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Förord 

Institutioner vid universitet och högskolor är nu inne i det femte året av 
utvärdering av ämnen och yrkesexamina i den sexårscykel som inleddes 2001. 
Under de fyra första åren har ca 1000 granskningar genomförts av 
grundutbildning och forskarutbildning. Dessa har givit en god samlad bild av 
utbildning inom olika områden och de har visat upp likheter och skillnader 
mellan ämnen och mellan utbildningar i samma ämne samt givit tillfälle att visa 
upp goda exempel på uppläggning och genomförande av utbildningar. De har 
också givit möjlighet att uppmärksamma gemensamma strukturella problem 
som annars inte skulle ha kunnat påvisas med samma tydlighet. Detta gäller till 
exempel resursbristen i ett antal ämnen, lärarnas arbetssituation, de varierande 
förutsättningarna för forskarutbildning vid olika lärosäten, frågor om 
internationalisering samt intern utvärdering och kvalitetssäkring. Högskoleverket 
har för fjärde året i rad i en sammanfattande rapport framhållit dessa resultat och 
lämnat förslag till olika slag av åtgärder (Hur har det gått? Högskoleverkets 
kvalitetsgranskningar år 2004. Högskoleverkets rapportserie 2005:20 R). 

Den här utvärderingen gäller teknikvetenskaplig forskarutbildning. Denna 
utbildning är mycket omfattande, totalt handlar det om över 300 
forskarutbildningsämnen. För att hantera detta är det i första hand 
fakultetsnämnderna/motsvarande som utvärderas. Genom att göra några 
fördjupningar på institutionsnivå/motsvarande, 3–5 per lärosäte, erhålls en 
kompletterande bild av verksamheten.  

Inför denna utvärdering har anvisningarna reviderats för att anpassas till det 
annorlunda angreppssättet och dessutom kompletterats med viss statistik. Det är 
viktigt att särskilda profiler och starka sidor framhålls samt att egna analyser och 
värderingar görs.  

Detta dokument inleds med en beskrivning av utvärderingsmodellen och en 
genomgång av självvärderingens genomförande. Därefter följer ett underlag för 
institutionernas arbete som är utgångspunkt för beskrivningar och analyser av 
forskarutbildning. Vidare redovisas de aspekter beträffande utbildningens 
förutsättningar, processer och resultat som är grunden för bedömningen. Till 
slut återges tillämpliga lag- och förordningstexter.  
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Anvisningar för självvärdering 

Inledning 

Högskoleverket arbetar fr.o.m. 2001 med ett regeringsuppdrag som innebär att 
samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina ska utvärderas 
inom en sexårsperiod. Uppdraget omfattar såväl grund- som forskarutbildning. 
När det gäller generella examina utvärderas utbildningen i huvudämnet, dvs. den 
utbildning som leder fram till kandidat- och magisterexamen och när det gäller 
yrkesexamen utvärderas utbildningen i sin helhet. De nationella utvärderingarna 
omfattar samtliga lärosäten där respektive ämne eller yrkesexamen erbjuds. 

Utvärderingarna har tre syften: 
1. Att bidra till att utveckla kvaliteten i utbildningen. 
2. Att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i 

högskolelagen och högskoleförordningen. 
3. Att ge information till bl.a. studenter inför valet av utbildning. 
 
 
Utvärderingsmodell 

Högskoleverket använder en internationellt beprövad utvärderingsmodell som 
består av tre delar: självvärdering genomförd av institutionen/motsvarande, 
extern bedömning samt uppföljning. Utvärderingen utgår från ett 
helhetsperspektiv, vilket innebär att information om utbildningens/-
institutionens förutsättningar, process och resultat samlas in och analyseras. 

Varje utvärdering innebär en kvalitetsbedömning. Det är därför viktigt att det 
klargörs efter vilka kriterier bedömningen görs. De kvalitetsaspekter som ingår i 
Högskoleverkets utvärderingar är framtagna i samarbete med lärosätena utifrån 
en tolkning av målen i högskolelag och högskoleförordning.  

Högskoleverkets utvärderingar har som ovan nämnts flera syften varav det 
viktigaste är att bidra till utbildningens utveckling. Erfarenheten visar att inte 
minst arbetet med självvärderingarna bidragit till att identifiera både starka sidor 
och sådant som behöver förbättras. 

