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Angående uppföljning av tidigare studenter
Förutom att ge kunskaper och förmåga till kritisk analys är ett centralt syfte med
högskoleutbildning att den kan leda till ett relevant arbete efter examen. Under 2005 har
studier presenterats av Högskoleverket som visar på en relativt kärv arbetsmarknad för
flera grupper av högskoleutbildade. Det gör att utbildningarnas utformning i förhållande
till olika kompetensbehov i samhället blir än viktigare.
Högskoleverkets styrelse vill i detta sammanhang lyfta fram systematiska uppföljningar
på lärosätesnivå av tidigare studenter som ett viktigt verktyg för utvecklingen av
utbildningarna. För det första är sådana uppföljningar ett bra sätt för lärosätena att få en
uppfattning om i vilken grad en utbildning är anpassad till arbetsmarknadens behov. För
det andra kan informationen ge underlag för att skapa nya utbildningar eller
vidareutveckla innehåll och kvalitet i existerande utbildningar. För det tredje kan resultat
från uppföljningar användas för att ge studenter och sökande mer information om
utbildningarna och vad de leder till. Dessutom kan resultaten nyttjas av lärosätena för att
marknadsföra utbildningen. Om en nationell sammanställning görs kan resultaten också
bli en viktig källa till övergripande information om utbildningarnas arbetslivsrelevans.
Enligt Högskoleverkets styrelse är uppföljningar av tidigare studenter en viktig del av
ansvarsområdet för varje universitet och högskola. I åtskilliga rapporter har
Högskoleverket uppmärksammat såväl lärosätena som regeringen på att sådana
uppföljningar inte görs i tillräcklig utsträckning. Inte minst har kvalitetsutvärderingar av
olika ämnes- och yrkesutbildningar visat på denna brist, även om det finns flera goda
exempel på fakultets- och institutionsnivå.
Högskoleverkets styrelse vill därför betona vikten av att lärosätena arbetar med
uppföljningar av tidigare studenter betydligt mer systematiskt än vad som är fallet i dag.
Styrelsen föreslår att regeringen ger lärosätena i uppdrag att följa upp sina tidigare
studenter vid vissa tidpunkter. Ett sådant uppdrag skall självfallet även åtföljas av resurser
för genomförandet.

Beslut i detta ärende har fattats av Högskoleverkets styrelse vid sammanträde 2006-0208. Närvarande vid mötet var ordföranden Carl Bennet, ledamöterna Göran Bexell, Lars
Carlsson, Lars Ekedahl, Sigbrit Franke, Ingela Josefson, Susanna Persson, Niclas
Sigholm, Irene Wennemo och Lotta Vahlne Westerhäll. Frånvarande ledamoten Ingrid
Dahlberg ansluter sig till beslutet. Dessutom deltog kanslichefen Lennart Ståhle. Beslutet
togs efter föredragning av styrelsens sekreterare Helena Mähler Lejon.
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