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Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade remiss. Vi 

kommer dock inte att uttala oss rörande självvärderingar av konstnärlig doktorsexamen 

då detta ligger utanför vårt kompetensområde. 

 

Förbundet tillstyrker i stort förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på 

forskarnivå. 

 

Vi har dock några kommentarer och synpunkter: 

 

Rådgivande grupp 

Utredarna har angivit en ambition att sätta samman en grupp med gynnsam spridning 

avseende ämnesinriktning, geografi och kön. Gruppen består av sammanlagt åtta 

personer 

 

Vi noterar att i gruppen ingår två personer verksamma inom ämnesområde teknik, två 

personer med inriktning pedagogik, tre personer från lärosäten i västra Sverige 

(Göteborg samt Högskolan Väst) samt två personer från Stockholms universitet. Ingen 

av rådgivarna har en bakgrund från ett renodlat, naturvetenskapligt ämnesområde och 

det finns ingen representation från de stora lärosätena såsom Uppsala och Lund. Detta 

finner vi anmärkningsvärt. Vi har naturligtvis ingen kännedom om hur tillsättningen i 

praktiken har gått till, personer kan ju tacka nej av olika skäl, men vi tycker att det hade 

varit på sin plats att ange motivering till denna sammansättning av gruppen. Vid 

implementering av modellen är det också säkerligen av stor vikt att så många lärosäten 

som möjligt har haft möjlighet att agera rådgivare i processen.  

 

Självvärdering doktorsexamen – Övriga utvärderingsfrågor 

Vi tycker att den del av utvärderingen som omfattar självverdering från lärosätena på 

många sätt är relevant och heltäckande. 

 

Det finns dock luckor i frågeställningar som rör mer problematiska situationer såsom: 

 

 Hur agerar ni med handledare som av olika skäl inte fullgör sitt uppdrag med 

forskarstudenter på ett tillfredsställande sätt? 

 



 

 

Det förekommer i förslaget en frågeställning som tar upp hur lärosätet arbetar för att 

möjliggöra handledarbyte. Vi menar dock att det är viktigt att uppmärksamma även hur 

man arbetar på ett tidigare stadium då handledarsituationen fungerar dåligt. 

 

Självvärderingen borde också ta upp hur man arbetar vid situationer då oegentligheter, 

plagiat eller fusk förekommer. 
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