Den externa bedömningen, grundad på självvärdering och platsbesök, utgör 
underlag för Högskoleverkets beslut om huruvida utbildningen håller acceptabel 
minimistandard för fortsatt innehav av examensrätt. Om en utbildning inte 
håller en acceptabel standard riskerar berört lärosäte att få sin examensrätt 
indragen. Men innan detta sker får lärosätet viss tid på sig att rätta till bristerna. 
Därefter sker en förnyad granskning. Om bristerna då kvarstår, fråntas lärosätet 
examensrätten för den berörda utbildningen.  
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Självvärdering 

Självvärdering innebär att den som ska utvärderas gör en beskrivning och analys 
av den egna utbildningen. Utgångspunkten är ett antal kvalitetsaspekter som 
presenteras senare i detta dokument. Självvärderingen utgör bedömargruppens 
underlag inför den dialog som förs med berörda parter under platsbesöket. 

 
Extern bedömning 

Högskoleverket utser en bedömargrupp som består av ämnessakkunniga, 
forskarstuderande och företrädare för yrkeslivet. Här ska ingå både svensk och 
internationell kompetens. Urvalet baseras bland annat på förslag på bedömare 
som högskolorna lämnar. 

De externa bedömarna läser självvärderingsrapporten, begär eventuellt 
ytterligare information och gör ett platsbesök. Vid besöket försöker bedömarna 
skapa sig en så god uppfattning som möjligt om verksamheten. Samtal förs med 
företrädare för verksamheten såväl fakultetsledning, administration, samt lärare 
och forskarstuderande i de utvalda miljöerna. 

Högskoleverket presenterar utvärderingsresultaten i en rapport som dessutom 
innehåller en redogörelse för de överväganden som verket gjort utifrån 
bedömargruppens värdering, samt beslut om examensrättigheter. Utifrån 
rapporten publiceras en sammanfattning på Högskoleverkets webbplats för 
studieinformation www.studera.nu.  
 
Uppföljning 

I nära anslutning till att en utvärdering publiceras inbjuds de utvärderade att 
delta i en s.k. återföringskonferens. Efter 1–3 år gör Högskoleverket en 
uppföljning av hur lärosätena hanterat de rekommendationer och förslag till 
förbättringar som utvärderingen utmynnar i. 
 
 
Självvärderingens genomförande 

Erfarenheten visar att tid måste avsättas för att genomföra självvärderingen. För 
att självvärderingen ska bli så användbar som möjligt för de berörda och kunna 
utgöra underlag för utveckling av den egna utbildningen bör alla berörda 
kategorier (institutionsledning, lärare, forskarstuderande, administrativ personal 
etc.) involveras i arbetet. Det är betydelsefullt att de forskarstuderande verkligen 
är delaktiga i självvärderingsarbetet. 

Underlaget är uppdelat i en kvantitativ del och en del med frågor som täcker 
relativt breda områden. Genom att undvika alltför detaljerade frågor försöker 
Högskoleverket skapa utrymme för att den egna utbildningens profil och unika 
förhållanden kan lyftas fram och att en egen värdering och analys kan göras.  

En väl genomförd självvärdering är en förutsättning för att den externa 
bedömningen ska kunna genomföras på bästa sätt. En bristfällig 
självvärderingsrapport kommer därför att skickas tillbaka med krav på 
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komplettering. Självvärderingsrapporten bör omfatta högst 15–20 A4-sidor för 
fakultetsnämnden och högst 5 A4-sidor per fördjupningsmiljö (sidantal 
exklusive tabeller). Den ska lämnas in till Högskoleverket både digitalt och som 
papperskopia i överenskommet antal exemplar (närmare information lämnas 
senare). 

Relevanta mål i högskolelagen och relevanta föreskrifter i 
högskoleförordningen redovisas sist i dessa anvisningar. 

 
Tidsplan 

Självvärderingen ska vara inlämnad till Högskoleverket senast den 31 oktober 
2005.  



 7

Underlag för självvärderingen 

Följande underlag för självvärdering som utgår från de anvisningar 
Högskoleverket använder i ämnes- och programutvärderingar har tagits fram 
våren 2005. En referensgrupp bestående av professor Anders Baudin, Växjö 
universitet, forskarstuderande Herman Högström, Uppsala universitet, professor 
Klas Malmqvist, Lunds universitet och rektor Ingegerd Palmér, Luleå tekniska 
universitet har bistått Högskoleverket. 

