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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en omauditering av Hanken Svenska 
handelshögskolan och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och 
med den 13 mars 2017. Hankens kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitets-
hantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekom-
mendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Hanken Svenska handelshögskolans auditering genomfördes under åren 2013–2014. Hanken 
uppfyllde inte de nationella auditeringskriterierna i den egentliga auditeringen. Utvecklandet av 
kvalitetssystemet krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. Omauditeringen fokuserade 
på följande auditeringsobjekt: 

 ▪ Högskolans kvalitetspolitik

 ▪ Bevis i den examensinriktade utbildningen på kandidat- och magisternivå 

 ▪ Kvalitetssystemet som helhet. 

Auditeringsgruppen anser att betydande framsteg har gjorts vid Hanken efter den egentliga 
auditeringen.  Kvalitetshanteringsrutinerna har integrerats till ett system. Rektoratet har genomfört 
många åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet, att koppla samman kvalitetsprocesser, att 
formalisera förfaranden samt att bättre kommunicera om dessa. Högskolan har en bättre helhetssyn 
på kvalitetssystemet och kvalitetsdokumentationen har en tydligare struktur.

Hanken har främjat öppenhet och högskolegemenskapens medverkan i kvalitetskulturen genom 
att skapa nya verktyg och kommunikationstillfällen, att öka delaktighet i beslutsfattande processer 
och att förbättra kvalitetssystemets tydlighet och öppenhet. Mycket av den tysta kunskapen som 
nämndes i auditeringsrapporten 2014 är nu öppen.
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Hankens kvalitetssystem omfattar högskolans grundläggande uppgifter och Hankens 
kvalitetscykel (Hanken Quality Loop) utgör ett gemensamt verktyg i utvecklandet av verksamheten. 
Utbildningens kvalitet säkerställs med den välfungerande Assurance of  Learning (AoL)-processen. 
Kvalitetshanteringsrutinerna är systematiska och det finns belägg för att utvecklingsåtgärder har 
vidtagits på basis av responsen och AoL-processen. Utbildningens arbetslivsrelevans betonas 
starkt. Högskolan har ett nära samarbete med externa intressenter vilket har en positiv inverkan 
både på planeringen och genomförandet av utbildningsprogrammen och på de studerandes 
karriärsutveckling.   

Kvalitetskulturen i Hanken kännetecknas av ett starkt engagemang för att uppnå resultat av hög 
kvalitet. I kvalitetskulturen pågår en förskjutning i fokus från internationella ackrediteringar till en 
bredare syn på kvalitetsprocesser. Hanken uppmuntras fortsätta utvecklandet av kvalitetshanteringen 
som baserar sig på högskolans egna behov och mål.
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