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Strategiska utvecklingsområden för 2022-2024  
 

Ledning och styrning 

Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam 

helhetsbild kring lärosätets långsiktiga utveckling, strategier, mål och handlingsplaner.  

 

NI ska därför sträva efter tydlig ansvarsfördelning. Infrastruktur i form av stödsystem och 

styrdokument som stöd i arbetet ska finnas tillgängliga, vara kända och efterlevas.  Detta är 

förutsättningar för att ledningen ska kunna samordna verksamheten och få in de underlag 

som krävs för ständiga förbättring på alla nivåer. Ledningen ska också fokusera på de 

mellanmänskliga processerna - de huvudsakliga ingredienserna är dialog, process och 

arbetssätt med målet att stödja, stärka och engagera medarbetare och studenter.  

 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

På senare år har återkommande granskningar genomförts av NI:s systematiska 

kvalitetsarbete och utvecklingsområden såsom bristande systematik och informella 

strukturer har påtalats. Arbetet med åtgärder har intensifierats under 2021, exempelvis 

genom att befintliga arbetssätt har beskrivits i styrdokument och roller och ansvar har 

tydliggjorts. Några arbetssätt har också vidareutvecklats eller implementerats som svar 

på identifierade behov. Arbetet behöver fortsätta under tidsperioden 2022 - 2024 för 

att säkerställa att de nya arbetssätten kontinuerligt utvärderas liksom att arbetssättens 

resultat omhändertas på ett effektivt sätt. Därtill behöver den strategiska ledningen 

stärkas främst genom att vidareutveckla arbetet med den strategiska planen för att 

säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet. Under tidsperioden måste också 

strategiska resurser avsättas dels för att genomföra, dels omhänderta de 

förbättringsområden som framkommer vid UKÄ:s utvärdering av lärosätets 

kvalitetssäkringsarbete som startar i september 2021 och pågår under 2022.  

 

Inriktningsmål: 

-  Utvärdering av arbetssätt inom det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa 

ändamålsenlighet, tillämplighet, effektivitet.  



 
- Säkerställa att resultat av kvalitetsledningssystemet omhändertas i den 

kontinuerliga och strategiska ledningen.  

- Stärka den strategiska ledningen genom att tydligare kommunicera och följa upp 

den strategiska planen liksom tillhörande handlingsplaner och mål. 

 

• Verksamhetsstödets roller och ansvarsfördelning 

För en effektiv utbildnings- och forskningsverksamhet av hög kvalitet krävs ett 

proaktivt verksamhetsstöd. För att det ska vara möjligt så behöver roller och 

ansvarsområden ses över och tydliggöras. Arbetsuppgifter kritiska för verksamheten 

behöver också standardiseras och ersättare utses för att på så sätt minska sårbarheten.  

 

Inriktningsmål: 

- Tydliggöra roller och ansvar inom verksamhetsstödet.  

- Förenkla, förbättra och standardisera administrativa rutiner. 

- Identifiera kritiska arbetsuppgifter och tilldela ersättare samt arbeta fram lathundar 

för identifierade uppgifter.  

 

• Newmaninstitutets bidrag till samhällets hållbara utveckling 

Newmaninstitutet har under 2021 signerat ett åtagande att ingå i påve Franciskus 7-

Year Journey Towards Integral Ecology under ledning av Dicastery for Integral 

Human Development. NI förbinder sig att utifrån de egna förutsättningarna vara del av 

denna resa genom att delta i definitionen av Laudato Si' mål tillägnade universitet och 

högre utbildningssystem och i processen utveckla en egen handlingsplan som 

lämpligen kommer att involvera de sju mål som ingår.   

 

Inriktningsmål:  

- Identifiera NI:s nuläge och framtida bidrag inom de sju mål som 7-Year Journey 

Towards Integral Ecology omfattar och sammanfatta de planerade åtgärderna i en 

Laudato Si' actionplan.  

 



 
Lokaler och undervisningsmiljö  

En grundförutsättning för att NI ska kunna genomföra utbildning och forskning med hög 

kvalitet är ändamålsenliga lokaler liksom en främjande och inkluderande, fysisk såväl som 

digital undervisningsmiljö.  

