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Remissvar från Rymdstyrelsen om
”Kvalitetssäkring av forskning”
Rymdstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över
Universitetskanslersämbetets rapport ”Kvalitetssäkring av forskning” och
vill härmed lämna följande synpunkter. Sammantaget stöder Rymdstyrelsen
det förslag som presenteras i rapporten och noterar nedan fyra synpunkter
inför UKÄ:s framtida utredningsarbete i ärendet.

Synpunkter
Rymdstyrelsen manar till försiktighet inför rapportens förslag att förlita sig
på bibliometrisk statistik i granskningen av forskningens kvalitetssäkring.
Det finns inget värde i att forskare eller universitet och högskolor ändrar sitt
beteende vad gäller publicering eller citering för att åstadkomma en bättre
värdering, om beteendet inte samtidigt är kvalitetsdrivande. Ett obalanserat
användande av bibliometriska analyser kan styra publiceringsstrategier på
bekostnad av faktiskt kvalitetshöjande åtgärder.
Rymdstyrelsen välkomnar att rekryterings- och anställningsförfaranden blir
en del av vad som ingår i granskningen av forskningens kvalitetssäkring,
och ser fram mot att den följande utredningen detaljerar hur dessa
parametrar ska utvärderas. Rymdstyrelsen ser ett värde i öppna utlysningar
av akademiska tjänster på alla nivåer för att underlätta mobilitet och högsta
kvalitet vid tjänstetillsättningar. Rymdstyrelsen värdesätter också tydliga
karriärvägar som leder till attraktiva och trygga villkor för forskare.
Rymdstyrelsen påpekar att rapportens förslag att bland annat koppla
forskarutbildningens kvalitetssäkring till samverkan med arbetslivet behöver
nyanseras. Rapporten bygger sin slutsats på rådande praxis i universitetsoch högskoleutbildningens kvalitetssäkring. Men den utbildningen avser i
första hand utbildning arbetsmarknaden utanför lärosätena.
Forskarutbildningen är i stället till stor del inriktad på att utbilda forskare för
fortsatt anställning som forskare på läroisätena. Det är därför viktigt att
överväga i hur stor grad samverkan under forskarutbildningen med
arbetslivet är kvalitetshöjande för forskarutbildningen, så att
kvalitetssäkringskraven hamnar på en rimlig nivå. Denna nivå kan också
variera mellan olika forskningsfält.
Rapporten noterar att Universitetskanslersämbetet inte kan införa tillräckligt
skarpa sanktioner för universitet och högskolor som har ifrågasatt
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kvalitetssäkring. Rymdstyrelsen föreslår att en lista över de universitet och
högskolor som har ifrågasatt kvalitetssäkring görs tillgänglig för de statliga
forskningsfinansiärerna, så att detta förhållande kan beaktas i bedömningen
av ansökningar från de berörda universiteten och högskolorna.

I detta ärende har generaldirektören beslutat efter föredragning av Johan
Köhler. I den slutliga handläggningen har också Per Magnusson deltagit.
För Rymdstyrelsens räkning

Anna Rathsman
Generaldirektör
Johan Köhler
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