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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs Universitetskanslersämbetets (UKÄ) prövningar
av ansökningar om examenstillstånd som inkommit under perioden
2017– första halvåret 2021. Fokus är på vilka examina lärosätena har
sökt och på vilka grunder beslut om avslag eller beviljande har fattats.
Skälet för vald period är att en ny vägledning för tillståndsprövningar
började tillämpas för ansökningar inkomna till UKÄ från och med den 1
januari 2017. Den nya vägledningen innebar bland annat att antalet
bedömningsgrunder ökade när student-, arbetslivs- och
jämställdhetsperspektiv lades till. Enstaka bedömningsgrunder fick
därutöver ett skärpt fokus.
Under perioden har UKÄ handlagt 73 ansökningar, varav 25
ansökningar (cirka en tredjedel) är från enskilda utbildningsanordnare
och resterande 48 är från statliga lärosäten. Ansökningar om tillstånd för
yrkesexamen har varit vanligast med totalt 46 ansökningar. Endast tre
ansökningar under perioden rör konstnärliga examina.
Totalt har 39 procent av ansökningar fått avslag och 61 procent
beviljats. Säkring av examensmålen svårast att uppfylla.

Ansökningar från enskilda utbildningsanordnare har i högre utsträckning
än statliga lärosäten fått avslag (enskilda utbildningsanordnare = 62
procent avslag, statliga lärosäten = 27 procent avslag). Flest avslag kan
härledas till bedömningsgrunden som handlar om hur lärosätena säkrar
att studenterna når examensmålen. Även lärarresursen samt lärosätenas
beskrivningar av område och huvudområde i relation till utbildningen
brister i många ansökningar.
Förlängd prövningstid har haft betydelse för cirka en fjärdedel av
ansökningarna (19 av 73 ansökningar). Justeringar av ansökan berör
nästan uteslutande bedömningsgrunden säkring av examensmålen och de
därtill kopplade styrdokumenten. I ett fall berörs lärarresursen.
I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring resultaten i relation till
händelser i högskolesektorn. Under aktuell period fick två yrkesexamina
nya examensbeskrivningar (tandhygienister och läkare) och det infördes
också en helt ny examen (hälso- och sjukvårdskurator). Samtliga
lärosäten som hade de två yrkesexamina sedan tidigare fick ansöka om
att ge yrkesexamina enligt nya examensbeskrivningar. Sammantaget
ledde detta till att fler lärosäten än vanligt ansökte om examenstillstånd
under perioden. Rapporten avslutas med några reflektioner kring
resultaten och nuvarande bedömningsgrunder för
examenstillståndsprövningar. Behov av förtydliganden av några
bedömningsgrunder belyses.
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Bakgrund
Examenstillståndsprövningars
reglering i lag och förordning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar om tillstånd att utfärda
examina för universitet och högskolor som är under statligt
huvudmannaskap1. För s.k. enskilda utbildningsanordnare (t.ex. stiftelser
eller bolag) beslutas om tillstånd att utfärda examina av regeringen. Före
beslut skickar regeringen i regel ansökan till UKÄ för prövning. UKÄ
prövar ansökningar från statliga och enskilda anordnare utifrån samma
kriterier. För prövningar rekryterar UKÄ en bedömargrupp som består
av sakkunniga, arbetslivsföreträdare och en studentrepresentant. Denna
grupp lämnar en rekommendation om beslut.

Vilka examina behöver lärosätena ansöka om?
Vilka examina som ett lärosäte måste ansöka om är reglerat i kapitel 1 i
högskolelagen och lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.
Universiteten behöver bara ansöka om tillstånd för yrkesexamen och
konstnärlig examen. De har generellt tillstånd att utfärda alla andra typer
av examina: högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen,
masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.
Statliga högskolor måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen,
konstnärlig examen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen
inom ett visst område. De har generellt tillstånd för högskoleexamen,
kandidatexamen och magisterexamen2.
Statliga konstnärliga högskolor måste ansöka om tillstånd för
yrkesexamen, konstnärlig examen, magisterexamen, masterexamen,
licentiatexamen och doktorsexamen inom ett visst område. De har enbart
ett generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen.
De enskilda utbildningsanordnarna måste ansöka om tillstånd för alla
typer av examina3.
Fortsättningsvis kommer benämningen lärosäten att användas när
samtliga utbildningsanordnare avses.