 

NI ska därför sträva efter att lokalerna ska ge en välkomnande, inkluderande känsla samt ha 

ett bra inomhusklimat och god ventilation. Salarna liksom den digitala tekniken ska 

möjliggöra en flexibel pedagogik och den teknik som behövs ska finnas lättillgänglig och 

fungera väl. NI:s lokaler ska uppmuntra till en stund för kontemplation i en annars hektisk tid 

och uppmuntra samarbete mellan studenter, medarbetare och det omgivande samhället.   

 

NI ska också sträva efter en undervisningsmiljö som kännetecknas av passionerade lärare 

som brinner för sitt ämne, som knyter ihop forskning och undervisning och lägger lika stor 

vikt vid båda. Studenterna upplever att lärarna ser dem, är inkluderande och ger kontinuerlig 

feedback på deras prestationer.  

 

• Digital och fysisk lärmiljö i samklang 

Covid-pandemin har inneburit en snabbare omställning av högre utbildning till digital 

lärmiljö och teknikbaserad undervisning. Studentenkäten visar att den digitala lärmiljön 

tilltalar några studenter medan andra uttrycker en saknad av de lokala träffarna på plats i 

Newmanhuset. NI bedömer att den sociala interaktionen som sker vid de lokala träffarna 

är central för utbildningen upplägg och pedagogik eftersom studenterna då tränas och 

examineras i färdigheter och förmågor av vikt för att möta ett arbetsliv i ständig 

förändring. Det ger exempelvis studenterna unik möjlighet att öva muntlig presentation 

och argumentation i en social kontext.  

 

NI ser att både lokal- och distansundervisning bidrar till lärosätets profil och att det finns 

särskilda fördelar att behålla båda utbildningsalternativen. Det föreligger nu därför ett 

särskilt strategiskt utvecklingsområde att balansera den digitala lärmiljön och möjligheter 

till distansundervisning med den lokala utbildningen så att det sker i harmoni och 

samklang. Som ett led i detta arbete har NI under 2021 sökt medel inom ramen för 

samarbetet ELEA (European Liberal Education Alliance) tillsammans med 



 
Leuphanauniversitetet i Lüneburg, Hochschule für Philosophie München samt 

Universitetet i Trnava (Slovakien) för att under åren 2022-2024 genomföra projektet 

”Blended Multilogues: Enhancing Transformation and Innovation in Higher Education”. 

Medel beviljades oktober 2021 av Erasmus+ inom ramen för programmet KA220, 

Cooperation partnerships in higher education. Projektet syftar till att vidareutveckla och 

understödja så kallade blandade undervisningsformer (med människor samtidigt på plats 

och online), särskilt sådana där universitet samarbetar över nationsgränser och där olika 

aktörer och intressegrupper i det omgivande samhället involveras. Utmaningen är här att 

utveckla både didaktiska, organisatoriska och teknologiska medel för att göra en öppen 

och samhällstillvänd undervisningsform – kallad ”multilog” – möjlig och tillgänglig för 

lärare och utbildningsanordnare. NI behöver under strategiperioden allokera resurser för 

vidareutveckling av digital och fysisk lärmljö i samklang både internt och inom ELEA 

samarbetet.  

 

Inriktningsmål: 

- Se över utbildningsutbudet så att det finns både distans och lokala valmöjligheter och 

att dessa kompletterar varandra på ett väl genomtänkt sätt för att öppna upp för ett 

bredare deltagande.  

- Att inom ramen för ELEA projektet genomföra en workshop på plats (och online) i 

Uppsala i maj 2022, ett samarbete om en kurs om hållbarhet som hålls samtidigt i 

Uppsala och i München hösten 2022, samt ett så kallat train-the-trainer-seminarium i 

Uppsala 2024. 

 

• Lokalplanering och expansionsbehov 

Enligt studentenkäten upplever merparten av studenterna att det stöd de får genom 

infrastruktur och stödsystem exempelvis lokaler, bibliotek och kursportal svarar mot 

studenternas upplevda behov.  

