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Tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området
migration
Högskoleverket har mottagit en skrivelse från Malmö högskola (2010-10-11)
angående verkets beslut att inte ge högskolan tillstånd att utfärda examen på
forskarnivå inom området migration (2010-06-29). Högskolan anser att beslutet
fattats på felaktiga grunder och anhåller därför om att det tas upp till förnyad
prövning.
En huvudpunkt i högskolans anhållan rör den bibliometriska undersökning som
bedömargruppen har haft tillgång till i sitt arbete. Malmö högskola anser att denna
analys ”enbart exponerat en bråkdel av den totala referentgranskade produktionen”
och att Högskoleverkets avslag på högskolans ansökan ”enkom bygger på den
bibliometriska undersökningens resultat”.
Högskoleverket vill framhålla följande. Grunden för verkets beslut har utgjorts av
bedömargruppens yttrande. När det gäller området migration beskrev de sakkunniga
dess positiva förutsättningar och ambitioner, men var också kritiska till vissa inslag
inom området. Trots dessa brister ansåg de sakkunniga att högskolan hade
förutsättningar att ge examen på forskarnivå inom området. Högskoleverket gjorde
dock en annan bedömning av dessa svagheter. Verket ansåg att de moment som lyfts
fram i utlåtandet – att handledargruppens publikationsnivå var ojämn och innehöll
relativt få internationella publikationer granskade med peer review – är så avgörande
för att kunna bedriva en forskarutbildning med hög kvalitet, att utrymme för
tveksamhet härvidlag inte bör finnas. Utifrån bedömargruppens kritiska skrivningar
kom således Högskoleverket fram till att Malmö högskola ännu inte har
förutsättningar att utfärda examina på forskarnivå inom området migration.
Vidare vill verket framhålla att Malmö högskolas bild av att bedömargruppen
grundade sin uppfattning på den bibliometriska undersökningen inte stämmer. I
stället valde de sakkunniga att arbeta utifrån ansökans förteckningar över handledarnas
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publikationer. Dessa uppvisade bland annat drygt 30 artiklar som genomgått peer
review-förfarande under de senaste tio åren. Det är således utifrån ansökans
publikationsförteckningar som de sakkunniga gjort sin bedömning av områdets
vetenskapliga nivå. Verket beklagar att detta förfarande inte framgick av beslutet den
29 juni.
Mot bakgrund av vad som anförts finner verket att det inte har framkommit skäl för
att företa en förnyad prövning av Malmö högskolas ansökan om tillstånd att utfärda
examen på forskarnivå inom området migration.
Med dessa besked avslutas ärendet.

Lars Haikola
universitetskansler
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Detta innebär bl.a. att de sakkunniga i sin bedömning beaktat samtliga de arbeten som

upptas i skrivelsens tabell 1 (s. 9).
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