Underlaget består av tre delar:  
1. tabellunderlag med statistiska uppgifter (tabell 1–8) 
2. underlag för basfakta som ska redovisas (tabell A–E)  
3. frågor om forskarutbildningen. 

De tabeller som bifogas med nedanstående rubriker baseras på tillgänglig 
statistik hos Statistiska Centralbyrån (SCB). Den är framtagen dels via NU-
databasen (http://nu.hsv.se/nu/index1.html), dels via särskilda beställningar från SCB. I 
varje tabell anges utöver källa också datum för uttag av statistik. 

Statistiken utgår från de nationella forskningsämnena inom 
forskningsämnesområdet teknikvetenskap (2-siffernivå 16). Där så är 
meningsfullt redovisas statistiken för forskningsämnesgrupp (3-siffernivå), i 
övriga fall redovisas den för forskningsämnesområde (2-siffernivå). Varje lärosäte 
erhåller endast uppgifter om det egna lärosätet. 
 
 

Del 1: Tabellunderlag 
Tabell 1. a. Personal uttryckt i heltidsekvivalenter uppdelat på 
personalkategorier, kön och ålder för forskningsämnesområdet 
teknikvetenskap 

Tabell 1. b. Personal uttryckt i heltidsekvivalenter uppdelat på 
personalkategorier och kön för respektive forskningsämnesgrupp 

Tabell 2. Personal uttryckt i individer fördelat på personalkategorier, kön 
och utbildningsnivå 

Tabell 3. Forskarstuderandes försörjning 

Tabell 4. Antagna till licentiatexamen 

Tabell 5. Nybörjare i forskarutbildningen inkl. uppgift om 
grundutbildningsexamen och lärosäte  

Tabell 6. Doktors- och licentiatexamina 

Tabell 7. Forskarstuderandes netto- och bruttostudietid 

Tabell 8. Vart tar doktorerna i teknikvetenskap vägen? 
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Del 2: Basfakta  
Tabell A: Forskarstuderande per 1 september 2005  

Fyll i uppgifter om samtliga forskarstuderande som är anställda på minst 50 
procent eller har en studietakt på minst 50 procent i en tabell som exemplet 
nedan. Utgångspunkt är huvudsaklig finansiering, ange antal forskarstuderande 
med respektive finansieringsform, hur stor andel som är kvinnor samt 
genomsnittlig studietakt. De huvudsakliga finansieringsformerna som anges i 
tabellen är förslag. Är andra kombinationer mer relevanta redovisas naturligtvis 
dessa. Redovisa uppgifterna för varje forskningsämnesgrupp (3-siffernivå). 
Gruppen forskarstuderande som har en lägre aktivitetsgrad än 50 procent bör 
översiktligt beskrivas (antal, aktivitetsgrad, när de antagits till forskar-
utbildningen) i en kommentar. Ange om det finns större avvikelser i förhållande 
till tidigare år. 

Forskningsämnesgrupp* Huvudsaklig 
finansiering** 

Studievillkor*** Antal fo.stud. 
med denna 
finansiering 

Andel 
kvinnor 

Genom-
snittlig 

studietakt 

Bioteknik intern, fakulteten anst. som doktorand   33 % 80 % 

 intern anst. som adjunkt   50 % 

 intern, fakulteten (75 
%), externt 
stipendium (25 %) 

utbildningsbidrag 75 %, 
stipendium 25 % 

  100 % 

 extern, egen 
försörjning 

egen tid    

 extern 
forskningsfinansiär 

anst. som doktorand   80 % 

 extern, 
industridoktorand  

    

 annat lärosäte     

      

Elektronteknik,  elektronik, 
fotonik  

intern, fakulteten anst. som doktorand     

 osv.     

 
* De tio forskningsämnesgrupperna är Bioteknik; Elektroteknik, Elektronik och fotonik; Industriell 

teknik och ekonomi; Informationsteknik; Kemiteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; 
Teknisk fysik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; samt Övriga teknikvetenskaper. 

** Forskarstuderande kan vara finansierade genom 
1. lärosätets egna medel, främst fakultetsmedel (doktorandlön el. utbildningsbidrag), 

adjunktlön och lärosätets egna stipendier; 
2. externa medel, inkl. anslag från forskningsråd eller andra forskningsfinansiärer, stipendier 

och egen försörjning. 
*** Forskarutbildningen kan bedrivas  

1. inom ramen för en anställning som doktorand eller adjunkt; 
2. utan sådan anställning, t.ex. med utbildningsbidrag, på stipendium eller på egen tid. 
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Tabell B: Antagna till forskarutbildning inom teknikvetenskap 

Redovisas per forskningsämnesgrupp (3-siffernivå). 