 

Dock finns det under strategiperioden strategiska inriktningsmål exempelvis att söka 

ytterligare examensrätter samt utveckla riktade kurspaket mot studenter, internationella 

studenter samt arbetsliv. Dessa kommer troligt innebära ytterligare anställningar liksom 

att antalet registrerade studenter kan komma att öka något. Internt har det också 

identifierats ett behov i Daylite avseende fler tillgängliga kontorsytor både för 



 
medarbetare, timlärare och studentkåren.  Det innebär att NI:s nuvarande lokaler, med 

befintlig lokalplanering, inte svarar mot nuvarande behov eller den strategiska satsningen. 

Därför måste den fysiska miljön under strategiperioden ses över för att svara mot 

behoven.  

 

Inriktningsmål: 

- Inventera behov och möjligheter till mer ändamålsenlig användning av de befintliga 

fysiska lokalerna för att svara mot nuvarande liksom framtida behov för att möjliggöra 

strategiska satsningar inom utbildning.  

 

Studentstöd och psykosocial arbetsmiljö 

Det stöd studenter och medarbetare erbjuds liksom den psykosociala arbetsmiljön är av stor 

vikt för trivsel på den gemensamma fysiska liksom den digitala arbetsplatsen.  

 

NI ska ständigt verka för att både medarbetare och studenter erbjuds tillräckligt stöd och en 

god psykosocial arbetsmiljö som främjar studenternas förutsättningar för lärande och 

medarbetarnas förutsättningar för att skapa utbildning och forskning av hög kvalitet. 

 

• Jämställdhet/ Likabehandling 

NI arbetar systematiskt för att säkerställa en trygg och väl fungerande arbets- och 

studiemiljö och strävar efter att erbjuda en verksamhet med generöst, öppet, medmänskligt 

och inkluderande klimat, för både medarbetare och studenter. NI ska, både som 

arbetsgivare och enskild utbildningsanordnare, följa diskrimineringslagstiftningens krav 

och i det arbetet ingår att kontinuerligt motverka diskriminering och arbeta för allas lika 

rättigheter och möjligheter. Aktiva åtgärder för att arbeta förebyggande och främjande för 

att motverka diskriminering är därför en naturlig del i både den kontinuerliga och den 

strategiska ledningen av lärosätet. Resultat av de undersökningar och uppföljningar som 

gjorts under 2020, exempelvis student och alumnenkät och medarbetarsamtal, har inte 

identifierat någon allvarlig avvikelse i relation till upplevd diskriminering eller kränkande 

särbehandling. Intern utvärdering har dock identifierats ett behov av ökad systematik och 

standardisering inom arbetsmiljöarbetet Under strategiperioden behöver också resurser 

eventuellt tillses för att omhänderta de förbättringsområden som 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) identifierar genom den tillsyn som genomfördes 



 
under 2021 avseende om NI som utbildningsanordnare följer diskrimineringslagens 

(2008:567) regler om aktiva åtgärder.  

 

Inriktningsmål: 

- Tydliggöra, i samarbete med arbetsmiljö- och studerandeskyddsombud, hur NI idag 

arbetar med undersökning, riskbedömning och uppföljning av arbets- och studiemiljö 

genom att ta fram riktlinjer i relation till de verktyg som anges i arbetsmiljö- och 

likabehandlingspolicyn.   

- Vidareutveckla vid behov arbetssätt så att samtliga av DO angivna områden som berör 

NI både som arbetsgivare och enskild utbildningsanordnare regelbundet undersöks och 

följs upp.  

- I samarbetet med studerandeskyddsombudet och studentkåren utvärdera studentstödet 

och det förebyggande arbetet för att motverka upplevd diskriminering eller kränkande 

särbehandling hos NI:s studenter samt vid behov identifiera åtgärder för utveckling. 

 

Lärarkompetens och kompetensutveckling 

Lärarnas kompetens och kompetensutveckling, både inom det akademiska ämnet och 

högskolepedagogik, är av avgörande betydelse för lärarnas förutsättningar att planera och 

genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet liksom studenternas upplevelse av 

utbildningens kvalitet.  

