
Att utvärdera utbildningar på 
forskarnivå
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Syfte

• Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all 
högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. 

• Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling av högre 
utbildning. 

• Utvärderingssystemet ska ha internationell legitimitet
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Utgångspunkter i förarbeten, högskolelagen 
(HL) och högskoleförordningen (HF)

• Prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre 
utbildningen

• Prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och 
kvalitet

• HL 1 kap 

• HF, examensordningen (bilaga 2); 6 kap

2014-10-01



Utgångspunkter
• Fokus på måluppfyllelse

• Beaktande av HF 6 kap. 5 c-d §§. 
– Utbildningen och forskningen vid högskolan ska ha

”en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på 
forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög 
vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga 
förutsättningar i övrigt”

• Internt kvalitetsarbete

• Ej kopplad till resursfördelning
– Två-gradigt omdöme 
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Måluppfyllelse Forskningens omfattning 
och kvalitet

Internt 
kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring av utbildning på 
forskarnivå



Metodutvecklingsarbetet
• Röd linje från tillståndsprövning till utvärdering

• Utvärderingen ska säkerställa att en tillräcklig nivå upprätthålls

• Avhandlingar granskas ej (Proposition 2008/09:134 Forskarutbildning 
med profilering och kvalitet)

• Allmänna och individuella studieplaner och vidhängande 
uppföljningar

• Utvärderingsfrågor

• Utveckling i dialog med Vetenskapsrådet

• Rådgivande grupp
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Utvärderingsenheter
• Diskussioner med Vetenskapsrådet

• Forskarutbildningsmiljöer 

• Kartläggning pågår, >900 utbildningar på forskarnivå
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Underlag
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Måluppfyllelse Forskningens omfattning 
och kvalitet

Internt 
kvalitetsarbete

Underlag: Självvärdering
‐ Utvärderingsfrågor

Allmänna (ASP) och 
Individuella
studieplaner (ISP)

Intervjuer

Självvärderingen
‐ Utvärderingsfrågor

Indikatorer för 
forskningens omfattning 
och kvalitet

ASP + ISP

Intervjuer

Självvärdering
‐ Utvärderingsfrågor

ASP + ISP

Intervjuer

Beskrivning av organisationen 
och övergripande 

kvalitetssäkringssystem som 
rör forskarutbildning



Utvärderingsfrågor – måluppfyllelse

Kunskap och förståelse
Mål

Till utvärderingsfrågor
(delar av examensmål, i 
vissa fall hela examensmål)

Anses täckas i avhandling 
och vid disputation

visa brett kunnande inom 
och en systematisk 
förståelse av 
forskningsområdet samt 
djup och aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av 
forskningsområdet

visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet

visa djup och aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av 
forskningsområdet
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Utvärderingsfrågor – måluppfyllelse

• Vad (innehåll) och varför (kritisk granskning) 

• Hur (metod) och varför (kritisk granskning)

• Reflekterande självanalys/SWOT 
– hur säkerställs att alla disputerade doktorander har nått samtliga 

examensmål? 
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Utvärderingsfrågor – forskningens 
omfattning och kvalitet

• Ska bedömas ur ett doktorandperspektiv (Prop. 2008/09:134 
Forskarutbildning med profilering och kvalitet)

• Forskarutbildningsmiljön ska ha
– Djup/kvalitet
– Bredd/omfattning, inkl antal doktorander
– Stabilitet (ekonomi, infrastruktur och handledarresurser)

• Indikatorer
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Indikatorer på forskningens omfattning
och kvalitet (exempel)

• Antal doktorander

• Antal forskare

• Information om de huvudhandledare samt bihandledare som
är kopplade till utvärderingsenhetens forskarstuderande

• Publikationer

• Finansiering

• Annat? 
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Utvärderingsfrågor – intern 
kvalitetssäkring

• Frågor kring hur man implementerar lärosätets styrdokument 
inom respektive utbildning 

• Inkluderar doktorand- och arbetslivsperspektiven 
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Bedömningsprocess
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Allmänna och 
Individuella 
studieplaner

Indikatorer på 
forskningens 
omfattning 
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Intervjuer Preliminärt 
yttrande 

Kommentarer 
från lärosätet

Yttrande
och beslut 



Yttrande och beslut
• Fylligare yttranden

• Möjlighet för lärosätena att kommentera yttrandet innan 
beslut

• 2-gradig beslutsskala
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Uppföljning

• Hög kvalitet

• Beslut om att viss examen på forskarnivå ej får ges (även 
universitet) 
− Beslutet ska avse det område som bristerna avser, vilket 

inte nödvändigtvis motsvarar det examenstillstånd som 
ursprungligen gavs 

(2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet).

2014-10-01



Arbetet under hösten 2014
• Tydliga instruktioner 

• Kartläggning av utbildning på forskarnivå
– Definiera forskarutbildningsmiljön
– Små och stora miljöer
– Tvär- och mångvetenskapliga miljöer
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Tidplan

• December 2014 – Remiss till lärosätena

• Februari 2015 – Synpunkter från lärosätena på förslaget 

• Våren 2015 – Startomgång
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A Matematik

B Fysik

C Kemi

D Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning

E Biologi
O Lantbruksvetenskap

F Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik och teknisk mekanik
G Samhällsbyggnads‐ och naturresursteknik
H Datavetenskap, signaler och system och elektronik
I Bioteknik och medicinsk teknik
J Medicinska grundvetensakper I
K Medicinska grundvetensakper II
L Klinisk medicin I
M Klinisk medicin II
N Vård‐ och hälsovetenskap
P Psykologi 
Q Ekonomi inkl. ekonomisk och social geografi och industriell ekonomi
R Utbildningsvetenskap
S Sociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus

T Statsvetenskap och juridik
U Historia och arkeologi
V Språk, litteratur och estetiska vetenskaper
W Filosofi, etik och religionsvetenskap
X Konstnärlig forskning

T Teknik

Vetenskapsområde Forskningsområde

N Naturvetenskap och 
lantbruksvetenskap

M Medicin

S Samhällsvetenskap

H
Humaniora och 
konstnärlig 
forskning