1

Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Ett undantag finns här för Gymnastik- och idrottshögskolan, som inte har generellt tillstånd för
magisterexamen.
3
Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
2
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Syftet med examenstillståndsprövningar
UKÄ:s prövningar utgår från gällande lagar och regler för högre
utbildning. Enligt dessa är syftet med examenstillståndsprövningar att
pröva om en anordnare av en utbildning har nödvändiga förutsättningar
för att studenterna ska kunna nå de av riksdag och regering uppställda
målen i examensordningen för den examen som utbildningen ska leda
till4. Dessutom ska utbildningen uppfylla de övriga krav som ställs på
utbildningen i första kapitlet i högskolelagen. De övriga kraven rymmer
flera olika aspekter på högre utbildning. Till de övriga kraven hör
exempelvis att utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och på beprövad erfarenhet och att högskolorna ska verka för att
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
Utifrån målen i examensordningen och de övriga kraven i lagtexterna har
UKÄ formulerat ett antal kriterier för bedömning av ansökningar.
Kriterierna är tänkta att inrymma de centrala kvalitetsaspekterna för
högre utbildning. Kriterierna finns beskrivna i UKÄ:s vägledning med
bilagor för examenstillståndsprövning5. I vägledningen och även
fortsättningsvis i denna rapport benämns kriterierna bedömningsgrunder.
Bedömningsgrunderna förs samman under bedömningsområden.
UKÄ och tidigare Högskoleverket har prövat lärosätenas ansökningar
om examenstillstånd sedan tidigt 1990-tal. Prövning av ansökningar har
under åren utgått ifrån likartade bedömningsgrunder som innebär att
viktiga förutsättningar som rör utbildningens kvalitet ska finnas på plats
för att en utbildning ska få startas. Det rör sådant som lärarresurs,
forskningsmiljö, bibliotek m.m. Även om dessa inslag i prövningarna
varit relativt konstanta över tid har det också funnits en viss grad av
variation vad gäller hur bedömningsgrunderna har formulerats i de olika
vägledningarna6.
Under åren 2015–2016 gjordes en översyn av bedömningsgrunderna för
examenstillståndsprövningar i samband med att UKÄ på regeringens
uppdrag tog fram ett nationellt system för kvalitetssäkring av högre
utbildning7. I nästa kapitel beskrivs de förändringar som denna översyn
resulterade i.

4

I enlighet med 1 kap. 13 § högskolelagen.
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/villkor-for-examenstillstand.html
[hämtat 2021-12-14].
6
PM om processer och principer vid UKÄ:S tillståndsprövningar. Intern promemoria inför
revidering av vägledningen 2016. Universitetskanslersämbetet. 2016.
7
Systemet finns beskrivet i Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – redovisning
av ett regeringsuppdrag. Rapport 2016:15. Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016.
5
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Ny vägledning för
examenstillståndsprövningar
2017
Sedan 2017 är examenstillståndsprövningar en av fyra komponenter i det
nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Modellen är
uppbyggd av bedömningsområden som tillsammans utgår från såväl
tillämpliga svenska lagar och förordningar som principerna för
kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG8.
Bedömningsområdena för examenstillståndsprövningar är:

• förutsättningar
• utformning, genomförande och resultat (inklusive jämställdhet)
• student- och doktorandperspektiv
• arbetsliv och samverkan.

Varje bedömningsområde granskas utifrån ingående mer detaljerade
bedömningsgrunder.
Den nya vägledningen för examenstillståndsprövningar började tillämpas
för ansökningar inkomna från och med den 1 januari 2017. Mindre
revideringar av vägledningen genomfördes 2018 och 2021. Från 2018
ingår bedömningsområdet Jämställdhet som en av flera
bedömningsgrunder i bedömningsområdet Utformning, genomförande
och resultat. År 2021 lades en text om samverkan kring examenstillstånd
in i den allmänna vägledningen. Denna text innehåller utgångspunkter
för hur samverkan bör beskrivas i ansökan och riktlinjer för
bedömningen av densamma9.

Nya vägledningen 2017 innebar
fler bedömningsgrunder
säkring av examensmål i fokus
två ansökningsomgångar per år
föranmälan för att påskynda prövningsprocessen.

8

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015).
Överenskommelse mellan länder inom EU för ramar kring kvalitetssäkring av utbildning.
9
Ansökan om examenstillstånd. Om samarbeten. Rapport 2021:13 Utgiven av
Universitetskanslersämbetet 2021.
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Nyheter i vägledningen 2017
Inför införandet av examenstillståndsprövningar i det nationella systemet
för kvalitetssäkring gjordes en översyn av vägledningens innehåll med
tillhörande bedömningsområden och bedömningsgrunder i sin helhet.
Även själva processen för prövningar från inlämnande av ansökan till
slutligt beslut sågs över utifrån tidigare erfarenheter10.

