge i uppdrag att genomföra utredningar. Rektors ledningsråd 
behandlar rapporterna. 

• Prorektorer och nämnderna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning 
Prorektorerna ansvarar i samråd med respektive nämnd för att följa upp sitt delegerade ansvars-
område utgående från existerande rapportstrukturer samt att utgående från analysen inkomma 
med åtgärdsförslag.  

• Dekan och fakultetsråd  
Dekanen ansvarar för verksamhetsrapporteringen på fakultetsnivå. Dekanen analyserar fakulte-
tens allmänna läge samt situationen inom forskning och utbildning i relation till fastslagna 
målsättningar. Dekanen ger förslag på eventuella korrigerande åtgärder. Fakultetsrådet behandlar 
rapporter och undersökningar och framställer åtgärdsförslag. 

• Ämnesansvarig 
På dekanens uppdrag analyserar den ämnesansvariga eller ämnesklusteransvariga ämnets resp. 
ämnesklustrets resultat och ger vid behov förslag på eventuella korrigerande åtgärder. 

• Utbildningslinjeansvarig/magisterprogramansvarig 
På dekanens uppdrag analyserar den ansvariga utbildningens resultat och ger vid behov förslag på 
eventuella korrigerande åtgärder. 

• Direktören för CLL och CLL:s direktion, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, 
ekonomidirektören, ledande juristen 
Direktören ansvarar för verksamhetsrapporteringen för sin enhet, analyserar enhetens allmänna 
läge i relation till fastslagna målsättningar och ger förslag på eventuella korrigerande åtgärder. 
Direktionen för CLL behandlar rapporter och undersökningar och framställer åtgärdsförslag. 
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• Vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper inom CLL och ÅAB samt direktörer och chefer inom 
stödfunktionerna  
På den egna chefens uppdrag ansvarar vicedirektörer, chefer och ledningsgrupper inom CLL och 
ÅAB samt direktörer och chefer inom stödfunktionerna ansvarar för att analysera  resultaten inom 
det egna ansvarsområdet och vid behov ge förslag på eventuella korrigerande åtgärder. 

• Universitetsservice, ekonomiservice och ledningskansliet i egenskap av stödfunktioner 
Universitetsservice, ekonomiservice och ledningskansliet ansvarar för att tekniskt möjliggöra och 
verkställa rapporteringen i enlighet interna riktlinjer och myndigheternas regelverk, samt för att 
den statistiska uppföljningen är pålitlig och korrekt. 

• Universitetssamfundet 
Universitetssamfundet deltar i genomförandets och rapporteringens processer enligt de i 
processerna definierade rollerna (t.ex. lärarna i undervisningsplaneringsprocessen, studerandena 
i studentenkäterna). 

 Utvärdering och utveckling 
Åbo Akademi eftersträvar en systematisk utvärdering för att garantera en kontinuerlig verksamhets-
utveckling. Nationella och internationella utvärderingar och revisioner av verksamheten är en central 
del av LKS. Genom dem får Åbo Akademi in jämförelsematerial och rekommendationer för utveckling. 
LKS garanterar att den här informationen analyseras och att materialet inklusive utvecklings-
rekommendationer återkopplas till de rätta nivåerna i verksamheten. 

De på basis av utvärderingarna identifierade utvecklingsåtgärder kan vara av naturen sådana som 
vidtas genast (t.ex. justering i en verksamhetsprocess), sådan som implementeras via nästa 
årsplanering eller sådana som påverkar universitetet strategiskt (via strategisk planering). Åtgärderna 
följs upp via verksamhetsrapporteringen. 

5.4.1 Processerna för utvärdering och utveckling 
De identifierade processerna är: 
• Auditering av kvalitetshanteringssystemet 

I enlighet med universitetslagen ska universitetens kvalitetshanteringssystem systematisk genom-
gå externa utvärderingar, s.k. auditeringar. Det nationella centret för utbildningsutvärdering 
(NCU) fastställer de nationella kraven på auditeringen, särskilt bedömningskriterierna för att bli 
godkänd och därigenom få kvalitetscertifikatet. Genom den här processen garanteras att univer-
sitetets kvalitetshanteringssystem regelbundet testas mot de nationella kriterierna. 

• Externa utvärderingar och ackrediteringar 
Universitetslagen fastställer att universitetet ska delta i externa utvärderingar av verksamheten. 
Finlands Akademi ansvarar för utvärderingen av forskningen och forskningsadministrationen. Det 
nationella centret för utbildningsutvärdering ansvarar för auditeringar och utvärderingar av 
utbildningen och utbildningsadministrationen. Ackrediterade utbildningar utvärderas av certifi-
katets ägarorganisation. Genom den här processen får universitetet information om verksam-
hetens kvalitet utgående från internationella kriterier och jämförelse med andra nationella och 
internationella forsknings- och utbildningsenheter.   
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• Interna utvärderingar 
Åbo Akademi genomför kontinuerligt utvärdering av sin forskning, utbildning och administration. 
I utvärderingarna anlitar universitetet externa utvärderare som utgående från givna kriterier och 
anvisningar självständigt analyserar och rapporterar om olika aspekter gällande verksamhetens 
kvalitet. Genom den här processen garanterar universitetet att det årligen får objektiv, specifik 
information och utvecklingsrekommendationer om minst ett av sina verksamhetsområden.  
Utvärderingsresultaten påverkar planeringen och genomförandet av verksamheten på olika 
nivåer. 

