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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Delyttrande på remissen ”Högre utbildning under 
tjugo år” 
 
Den tekniska fakulteten har av Linköpings universitet getts möjlighet att yttra sig 
över betänkandet ”Högre utbildning under tjugo år” (SOU 2015:70). Vi instämmer i 
den övergripande bild av utbildningens utveckling som beskrivs i betänkandet och 
instämmer i att utbildningsutbudet i huvudsak är väl balanserat och att 
dimensioneringen i huvudsak fungerar väl. 
Den tekniska fakulteten vill därutöver framföra följande synpunkter på 
betänkandets förslag i kapitel 9–11. 
 

Att lärosätena ska – i de fall detta inte redan finns – skapa arenor 
för regelbunden och systematisk samverkan med arbetslivets 
representanter om dimensionering av högskolans utbildning. 

 
Det finns redan idag en omfattande samverkan med arbetslivets representanter om 
olika utbildningsfrågor. Enbart vid tekniska fakulteten finns ca 40 representanter 
från arbetslivet i styrelse och programnämnder. De är värdefulla i arbetet med att 
utveckla utbildningarna, men olika delar av arbetsmarknaden har olika behov och 
därmed inte sällan divergerande uppfattningar både om innehållet i utbildningarna 
och hur olika utbildningar ska dimensioneras/prioriteras. Vad utredaren menar 
med en ”arena” och hur den ska fungera framgår inte av betänkandet men om det 
handlar om att skapa någon slags beslutsarena för att diskutera och ”göra upp” om 
dimensioneringen av utbildningar uppfattar vi förslaget som prematurt och 
ogenomförbart. Till syvende och sist måste dimensioneringen avgöras av varje 
enskilt lärosäte utifrån söktryck, TAK-belopp, tillgång till lärarkompetens och de 
olika önskemål som finns från arbetslivets representanter. Förslaget avstyrks. 
 

Att lärosätena ska – i de fall det föreligger behov och detta inte 
redan finns – skapa arenor för regelbunden och systematisk 
samverkan med andra lärosäten om dimensionering av högskolans 
utbildning. 

 
Inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena sker redan idag ett 
regelbundet informationsutbyte mellan lärosäten inom ramen för olika nationella 
nätverk och vi uppfattar att nästan alla utbildningsområden har den typen av 
nätverk. Utbyte av information kring dimensionering kan vara viktig och bör 
uppmuntras men om utredaren i sitt förslag förespråkar någon form av 
beslutsarena så uppfattar vi tanken som prematur och ogenomförbar. Hur ska till 
exempel en beslutsordning se ut för en sådan arena och hur ska lärosätet kunna 
planera sitt totala utbildningsutbud om det ska bestå av diverse överenskommelser 
inom olika utbildningsområden? Förslaget avstyrks. 
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Att utformningen av dessa arenor ska anpassas till respektive 
lärosätes profil, behov och arbetslivsintressenter inklusive 
hänsynstagande till lärosätets regionala, nationella och 
internationella uppdrag. 

 
Som förslaget är skrivet kan det knappast avse annat än arenor med arbetslivets 
representanter? Om det överhuvudtaget ska finnas sådana arenor måste de 
självklart utgå från respektive lärosätes profil etc. Men framför allt måste de utgå 
från varje lärosätes samlade strategiska avvägningar. Förslaget avstyrks i sin 
nuvarande form. 
 

Att lärosätena i årsredovisningen till regeringen ska redovisa hur 
den systematiska samverkan med arbetslivets intressenter 
genomförs. 

 
Att redovisa hur samverkan går till anser vi mindre viktigt än vad samverkan de 
facto resulterar i. Förslaget avstyrks. 
 

Att UKÄ ges i uppdrag att utvärdera hur samverkansarenor 
fungerar ur lärosätets och ur arbetslivets perspektiv efter tre år. 

