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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Försvarshögsko-
lan och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 13 mars 
2017. Högskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som 
fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna 
om högskolornas kvalitetshantering. Föremål för auditeringen var Försvarskolans kvalitetssystem 
som högskolan tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som 
högskolan kunde fritt välja var fortbildning. 

Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

 ▪ Försvarshögskolans kvalitetssäkringssystem är heltäckande och det har en genuin verk-
samhetsstyrande funktion. Systemet är en integrerad del av verksamhetsstyrningen och 
kvalitetsförfaranden är tydliga och väl förankrade. Kvalitetssäkringssystemet är kopplat 
till arbetet på olika nivåer och delar i organisationen.  

 ▪ Ansvaren i kvalitetssäkringen är noggrant definierade för de viktigaste aktörerna, vilket 
stöder högskolans utvecklingsarbete. Personalen, de studerande och de viktigaste intres-
senterna deltar i kvalitetssäkringen på ett heltäckande och ur verksamhetens synvinkel 
betydande sätt.  

 ▪ De olika personalgrupperna vid Försvarshögskolan har tillägnat sig kvalitetssäkrings-
systemet och de därtill hörande ledningsmetoderna väl. Man har lyckats särskilt väl med 
förankringen av ett processorienterat tänke- och förfaringssätt. Personalen introduceras 
i kvalitetssäkringen enligt systematiska och etablerade metoder. 
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för Försvarshögskolan:

 ▪ Försvarshögskolans kvalitetssäkringssystem utgör ett övergripande stöd vid bevarande av 
den grundläggande nivån i verksamheten och förebyggande av kvalitetsavvikelser. Audite-
ringsgruppen uppmuntrar högskolan att framöver bygga upp nya, innovativa åtgärder samt 
metoder som stöder strävan efter en förstklassig utbildning och forskningsverksamhet. 

 ▪ Det är viktigt att göra responsen mer verkningsfull och att stärka dess koppling till verksam-
hetsutvecklingen. Högskolan skulle kunna samla in respons om mer omfattande helheter 
och mer sällan. Utöver responsenkäter bör högskolan överväga att samla in information 
till exempel med hjälp av fokusgruppdiskussioner. Ett mer verkningsfullt responssystem 
ökar även svarspersonernas motivation att delta i utvecklingsarbetet.  

 ▪ Försvarshögskolan skulle med fördel kunna utveckla metoder för att göra de studerande 
mer involverade i planeringen och utvecklingen av utbildningsinnehållet och -metoderna. 
Nästan alla officerare som utexamineras fungerar som utbildare av beväringar de första 
åren. På detta sätt kunde de studerande utveckla sitt kunnande som de kan använda i ut-
bildningsuppgifter som officerare.

Nyckelord
Auditering, högskolor, kvalitet, kvalitetshantering, kvalitetssystem, universitet, utvärdering