• Extern revision 
Ett offentligträttsligt universitet följer revisionslagen. Revisorerna förrättar revision och lämnar en 
revisionsberättelse till kollegiet före utgången av april året efter räkenskapsåret. Genom den här 
processen garanterar universitetet att det årligen får objektiv information och utvecklings-
rekommendationer för universitetets bokföring och resurshantering. Revisionen påverkar plane-
ringen och genomförandet av verksamheten på olika nivåer. 

• Intern revision och riskbedömning 
Universitetet genomför årligen intern revision och riskbedömning för att systematiskt granska 
organisationens riskhantering och övervakning och för att utvärdera och utveckla lednings- och 
övervakningsprocesser i organisationen.  

5.4.2 De centrala aktörerna  
De centrala aktörerna är: 
• Universitetskollegiet 

Universitetskollegiet väljer externa revisorer och godkänner revisionsberättelsen. 
• Styrelsen 

Styrelsen fattar årligen beslut om agendan för den interna revisionen och tar på basis av rapporter 
ställning till eventuella åtgärder som den interna revisionen föranleder. 

• Rektor och rektors ledningsråd 
Rektor ansvarar för genomförandet av utvärderingar och beslutar om kriterier, fokusområden och 
praktiskt genomförande. Rektor ansvarar för att utvärderingsresultaten analyseras, prioriteras 
och verkställs som utvecklingsåtgärder. Rektor följer upp utvecklingsåtgärdernas genomförande. 
Rektors ledningsråd följer upp genomförandet av utvärdeirngarna och behandlar resultaten. 

• Prorektorer och nämnderna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning 
Prorektorna bereder och koordinerar utvärderingar inom sitt ansvarsområde i samråd med 
respektive nämnd. Därtill bereder de åtgärdsförslag utgående från utvärderingsresultaten.  

• Dekan 
Dekanen ansvarar för behandlingen av utvärderingsresultaten på fakultetsnivå och identifie-
ringen av utvecklingsåtgärder i samråd med ämnesansvariga och utbildningslinjeansvariga. 

• Direktör för universitetssercice, ekonomidirektör och ledande jurist 
Direktören för universitetssercice, ekonomidirektören och ledande juristen ansvarar för att den 
interna revisionen och riskbedömningen genomförs vid universitetet. De ansvarar för 
behandlingen av utvärderingsresult för sina enheter och identifieringen av utvecklingsåtgärder i 
samråd med direktörer och chefer för ansvarsområden inom stödfunktionerna. 

• Universitetssamfundet 
Deltar i utvärderingarna och tar initiativ till utvecklingsåtgärder.  
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 Utvärdering och utveckling av systemet 
LKS utgör styrdokumentet för Åbo Akademis kvalitetssystem. Universitetslagen förutsätter att univer-
sitetets kvalitetssystem regelbundet utvärderas. Det garanterar att akademin får en bedömning av om 
systemet är ändamålsenligt till sin struktur, innehåll och omfattning.  

LKS inkluderande dess syfte och målsättningar, introduceras och vid behov behandlas av varje ny 
styrelse eftersom systemet beskriver hur akademin säkerställer att den utför sin lagstadgade uppgift 
och når sina strategiska målsättningar, uppgifter som universitetslagen placerar på styrelsen.  

• Styrelsen 
Styrelsen fastställer universitetets principer och målsättningar för kvalitetshanteringen och följer 
upp dessa via universitetets verksamhetsstyrningsprocess.  

• Rektor och rektors ledningsråd 
Rektor ansvarar för att LKS används och följs upp på den universitetsövergripande nivån. Rektor 
ansvarar för att förverkliga styrelsens målsättningar för LKS och rapportera om utvecklingen. 
Rektor ansvarar för kvalitetshanteringen vid Åbo Akademi. Rektor beslutar om anvisningar för hur 
ett ärende ska genomföras eller beredas vidare. Ledningsrådet behandlar ärenden som gäller den 
övergripande kvalitetshanteringen. 

• Prorektorer och nämnderna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning 
Prorektorerna ansvarar för att i samråd med respektive nämnd delta i utvärderingen och 
utvecklingen av LKS inom grundutbildningen respektive forskning och forskarutbildning. 

• Dekan, direktören för CLL, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, ekonomi-
direktören, ledande juristen 
Ansvarspersonen ansvarar för att LKS används och följs upp inom den egna enheten. 

• Universitetssamfundet 
Samfundet ansvarar för att genomföra LKS i det dagliga arbetet och för att ta fram idéer till 
vidareutveckling av systemet. 
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