Fler bedömningsgrunder
I det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som
sjösattes 2016 ingår bedömning av exempelvis utbildningar utifrån ett
jämställdhets-, student- och arbetslivsperspektiv. Införandet av dessa
perspektiv även för examenstillståndsprövningar ledde till att antalet
bedömningsgrunder ökade. Det tillkom också en bedömningsgrund i
vägledningen ordagrant hämtad från följande formulering i kapitel 1 i
högskolelagen (1992:1434):
13 § Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om
1. utbildningen uppfyller de krav som i detta kapitel ställs på
utbildningen och de särskilda krav som finns i förordning, och
2. det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att
examina får utfärdas.

Säkring av examensmål i fokus
En annan konsekvens var ett mer framskrivet fokus på bedömning av
uppfyllelse av målen i examensordningen11. Säkring av examensmålen
blev nu en separat bedömningsgrund och, kopplat till detta, även
styrdokumenten. Det senare sammanhänger med en strävan efter
likvärdiga granskningar i förhållande till utbildningsutvärderingar, där
måluppfyllelsen är i centrum.
Övriga bedömningsgrunder i vägledningen som rörde lärarresursen,
forskningsmiljön, ekonomin och infrastrukturen fick 2016 något
reviderade formuleringar, för att de skulle överensstämma med övriga
komponenters formuleringar. Med dessa delvis nya formuleringar behöll
dock bedömningsgrunderna i stort sett samma innehåll som tidigare.

Två ansökningsomgångar
Systemet fram till 2016 innebar att examenstillståndsprövningar
genomfördes en gång per år. Lärosätena kunde fram till den 15 oktober

Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – redovisning av ett regeringsuppdrag.
Rapport 2016:15 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016.
11
Säkerställande av examensmålen var tidigare ett av flera områden som knöts till lärosätets
övergripande kvalitetsarbete och som prövades under rubriken Kvalitetssäkring. Från 2017 blev det
ett skarpare fokus på hur vart och ett av den aktuella utbildningens mål säkerställs genom
lärandemål, undervisning och examination.
10
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varje år lämna in ansökan, varpå granskningsprocessen startades med ett
första steg som var bedömarrekrytering. Beslut förväntades fattas senast
vid halvårsskiftet efterföljande år. Detta hade som följd att ett lärosäte,
vid ett avslag fick vänta minst ett år för ett nytt beslut. Tiden mellan det
första beslutet och starten för nästa granskningsomgång var drygt tre
månader med semestermånaderna borträknade. Utifrån detta fanns
önskemål från intressenterna dels om att se om granskningsprocessen
kunde effektiviseras, dels om antalet ansökningstillfällen kunde ökas.
Under 2016 beslutades att från och med 2017 utöka antalet
ansökningstillfällen till två gånger per år, i mars respektive oktober.
Genom att ha två tidpunkter för ansökan gavs lärosätena ytterligare ett
tillfälle att komma in med sina ansökningar. För ansökningar som
kommit in senast den 15 mars var intentionen att besluta om dessa före
utgången av samma år. Ansökningar som kom in senast den 15 oktober
förväntades beslutas senast vid halvårsskiftet påföljande år.

Föranmälan för att påskynda prövningsprocessen
Före 2016 fanns särskilda rutiner för ansökningar som gällde
forskarnivå; lärosätena uppmanades att i augusti varje år föranmäla om
de avsåg att ansöka om examenstillstånd på forskarnivå. Från 2017
ändrades detta så att föranmälan skulle göras oavsett vilken typ av
examenstillstånd ansökan gällde. Utifrån de föranmälningar som kommit
in kunde sedan samtliga lärosäten ges möjlighet att nominera
sakkunniga. Föranmälan skulle ske innan ansökningarna inkommit, dvs.
i februari respektive september. På detta sätt kunde UKÄ förbereda
rekryteringen inför att ansökningarna inkom och även effektivisera
handläggningstiden.

