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Uppföljning av ifrågasättande av rätten att utfärda
examen på forskarnivå i affärsrätt vid Linköpings
universitet
Högskoleverket avskriver ärendet med hänvisning till Linköpings universitets
beslut att inte anta nya doktorander förrän de bristande förutsättningarna har
åtgärdats.

Ärendet
I samband med den nationella utvärderingen av de juridiskt inriktade
utbildningarna år 2006/07 ifrågasatte Högskoleverket, på grundval av
bedömargruppens rapport, Linköpings universitets förutsättningar att bedriva
forskarutbildning i affärsrätt. Ifrågasättandet baserade sig främst på att
forskarutbildningen var alltför liten och isolerad och inte erbjöd en tillräckligt
kritisk och kreativ miljö för doktoranderna. I övrigt hänvisas till Högskoleverkets
reflektioner i utvärderingsrapporten samt bedömargruppens rekommendationer,
som utgjort underlag för Högskoleverkets beslut.
Linköpings universitet inkom 2008-06-23 med en skriftlig redogörelse för de
åtgärder som vidtagits mot bakgrund av bedömargruppens kritik. Insänt underlag
gav inte tillräcklig information för att ett beslut skulle kunna fattas. Lärosätet
uppmanades därför att sända in ytterligare information på vissa av de punkter som
bedömargruppen kritiserat.
Bedömning
Den kompletterade informationen visade bland annat att lärosätet för närvarande
saknar såväl tjänstgörande professorer som aktiva doktorander i
forskarutbildningsämnet affärsrätt. De grundläggande förutsättningarna för att
bedriva forskarutbildning saknas därmed. Då lärosätet i sina redogörelser anger att
det inte kommer att anta några nya doktorander förrän de påtalade bristerna har
åtgärdats avskriver Högskoleverket ärendet.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschef Clas-Uno
Frykholm efter föredragning av utredaren Karin Agélii i närvaro av
huvudsekreteraren Lena Adamson samt kommunikationsstrateg Åsa Klevard.

Bedömningen av ärendet har skett i samråd med sakkunnig bedömare tillika
ordförande för bedömargruppen, professor Boel Flodgren. Hennes yttrande
bifogas detta beslut.

Clas-Uno Frykholm
Karin Agélii
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Lund den 6 oktober 2008
Yttrande inför Högskoleverkets uppföljning av beslut 2007-04-11 om att ifrågasätta
Linköpings universitets förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i affärsrätt.
Bakgrund
Högskoleverket genomförde 2006 en kvalitetsgranskning av juridisk grund- och
forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor (Rapport 2007:18 R). För
utvärderingsuppdraget anlitade Högskoleverket en extern bedömargupp. Jag var ordförande för
bedömargruppen.
I anledning av utvärderingen beslutade Högskoleverket att ifrågasätta Linköpings universitets
förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i affärsrätt. Beslutet grundade sig på att
utbildningen var alltför liten (två doktorander och en handledare) och alltför isolerad och att
den inte erbjöd en tillfredställande kritisk och kreativ miljö för doktoranderna. Högskoleverket
hänvisade i övrigt till bedömargruppens värderingar och rekommendationer. Bedömargruppen
inledde sina rekommendationer med den mera generella värderingen att ”(F)ör att
forskarutbildningen skall betraktas som fullgod behöver genomgripande reformer genomföras.”
Därefter rekommenderade bedömargruppen följande åtgärder:
- En ny och mindre personberoende ledningsorganisation behöver utvecklas.
- Färre obligatoriska kurspoäng bör övervägas.
- Doktorandgruppen behöver utökas, antingen genom nyanställningar eller genom att ämnets
doktorander knyts till större, möjligen ämnesövergripande, miljöer.
- Den interna seminarieverksamheten behöver stärkas, alternativt bör doktorandernas
deltagande i externa seminarier säkras.
- Doktorandernas forskning behöver på ett systematiskt sätt förankras i externt – nationellt och
internationellt – nätverkssamarbete.
- Samtliga doktorander bör tilldelas biträdande handledare.
- En mer transparent och konsekvent antagningsprocess bör införas.
Linköpings universitet anmodades att inkomma till Högskoleverket med redogörelse för hur
man åtgärdat de påtalade bristerna. Universitetet har nu, efter komplettering, inkommit med
en sådan redogörelse. Högskoleverket har bett mig avge yttrande över redogörelsen inför
Högskoleverkets slutliga ställningstagande i ärendet. Min bedömning följer här.
Bedömning
Linköpings universitet har f.n. inte någon aktiv doktorand i affärsrätt. Inte heller finns någon
professor i tjänst för att leda forskarutbildningen. Miljön för forskarutbildningen har därmed
blivit ännu mera utarmad än vid bedömargruppens besök. Förutsättningar för att bedriva
forskarutbildning i affärsrätt föreligger därför inte vid Linköpings universitet.
Boel Flodgren
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