 

NI ska därför eftersträva hög kompetens hos varje medarbetare samt möjliggöra för 

individens ständiga utveckling.  

 

• Kompetensutvecklingsplan för forskande lärare 

För att kontinuerligt stärka forskningsmiljön, skapa goda förutsättningar för forskning 

och forskningssamarbeten samt den enskilda forskarens kompetensutveckling sker 

idag en dialog med enskild forskande lärare i samband med det årliga 

medarbetarsamtalet. Vid strategidagarna framkom ett förslag att detta arbetssätt 

ytterligare kan stärkas och standardiseras genom införandet av regelbundna, och för 

forskarna enskilda, övergripande forskningsplaner (Professional development plan) 

som sedan används som underlag vid medarbetarsamtalet med rektor.  

 



 
Inriktningsmål:  

- Fastställa riktlinjer avseende forskningsplanens innehåll, formerna för upprättande 

och uppföljning.  

- Det bör inkluderas aspekter av kollegialitet i arbetet med forskningsplanerna så att 

de kan bidra till att stärka NI:s samlade forskning och forskningsmiljö.   

- Forskningsplanerna ska medge en lång tidshorisont och fokus bör vara på 

forskningsämnet. Samma forskningsämne kan spänna över flera år och är typiskt 

knutet till olika former av output vilket innebär att även långsiktiga outputs såsom 

exempelvis bokprojekt bör synliggöras och uppmuntras. 

- Upprätta forskningsplaner för samtliga forskande lärare  

Utbildningens genomförande och resultat 

Genom ömsesidig samverkan mellan lärare och student skapas goda förutsättningar för 

studentens bildning och måluppfyllelse. Det möjliggör också en gemensam utveckling av 

utbildningen som svarar både mot studenternas liksom omgivande samhällets behov, krav och 

förväntningar.   

 

NI ska därför genom välplanerade kurser, läraktiviteter och examinationer utveckla 

studenternas förmåga att redogöra för och självständigt kritiskt förhålla sig till olika 

frågeställningar, något som ska bidra till studentens livslånga lärande, liksom möjliggöra 

deltagande i samhällsdebatten. Utbildningen ska bedrivas i en internationell kontext, vara 

forskningsanknuten och bidra till långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  NI ska genom 

dialog och återkoppling skapa goda relationer vilket uppmuntrar till engagemang och 

delaktighet både i studierna och den kontinuerliga utvecklingen av utbildningen.   

 

• Utbildning och bildning för omgivande samhällets behov 

För NI:s utbildningar, liksom för andra utbildningar inom humaniora och teologi, 

finns inte en direkt koppling mellan utbildning och yrke. Att prata i termer om 

anställningsbarhet1 och arbetslivsanknytning2 är därför komplext. NI:s utbildningar 

utvecklar studenternas förmåga att redogöra för liksom att självständigt kritiskt 

förhålla sig till olika frågeställningar i spänningsfältet mellan filosofi, religion, kultur 

 
1 Anställningsbarhet handlar om att göra individer bättre rustade för arbetslivet. 
2 Arbetslivsanknytning handlar om den direkta relationen mellan studier och arbete. 



 
och samhälle. Utbildningarnas utformning uppskattas av studenterna3 och flera 

positiva aspekter lyfts fram även av de externa sakkunniga och studenterna inom 

ramen för NI:s utvärdering av utbildning och forskning. Utformningen bidrar till 

studenternas analysförmåga, skrivfärdigheter och förmåga till muntlig presentation 

och argumentation liksom samarbeten i en social kontext vid de lokala träffarna. Dessa 

färdigheter och förmågor ser NI som centrala aspekter för användbarheten av 

utbildningen då de bidrar till studenternas förmåga att möta ett föränderligt arbetsliv 

och att delta i samhällsdebatten. En stor andel av studenterna vid NI är 

yrkesverksamma och har valt studier vid NI som en del av sitt livslånga lärande och ett 

bra komplement till deras arbeten inom sjukvård, administration, juridik och skola.  