 
Om en sådan utvärdering överhuvudtaget ska kunna genomföras måste först 
målbilden med arenorna klargöras – rimligen är det inte processen utan resultatet 
som bör utvärderas. Ett allmänt problem är då att resultatet av ett 
dimensioneringsbeslut inte kan observeras förrän när de antagna studenterna blir 
klara med sin utbildning vilket ofta tar längre än 3 år. Hur vet man till exempel efter 
tre år om en 5-årig utbildning var rätt dimensionerad? Förslaget avstyrks. 
 

Att regeringen samlar högskolans och arbetslivets representanter 
för att skapa gemensamma upplösningar av de hinder som 
identifierats beträffande vårdutbildningar och lärarutbildningar. 

 
Tekniska fakulteten lämnar förslaget utan synpunkt.  
 

Att UKÄ i samband med publiceringen av rapporten 
Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden samlar högskolorna 
och andra relevanta myndigheter till diskussion i 
dimensioneringsfrågor. 

 
Formen för och syftet med sådana diskussioner behöver preciseras. Förslaget 
avstyrks i sin nuvarande form. 
 

Att lärosätena inte ytterligare minskar utbudet av fristående kurser. 
 
Tekniska fakulteten ifrågasätter inte behovet av fristående kurser i sig, men menar 
att utbudet av fristående kurser är en fråga som måste avgöras av varje enskilt 
lärosäte utifrån egna strategiska och pedagogiska avvägningar. Vi vill också 
poängtera att behovet av fort och vidareutbildning kan genomföras inom ramen för 
andra former såsom uppdragsutbildning. Förslaget avstyrks i den form det är 
formulerat. 
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Att fortbildning och vidareutbildning tydliggörs i den strategiska 
utbildningsplaneringen. 
 
Att lärosätena i årsredovisningen till regeringen redovisar hur 
fortbildnings- och vidareutbildningsuppdraget tydliggjorts i 
planeringen av utbildningsutbudet. 

 
Det är svårt att fullt ut genomskåda vad utredaren menar med förslagen. Som det 
första förslaget är formulerat implicerar det att det finns eller ska finnas en 
”strategisk utbildningsplan”. Något nationellt krav på en sådan planering finns inte 
idag även om varje lärosäte självklart har mekanismer för sin strategiska planering. 
Vi vänder oss emot tvingande krav på en sådan plan och i synnerhet en 
detaljreglering av vad den i så fall ska innehålla och hur den ska utformas.  
Förslagen avstyrks. Däremot kan givetvis statsmakten i årsredovisningen begära en 
redovisning av vilket fortbildning- och vidareutbildning som lärosätet genomfört. 
 

Att om regeringen vill öka utnyttjandet av sommarkurser för att 
förkorta studietider så bör regeringen ge lärosätena uppdrag inom 
ramen för särskilda åtgärder. 

 
Tekniska högskolan delar utredarens bedömning och tillstyrker förslaget. 
 

Att arbetslivets organisationer verkar för att som norm kräva att 
examensbevis föreligger vid anställning i de fall examen från 
högskolan är relevant. 

 
Vi instämmer i sak med rekommendationen. Den är dock trubbig. 
Rekommendationer av det slaget finns redan på många håll och vi vet av erfarenhet 
att en sådan norm i praktiken inte följs av alla. Det är särskilt tydligt i exempelvis 
IKT-branschen – särskilt i mindre företag och konsultföretag medan större 
arbetsgivare generellt är mer benägna att följa den typen av rekommendation. 
 

Att regeringen utreder hur en ändring av högskoleförordningen i 
enlighet med följande kan ske: Högskolan ska utfärda examensbevis 
för yrkesexamen och konstnärlig examen när studenten har fullgjort 
fordringarna för examen. 
 
Att högskolorna utvecklar system för att på sikt ta samma ansvar 
för generella examina. 
 
Att regeringen fastställer målet att högskolan ska ha det fulla 
ansvaret för att utfärda examina efter fullgjorda fordringar för 
examen och att målet bör uppnås senast 2020. 