 2004 2001 1998 

Antal forskar-
studerande som 
antagits  

Totalt K M Totalt K M Totalt K M 

Bioteknik          

Elektroteknik, 
elektronik och fotonik 

         

Industriell teknik och 
ekonomi 

         

Informationsteknik          

Kemiteknik          

Samhällsbyggnadsteknik 
och arkitektur 

         

Teknisk fysik          

Teknisk 
materialvetenskap 

         

Teknisk mekanik          

Övriga 
teknikvetenskaper 

         

  
Tabell C. Industridoktorander inom teknikvetenskap 

Redovisas per forskningsämnesgrupp (3-siffernivå). 

 2004 2001 1998 

Antal aktiva (≥≥≥≥ 10 %) 
industridoktorander 

Totalt K M Totalt K M Totalt K M 

Bioteknik          

Elektroteknik, 
elektronik och fotonik 

         

Industriell teknik och 
ekonomi 

         

Informationsteknik          

Kemiteknik          

Samhällsbyggnadsteknik 
och arkitektur 

         

Teknisk fysik          

Teknisk 
materialvetenskap 

         

Teknisk mekanik          

Övriga 
teknikvetenskaper 
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Tabell D. Internationalisering 

Redovisas som antal in- och utresande forskarstuderande för forskningsvistelse minst 
en (1) månad (inte konferensdeltagande). Större variationer mellan ämnesområden 
kommenteras i text. 

 2004 2001 1998 

 Totalt K M Totalt K M Totalt K M 

Antal inresande          

Antal utresande           

 
Tabell E. Andel externfinansiering  

 2004 2001 1998 

Total finansiering av forskarutbildning (kkr)    

Andel externfinansiering (kkr)    

 
Bilagor 

Följande bilagor ska bifogas i den utsträckning de finns tillgängliga. 
1. Förteckning över forskarutbildningsämnen som fakultetsnämnden 

ansvarar för grupperade efter 3-siffernivå. 
2. Allmän studieplan för forskarutbildning inom teknikvetenskap (en eller 

fler om olika för olika ämnen) 
3. Styrdokument för hur individuella studieplaner ska användas. 
4. Styrdokument för handledning. 
5. Styrdokument för avhandlingars utformning. 
6. Styrdokument för disputation. 
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Del 3: Frågor om forskarutbildningen 
I inledningen till dessa anvisningar framhålls att utvärderingen tar sikte på 
fakultetsnämndsnivån. Följande frågeställningar ska därför i första hand 
analyseras och beskrivas utifrån fakultetsnämndens/motsvarandes perspektiv. 
Det är viktigt att inom varje område beskriva ansvarsfördelningen mellan denna 
nivå å ena sidan och institutioner/avdelningar/enheter å den andra.  

Det är också viktigt att eventuella skillnader för olika kategorier av 
forskarstuderande, t.ex. de som finns vid lärosätet och industridoktorander, 
belyses generellt. 

Utvärderingen kommer att försöka identifiera förändringar över tid varför det 
är värdefullt om ett sådant perspektiv finns med i arbetet med självvärdering. 
Den statistik som tillhandahålls är också i de flesta fall redovisad för en längre 
tidsperiod: 1998–2004. 

Där så är meningsfullt bör också särskild omsorg läggas vid att belysa 
tillämpning av den forskning som ingår i utbildningen.  

Den statistik som tillhandahålls av Högskoleverket samt den som redovisats i 
del 2 bör kommenteras. 

 
Val av fördjupningsmiljöer 

För att komplettera fakultetsnämndens beskrivning och analys av verksamheten 
gör utvärderingen några fördjupningar per lärosäte. De tre till fem miljöer som 
lärosätet själv väljer ut ska komplettera, nyansera och kommentera 
fakultetsnämndens självvärdering. Det är inte fråga om att skriva helt egna 
självvärderingar med ett ämnesmässigt perspektiv utan utgångspunkt ska vara 
fakultetsnämndens självvärdering. Dessa dokument ska också bifogas 
självvärderingen och lämnas till Högskoleverket för att ingå i bedömargruppens 
underlag.  

