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Högskoleverkets yttrande över
Försvarsförvaltningsutredningens betänkande SOU 2005:96
Högskoleverket har anmodats att lämna ett yttrande över
försvarsförvaltningsutredningens betänkande angående en mer effektiv förvaltning
för insatsförsvaret. Högskoleverket publicerar i dagarna rapporten
Officersutbildning i Sverige (2005:52 R) som är resultatet av ett regeringsuppdrag
att granska kvaliteten på officersprogrammen och kvalitetsarbetet vid de skolor
som bedriver officersutbildning. Av denna rapport framgår att Stabs- och
Chefsprogrammen, som ges vid Försvarshögskolan, håller hög kvalitet, och har
avsevärt stärkts sedan verkets förra utvärdering 1998. Denna kvalitetshöjning har
till stor del kunnat göras tack vare den målmedvetna satsning som gjorts på att
skapa en stark forskningsmiljö vid Försvarshögskolan.
I försvarsförvaltningsutredningens betänkande föreslås en betydande nedskärning
av anslagen till forskning vid Försvarshögskolan, samt att forskningen
koncentreras till samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning.
Högskolemässighet förutsätter ett nära samband mellan undervisning och
forskning, och enligt Högskolelagen 1 kap. 2 § skall utbildningen vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Om Försvarshögskolans
forskningsanknytning skulle minska eller splittras, kan Högskoleverket komma att
ifrågasätta högskolemässigheten och kvaliteten inom hela officersutbildningen,
eftersom Försvarshögskolan från 1 januari 2006 har programansvar för all
officersutbildning.
I rapporten kunde Högskoleverket också konstatera att högskolemässigheten var
bristande i det förslag till nytt yrkesofficersprogram som granskats, och verket
anmodar i sin rapport Försvarshögskolan att i samverkan med Försvarsmakten
vidta åtgärder för att revidera förslaget till nytt yrkesofficersprogram i mer
högskolemässig riktning.
Vad gäller undervisningen gör försvarsförvaltningsutredningen jämförelser mellan
Försvarshögskolan och den civila högskolan, och konstaterar att lärartätheten är
mycket hög vid Försvarshögskolan i förhållande till det lilla antalet studerande på
Stabs- och Chefsprogrammen. Högskoleverket menar dock, med tanke på det
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Försvarshögskolans programansvar från 1 januari 2006, att antalet civila lärare bör
ställas i relation till det totala antalet studerande inom officersutbildningen. För
att ett nytt Yrkesofficersprogram skall kunna bli högskolemässigt krävs en
akademisk grund som med nuvarande organisationsstruktur endast kan garanteras
av Försvarshögskolan och dess civila lärare.
Högskoleverket visar också i sin rapport på de formella hinder som återstår att lösa
för att Försvarshögskolan skulle kunna erhålla examensrätt.
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