 
Detta kan låta enkelt men är komplicerat att realisera. I praktiken går det i 
allmänhet inte att maskinellt avläsa om examensfordringarna är uppfyllda i de 
studieadministrativa systemen och det innebär sannolikt mycket manuellt arbete 
som måste utföras löpande. En sådan förändring blir resurskrävande och kostsamt. 
Dessutom är det inte sällan så att examen innehåller tillgodoräknande moment som 
– beroende på när ansökan om tillgodoräknande görs och hur snabbt bedömningen 
går att göra – ibland registreras långt senare. En annan aspekt av detta är att det 
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inte är ovanligt att studenter i slutet av sin utbildning – innan man börjar arbeta – 
tar chansen att läsa extra kurser (det är att betrakta som en form av fristående 
kurser och fortbildning). Skulle examen utfärdas med automatik skulle det bli 
betydligt svårare för dessa studenter att läsa dessa kurser.  
Förslaget avstyrks. 
 

Att regeringen utreder hur en ändring av högskoleförordningen i 
enlighet med följande kan ske: Lärosätet får ej utfärda två examina 
som grundar sig på samma studiemeriter. 

 
Grunden för utfärdandet av en examen är de krav på kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som anges i examensordningen samt högskolelagens krav. Om det 
är så att en student uppfyller examenskraven både för en yrkesexamen och en 
generell examen på samma studiemeriter ser vi i princip inget skäl att inte utfärda 
två examina. Däremot är det rimligt (och tekniska fakulteten praxis) att i det andra 
examensbeviset ange att kurserna redan använts i en första examen.  
Om statsmakten rent tekniskt vill hindra utfärdandet av två examina på samma 
studiemeriter uppkommer frågan hur mycket studiemeriterna ska skilja sig åt? 
Ska det kräva en helt ny utbildning och hur ska man då hantera rätten till 
tillgodoräknanden? Eller räcker det att det finns något utbildningsmoment som 
skiljer utbildningarna åt? Varje lösning i spannet mellan de två extremerna riskerar 
att bli godtycklig. Vill man från statsmaktens sida försvåra möjligheten till dubbla 
examina bör man snarare överväga om inte examensmålen bör revideras. 
Förslaget avstyrks. 
 

Att förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SFS 1993:221) 
ändras så att poängomfattningen för djursjukvårdarexamen 
stämmer överens med legitimationskraven för djursjukskötare, 
alternativt att det införs en djursjukskötarexamen med 
poängomfattning som motsvarar legitimationskravet. 

 
Tekniska fakulteten lämnar förslaget utan synpunkt.  
 

Att lärosätena tydliggör och höjer kraven på forskningsanknytning 
vad gäller kortare utbildningar. 

 
Detta borde kunna hanteras inom ramen för lärosätenas eget kvalitetsarbete och det 
nationella kvalitetssystem som är under utformning. 
 

Att lärosätena och Myndigheten för yrkeshögskolan utvecklar sin 
samverkan i syfte att identifiera utbildningar som överlappar i 
alltför hög grad. 

 
Tekniska fakulteten är inte negativ till sådan samverkan i de fall det är relevant men 
ser heller inget behov av att formalisera samverkan. 
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Att, i de fall en utbildning i högskolan synes sammanfalla med en 
utbildning i yrkeshögskolan, lärosätet visar på vilket sätt den 
aktuella utbildningen i högskolan är knuten till forskning. 

 
Detta borde kunna hanteras inom ramen för lärosätenas eget kvalitetsarbete och det 
nationella kvalitetssystem som är under utformning. 
 

Att regeringen utreder hur högskolelagens krav enligt 1 kapitlet 2 
paragrafen och högskoleutbildningens mål enligt 1 kapitlet 8 och 9 
paragraferna ska tolkas. 

 
Tekniska fakulteten ser inget behov av att låta regeringen förtydliga högskolelagen i 
dessa avseenden. Vi menar att sektorn och berörda myndigheter är betydligt bättre 
lämpade att göra den typen av tolkningar och menar att den tolkning som görs i 
betänkandet är den enda rimliga för enskilda kurser. Förslaget avstyrks. 
 
 
 
 
På tekniska fakultetens vägnar 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 
Dekanus 

 