 

För att stärka anställningsbarhet och arbetslivsanknytning bör NI identifiera och stärka 

moment i utbildningen som särskilt rustar studenterna för framtida arbetsliv. Det kan 

också handla också om att komplettera utbildningen med praktiska moment eller 

specifika bidrag som kan öka anställningsbarhet, stärka arbetslivsanknytning och bidra 

till det livslånga lärandet. NI avser också att under strategisperioden söka examensrätt 

för master i filosofi. NI bör också öka sin samverkan med arbetslivsföreträdare för att 

identifiera omgivande samhällets behov av utbildning och bildning.  

 

Inriktningsmål: 

- Söka examensrätt för master i filosofi.  

- Erbjud riktade event, kurser och/eller kurspaket till studenter under pågående 

studier eller till särskilda arbetsgrupper som en del i det livslånga lärandet4 

- Undersöka möjligheten att utveckla våra utbildningar med exempelvis praktiska 

moment eller med motsvarande innehåll som PPE (Philosophy, politics and 

economics) utbildningar vilka är vanligt förekommande internationellt.  

- Analysera befintlig utbildning för att identifiera moment som kan 

vidareutvecklas/förbättras utifrån arbetslivets behov.  

- Öka kommunikationen med representanter från omgivande samhället för att 

identifiera behov av utbildning och bildning. 

 
3 Se resultat av studentenkät 2021 
4Förslag som framkom vid strategidag: Byråkrati med mänskligt ansikte riktat mot förvaltare, administratörer, framtida ledare eller 

karriärutvecklande praktisk kurs för studenter i exempelvis förvaltningsrätt, samhällsanalys, statistik, utredning/analys.  

 



 
 

Forskningsmiljö 

Den miljö som forskaren befinner sig i påverkar kvaliteten på forskningen.  En 

forskningsmiljö med en väl fungerande kvalitetskultur prövar kontinuerligt forskningens 

kvalitet och relevans.  

 

NI ska därför internt sträva efter gynnsamma forskningssamarbeten exempelvis genom högre 

seminarier med det övergripande målet att på så sätt bidra till en god forskningsmiljö. I ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv ska NI uppmuntra utvecklingen av solida lokalt förankrade 

samarbeten. Lärosätet ska också uppmuntra och möjliggöra nationella och internationella 

forskningsnätverk, konferensdeltagande och publikationer. NI ska också kontinuerligt följa 

upp den enskilda forskarens förutsättningar genom analys av forskningsstöd, infrastruktur, 

behov av kompetensutveckling och karriärväg med målet att erbjuda ändamålsenliga 

individuella anpassningar, kompetensutveckling och stöd för att på så sätt skapa 

förutsättningar för forskning av hög kvalitet. 

 

• Vidareutveckla högre seminarier 

För att skapa en möjlighet till kollegial diskussion samt spridning av 

forskningsresultat arrangerar NI regelbundet två högre seminarier: Högre seminarium 

för teologi och filosofi samt Högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens 

kulturhistoria. Som mindre lärosäte är seminariekulturen essentiell men det är också 

utmanande att få till en tillräcklig kritisk massa. NI ska utmana och uppmuntra de 

forskande lärarna att utforska spänningsfältet mellan filosofi, religion, kultur och 

samhälle och det föreligger ett behov av vidareutveckling för att säkerställa att alla 

dessa delar exempelvis kulturstudier är väl integrerade i de två seminarietyperna.  

 

Inriktningsmål:  

- Undersök möjligheten att regelbundet genomföra ett gemensamt högre 

seminarium med fokus på forskningsfrågor som befinner sig i gränslandet mellan 

de båda högre seminarierna och därmed har förmåga att knyta dem samman.  

 
 
 



 
• Bibliometri 

I forskningssamhället kan en tendens till ett ökat krav på bibliometri och publicering i 

poänggivande tidskrifter ses, vilket kan bli en utmaning för alla humanistiska och 

teologiska forskare liksom för NI:s forskande lärare. NI behöver se över om, och i så 

fall hur, produktion i tidskrifter som ger poäng kan ökas.   

