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Högskolan i Trollhättan/Uddevallas samarbete med Kairos
Future
Bakgrund

Kairos Future marknadsför en 10-poängs högskolekurs i strategisk omvärlds- och
framtidsanalys och hänvisar till ett samarbete med institutionen för Arbete,
Ekonomi och Hälsa vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Vid marknadsföringen av utbildningen uppger Kairos Future att högskolepoäng
delas ut vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla för genomgången utbildning till
den som har genomfört kursen och är allmänt behörig. För att få högskolepoäng
behöver man således enligt uppgift från Kairos Future inte vara student vid
högskolan.
Högskoleverkets anmodan till Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskoleverket har bett Högskolan i Trollhättan/Uddevalla att beskriva sitt
samarbete med Kairos Future. Verket har samtidigt frågat vilka åtgärder som
högskolan avser att vidta för att se till att ett samarbete med Kairos Future och ev.
andra privata utbildningsanordnare följer gällande regler.
Högskolans yttrande

Högskolan har anfört bl.a. följande.
Det finns för närvarande inget avtal med Kairos Future. Två gånger tidigare har
högskolan i samarbete med Kairos Future gett en kurs (Omvärlds- och
framtidsanalys inom projektledning, 10 poäng) för ett antal deltagare från Kairos
Future och andra företag. Några högskolepoäng har inte delats ut. Annonsen
bygger på ett missförstånd som i samförstånd med Kairos Future kommer att
rättas till. För uppdragsutbildningen vid högskolan gäller ”Riktlinjer för
Uppdragsutbildning”.
Högskoleverkets bedömning

Utbildning hos en privat utbildningsanordnare som inte har examensrätt kan
aldrig direkt ge högskolepoäng. Den enda möjligheten att få högskolepoäng för en
deltagare i sådan utbildning är om deltagaren senare blir student vid en högskola
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och då ansöker om tillgodoräknande av utbildningen. Regler om tillgodoräknande
finns i 6 kap. 12 – 14 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Högskolan hänvisar i sitt yttrande till bestämmelserna för uppdragsutbildning.
Visserligen kan uppdragsutbildning ge högskolepoäng, men Högskoleverket vill
peka på bestämmelsen i 3 § tredje stycket förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor:
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället utöver första stycket att
uppdraget skall avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt
uppdragsgivaren.

Högskoleverket vill med detta betona att om högskolan skall bedriva
uppdragsutbildning där Kairos Future är uppdragsgivare så måste deltagarna i
utbildningen vara personal hos Kairos Future och utbildningen dessutom ha
betydelse för deras arbete åt företaget. I övriga fall kan Kairos Future inte vara
uppdragsgivare.
Högskoleverket, som förutsätter att högskolan i sin uppdragsutbildning tillämpar
bestämmelserna i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och
högskolor, avslutar ärendet.
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