De miljöer som väljs ut kan vara en institution/avdelning/enhet med ett visst 
delegerat ansvar från fakultetsledningen när det gäller delar av forskarutbildning. 
Det kan gälla antagning, handledning, hantering av studieplaner (generella eller 
individuella). Enskilda forskargrupper är dock inte lämpligt.  

Valet av miljöer för fördjupning kan baseras på  
• goda exempel,  
• representativa miljöer för fakultetsnämndens forskarutbildning, 
• miljöer som står inför särskilda utmaningar. 

Valet ska motiveras. 
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Förutsättningar 

Utbildningens mål och organisation 

Beskriv och analysera de institutionella ramarna för forskarutbildningen. I 
resonemanget bör bl.a. ingå:  

• lokala mål för forskarutbildningen 
• forskarutbildningens organisation 
• forskarutbildningens beslutsstruktur/ledning 
• forskarskolor 
• industridoktorander 
• de forskarstuderandes representation i beredande och beslutande organ 
• på vilket sätt utbildningen relaterar till de forskarstuderandes 

grundutbildning  
• fakultetsnämndernas roll i lärosätenas delegationsordning 
• vilken roll forskningsämneskollegierna/motsvarande spelar i de fall de 

finns 
 
Ekonomi 

Beskriv och analysera de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva 
forskarutbildning inom forskningsämnesområdet och hur dessa förutsättningar 
förändrats under de senaste tre åren. 
 
Antagning 

Beskriv och analysera antagningen till forskarutbildningen. I resonemanget bör 
bl.a. ingå:  

• hur antagningskrav formuleras och används 
• söktryck/rekrytering 
• könsfördelning 
• hur licentiatexamen används 

 
De forskarstuderandes studie- och arbetssituation 

Beskriv och analysera de forskarstuderandes studie- och arbetssituation. I 
resonemanget bör bl.a. ingå:  

• finansiering av forskarstudierna 
• riktlinjer för undervisningsskyldighet och annan institutionstjänstgöring 
• hanteringen av allmänna och individuella studieplaner 
• särskilda villkor för forskarstuderande inom 

forskarskolor/forskarstuderande med externfinansiering  
• hur psykosociala frågeställningar hanteras 

 
Jämställdhet och mångfald 

Beskriv och analysera hur jämställdhet mellan män och kvinnor iakttas och 
främjas i forskarutbildningen. Här bör också fakultetsnämndens/lärosätets 
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strategier för att förhindra och komma till rätta med könsrelaterade trakasserier 
ingå.  

Beskriv och analysera hur social och etnisk mångfald iakttas och främjas i 
forskarutbildningen. 

 
Infrastruktur 

Beskriv och analysera de forskarstuderandes tillgång till och användning av 
biblioteksresurser och annan vetenskaplig informationsförsörjning, datorer och 
övrig utrustning samt lokaler och studieplatser. 
 
 
Process 

Introduktion, kurser, undervisning 

Beskriv och analysera kursinslagen i forskarutbildningen. I resonemanget kan 
bl.a. ingå:  

• hur introduktionen till forskarutbildningen ser ut 
• kursdelens omfattning, fördelning mellan bredd och djup, andel 

gemensamma kurser, andel obligatoriska kurser 
• undervisning i teori och metod och hur olika perspektiv som t.ex. genus 

beaktas 
 
Seminarier och konferenser 

Beskriv och analysera hur seminarie- och konferensverksamhet i anslutning till 
forskarutbildningen främjas och följs upp. 
 
Handledning 

Beskriv och analysera handledningen av de forskarstuderande. I resonemanget 
bör bl.a. ingå:  

• policy för hur handledningen ska vara organiserad 
• den totala handledningsresursen 
• tid som är avsatt för handledning 
• den externa handledningen 
• hur handledningen utvecklas t.ex. handledarutbildningen, mentorskap 
• hur handledningen av industridoktorander organiseras 

 
Avhandlingar och avhandlingsarbete samt disputation 

Beskriv och analysera institutionens/motsvarande sätt att organisera 
avhandlingsarbetet. I resonemanget bör bl.a. ingå:  

• relationen mellan licentiat- och doktorsavhandling 
• riktlinjerna för avhandlingarnas utformning  
• fördelning mellan sammanläggningsavhandlingar och monografier, 

planer och strategier för detta  
• samarbetet forskarstuderande emellan 
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• former och regelverk för disputation 
• publicering av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Hur 

hanteras krav? Hur värderas artiklarna? Balans mellan manuskript, 
inskickade respektive accepterade manus i avhandlingarna? Bifoga gärna 
en tabell som beskriver detta och hur det har förändrats under tid. 
 

