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Försvarshögskolans remissvar gällande rapporten
Kvalitetssäkring av forskning
Försvarshögskolan har anmodats att svara på en remiss av
rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2)
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag har utvidgats från att gälla
kvalitetssäkring av utbildning till att omfatta kvalitetssäkring av högskolans hela
verksamhet. Försvarshögskolan tillstyrker UKÄ:s bedömning att det är mest lämpligt
att forskning inkluderas i det nationella kvalitetssäkringssystemet inom
komponenten granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
Försvarshögskolan finner det svårt att ha några tydliga hållpunkter för kritiska och
konstruktiva synpunkter då rapporten i många avseende saknar konkretion och
kommer att kräva ett metodutvecklingsarbete för att kunna integrera forskningens
kvalitetssäkring i det sammanhållna kvalitetssäkringssystemet. Försvarshögskolan
tycker det är positivt att UKÄ framhåller att implementeringen av forskningens
kvalitetssäkring ska ske gradvis samt pilottestas. Försvarshögskolan vill understryka
nödvändigheten att metodutvecklingsarbetet sker i en bred och öppen samverkan
med sektorn och att det ges tillräckligt med tid för förankring och kvalitetssäkring av
det nya systemet.
Som framhålls i rapporten är det forskningens kvalitetssäkring snarare än
forskningens kvalitet per se som ska utgöra fokus i de kommande granskningarna,
vilket Försvarshögskolan ytterligare vill understryka. UKÄ bör undvika att skapa ett
kvalitetssäkringssystem som konkurrerar med den kontinuerliga kvalitetssäkring som
redan finns inbyggd i forskningen. Vidare måste hänsyn tas till de olika lärosätenas
profilering och förutsättningar samt olikheter mellan olika forskningsämnesområden.
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Försvarshögskolan vill även lyfta att UKÄ:s utvidgade uppdrag kommer att medföra
omfattande nya ofinansierade kostnader för lärosätena och en växande
utvärderingsapparat, utöver den ordinarie kollegialt grundande kvalitetsstyrningen
och kvalitetssäkringen. Detta kommer att bli särskilt kännbart för små lärosäten, som
Försvarshögskolan, med begränsade personella resurser. Resurser för granskning
kommer även att förbrukas från lärosätena då personal från lärosätena kommer att
sitta i bedömargrupper, dels i UKÄ:s granskningar men även i de granskningar som
initieras av de enskilda lärosätena. Detta måste beaktas i det fortsatta arbetet.
Utifrån resurssynpunkt stödjer Försvarshögskolan UKÄ:s bedömning att
granskningen av forskningens och utbildningens kvalitetssäkring bör ske vid samma
tidpunkt. Dock är det viktigt att de båda vägledningarna för kvalitetssäkring av
utbildning och forskning samt metoderna för granskningarna synkroniseras för att
uppnå ett sammanhållet system och för att undvika överlappningar.
Den föreslagna sanktionen vid negativt utfall i kvalitetsarbetesgranskningen är svår
att förstå. Varför ska bristande kvalitetssäkring i forskning leda till ett utökat antal
utvärderingar av forskarutbildning? Försvarshögskolan är inte principiellt emot
sanktioner, men de måste ha en tydlig och logisk koppling till utfallet i det som
granskas.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark efter
föredragning av kvalificerad utbildningshandläggare Forsknings-, utbildnings- och
studentavdelningen (FUS) Anna Westerberg. I den slutliga handläggningen har även
prorektor Malena Britz, avdelningschef FUS Maria Gustafsson,
forskningssamordnare FUS Andrus Ers och kvalificerad forsknings- och
utbildningshandläggare FUS Karl Weigelt deltagit.
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