 

Inriktningsmål: 

- Genomföra en omvärldsanalys för att se hur fokus på bibliometri kan komma att 

påverka NI och den forskning som bedrivs.  

- Om en negativ påverkan identifieras bör förslag på hur produktionen i 

poänggivande tidskrifter kan öka. Förslagen ska kommuniceras med alla 

forskande lärare vid NI. 

- Beakta eventuella krav på bibliometri när respektive forskningsplan tas fram.  

 

Internationalisering och samverkan med det omgivande samhället  

Genom möten med internationella kulturer och det omgivande samhället berikas 

verksamheten och bidrar till hög kvalitet i utbildning och forskning.  

 

NI ska därför sträva efter lokal, nationell och internationell samverkan för möjlighet att 

exponera sin utbildning och resultatet av forskning liksom genom samverkan dra lärdomar 

som ständigt utvecklar NI:s utbildning och forskning.  

 

• Alumn och studentnätverk  

Genom NI:s samverkan lokalt, nationellt och internationellt5 skapas goda 

förutsättningar för att uppnå den förändring i Högskolelag kap 1 2 § som trädde i kraft 

2021-07-21 ” I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande 

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som 

finns vid högskolan kommer samhället till nytta” 

 

Genom alumnenkät har NI identifierat att alumnernas nuvarande sysselsättning till stor 

del är inom kyrklig verksamhet (ca 60%) men att alumnerna därefter till lika stora 

delar arbetar inom privat näringsliv, offentlig sektor och som egna företagare. I 

 
5 Exempelvis Signum, Almedalen, Biblioteks- och Bokmässan i Göteborg, Mötesplats, forskningsprojekt 



 
studentenkäten ser vi att förutom studierna är det vanligt att studenterna är verksamma 

inom privata näringslivet (23%), offentlig verksamhet (25 %) och egna företagare (11 

%).  25 % av studenterna anger också att de är pensionärer på hel eller deltid och 

flertalet är också engagerade i ideell eller kyrklig verksamhet. Yrkesgrupper som är 

vanligt förekommande är läkare, sjuksköterskor, psykologer, banktjänstemän, 

handläggare och lärare. Detta innebär sammantaget att det bland studenter och 

alumner finns en god representation från omgivande samhället och genom en 

ömsesidig samverkan kan lärdomar dras som ytterligare stärker NI:s verksamhet. För 

att ytterligare vidareutveckla NI:s samverkan och dess ömsesidiga utbyte med 

omgivande samhället ytterligare kan NI systematiskt samverka med sina studenter, 

alumner och andra företrädare för omgivande samhället.  

 

Inriktningsmål: 

- Utarbeta former för samverkan med alumner och studenter genom nätverk eller 

vänförening.  

 

• Profilering och synlighet 

NI ser att utbildning/bildning inom teologi och filosofi ger studenterna värdefulla 

kunskaper och färdigheter av vikt för ett arbetsliv i förändring. Många studenter, redan 

aktiva i arbetslivet, väljer NI för studier som en del av det livslånga lärandet. 

Studenterna uttrycker ofta att målsättningen främst att läsa för förkovring och 

personlig utveckling. Genom att förstärka sin synlighet och genom ömsesidiga utbyten 

och kommunikation i olika nätverk, samarbeten och sociala medier lyfta fram sitt 

bidrag6 och i samverkan NI utveckla anpassad bildning/utbildning för att ytterligare 

bidra till samhällets hållbara utveckling. 

 

Inriktningsmål:  

- Undersöka möjligheterna att öka synligheten exempelvis på sociala medier och 

medverkan i kulturtidskrifter och podcasts.  

- Erbjuda fler utbildningar/föreläsningar riktade mot omgivande samhället.  

 
6 Idéer som framkom vid strategidagen är: publicering av korta utbildningar/föreläsningar, podcast, TED talk, debattartiklar, presentation om 

pågående forskning och/eller forskningsresultat, skriftserier relaterat till våra utbildningsområden eller marknadsföring vid boksläpp. 
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