Samverkan och internationalisering 

Beskriv och analysera hur samverkan och kontakter med omvärlden ingår i 
forskarutbildningen. I resonemanget kan bl.a. ingå:  

• nationell samverkan/nationellt utbyte 
• internationell samverkan/internationellt utbyte 
• tvärvetenskaplig samverkan 
• samverkan med avnämare utanför högskolan 

 
Utvärdering, utvecklings- och kvalitetsarbete 

Beskriv och analysera systematiska insatser för att säkra och utveckla kvaliteten i 
forskarutbildningen. I resonemanget kan bl.a. ingå:  

• egna utvecklingsinsatser 
• kursvärderingar och andra former för inflytande för de 

forskarstuderande 
• utvärderingar och uppföljningar 
• nationella och internationella jämförelser 

 
 
Resultat 

Genomströmning 

Beskriv och analysera genomströmningen inom forskarutbildningen. I 
resonemanget bör bl.a. ingå:  

• avhopp/studieuppehåll 
• strategier för att öka genomströmningen 
• andel som avslutar med licentiatexamen 

 
Arbetsmarknaden/uppföljning av doktorer fortsatt verksamhet 

Beskriv och analysera de forskarutbildades arbetsmarknad och fortsatta 
verksamhet. I resonemanget kan bl.a. ingå:  

• på vilket sätt fakultetsnämnden följer upp vart de forskarstuderande tar 
vägen efter examen 

• efterfrågan på ämnets doktorer inom universitetsvärlden generellt 
• efterfrågan på den övriga arbetsmarknaden 
• på vilket sätt de forskarstuderande förbereds för arbetslivet inom och 

utanför högskolan  
• kommersialisering av forskningsresultat 
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Måluppfyllelse 

Beskriv och analysera måluppfyllelsen inom forskarutbildningen. Anknyt till de 
uppgifter som tidigare lämnats i avsnitten Basfakta, Förutsättningar och Process. 
 
Sammanfattande analys av forskarutbildningen 

Gör en sammanfattande analys av forskarutbildningen. I resonemanget bör bl.a. 
ingå:  
• starka sidor/möjligheter 
• goda exempel som ni särskilt vill framhålla 
• svaga sidor/problem  
• angelägna förändringar inför framtiden 
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Kvalitetsaspekter 

De aspekter på kvalitet som Högskoleverket fokuserar i sina utvärderingar utgår 
från målen i högskolelag och högskoleförordning. Kvalitetsaspekterna, som 
täcker utbildningens förutsättningar, processer och resultat, är framtagna i 
samarbete med lärosätena. Följande aspekter kommer att beaktas i utvärderingen 
av teknikvetenskaplig forskarutbildning: 
 
De forskarstuderandes rekrytering och sammansättning  

Lärarkompetens och möjligheter till kompetensutveckling 

Jämställdhet och mångfald 

Utbildningens mål, innehåll och organisation  

Bibliotek och övrig informationsförsörjning 

Lokaler och utrustning 

En kritisk och kreativ miljö för utbildningen 

Undervisningsmetoder 

Lärarnas arbetssituation 

Utbildningens uppläggning 

Samverkan och internationalisering 

Examinationsformer 

Examensarbeten/uppsatser  

Utvärdering och kvalitetsarbete 

Genomströmning  

Uppföljning 
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Relevanta mål och föreskrifter 

Relevanta mål i högskolelagen och relevanta föreskrifter i 
högskoleförordningen 

Relevanta övergripande mål 1 kap. högskolelagen (SFS 1992:1434) 

2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för  
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad 
erfarenhet, och 
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. 
- - -  
Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet. 
 
3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och 
utbildning. 
3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 
värnas. 
 
4 § Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i 
forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. 
De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i 
verksamheten.  
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. 
 
4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.  
Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen.  
 
5 § I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 
främjas.  
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för 
internationella förhållanden. 
Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. 
 
5 a § I lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan finns bestämmelser 
om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för 
att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
 
9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
 – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
 – förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt 
 – beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
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Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
 – söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
 – följa kunskapsutvecklingen, och 
 – utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge 
de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.  

 
Relevanta föreskrifter i högskoleförordningen (SFS 1993:100) 

8 kap. Forskarutbildning 
 