Förlängd tid för prövning
De närmaste åren före 2017 hade en diskussion förts om det var rimligt
att kräva att en utbildning hade alla förutsättningar på plats innan
tillstånd gavs. Särskilt kritiskt sågs lärarresursen vara i detta avseende.
Det framfördes från lärosätena att det var förenat med problem att
anställa lärare innan lärosätet hade fått klartecken att starta utbildningen.
Likväl krävde prövningarna av ansökan att lärarresursen var säkrad
innan tillstånd att starta gavs. Ett avslag vid en prövning gjorde att
lärosätet fick vänta till nästa ansökningsomgång med sina eventuella
kompletteringar och processen med att erhålla tillstånd blev i vissa fall
utdragen. UKÄ utredde under 2015 om det fanns möjlighet att ändra
praxis så att det t.ex. skulle vara möjligt att åtgärda mindre brister inom
ramen för den första ansökningsprocessen12. Efter en diskussion om
utredningens förslag blev slutsatsen att grundprinciperna för
tillståndsprövningarna skulle ligga fast, i och med att de är väl beprövade
12

PM om processer och principer vid UKÄ:s tillståndsprövningar. Intern promemoria
Universitetskanslersämbetet 2015.
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och väl fungerade, men att en modifikation av principerna vid
myndighetens ställningstagande till de sakkunnigas yttrande borde
övervägas. Modifikationen innebar att det i undantagsfall kunde vara
rimligt att UKÄ kunde besluta om att utöka tiden för en prövning, utifrån
de sakkunnigas rekommendation och därmed medge utrymme för de
ansökande att inkomma med specifika kompletteringar. En viktig
utgångspunkt för justeringen i beslutsförfarandet var att undantag endast
ska vara aktuell när åtgärderna för att avhjälpa bristen bedöms vara inom
rimlig tid. Givet detta sattes den tid som tillstås för att inkomma med
kompletteringar till sex månader. Förfarandet pilottestades och befanns
fungera tillfredsställande1314. Denna slutsats tog hänsyn till att enligt
förvaltningslagens angivelser ska myndigheter handlägga ärenden så
enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
I kommande avsnitt redovisas hur den nya rutinen med förlängd tid för
prövning har tillämpats på ansökningar under den aktuella perioden.

13

Bland annat i prövningen Malmö högskolas ansökan om tillstånd att utfärda receptarieexamen.
UKÄ Beslut 2016-01-26. reg. nr 42-491-15.
14
Pilottestning av en justering av beslutsförfarande vid UKÄ:s tillståndsprövningar. Beslut.
Universitetskanslersämbetet. Reg.nr 411-278-15.
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Resultat av
examenstillståndsprövningar
2017–2021
Frågeställningar
Utifrån de förändringar som gjordes i vägledningen 2017 har UKÄ
beslutat att följa upp genomförda prövningar under perioden som följde.
I efterkommande kapitel följer en sammanställning av alla
examenstillståndsprövningar som gjorts sedan den nya vägledningen
och de nya rutinerna började användas 2017. Mer specifikt redovisas
följande:


vilka examina ansökningarna har gällt



hur många statliga respektive enskilda lärosäten som ansökt



vilka ansökningar som har beviljats respektive fått avslag på
ansökan



inom vilka bedömningsgrunder lärosätena brustit vid avslag



hur många ansökningar som resulterat i förlängd prövningstid
och vad kompletteringen då handlat om.

Redovisningen avslutas med en sammanfattande diskussion. Rapporten
tänks vara till nytta för såväl UKÄ:s fortsatta arbete med
examenstillståndsprövningar, som information för universitets- och
högskolesektorn och för UKÄ:s uppdragsgivare.

Arbetet med rapporten
Som material för kartläggningen i efterföljande kapitel har ansökningar,
yttranden och beslut för examenstillståndsprövningar under den aktuella
perioden använts. Den nya vägledningen började användas för
ansökningar inkomna till UKÄ från och med 1 januari 2017.
Kartläggningen omfattar inkomna ansökningar från och med 2017 till
och med våren 2021.
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Resultat
Ansökningar om yrkesexamen i särklass vanligast
UKÄ har tagit emot 73 ansökningar15. Fyra av ansökningarna har relativt
nyligen beslutats få förlängd tid för prövning varför slutligt beslut ännu
inte hade tagits vid denna rapports färdigställande. I tabell 1 visas vilka
examina de 69 besluten rör sorterat på det år besluten fattades av UKÄ.
Av tabell 1 framgår att ansökningar som rör yrkesexamen är i särklass
vanligast. Nästan två tredjedelar av alla ansökningar rör en yrkesexamen.
Ansökningar som rör forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen) och
avancerad nivå (magister- och masterexamen) är färre och står
tillsammans för något mindre än en tredjedel av alla ansökningar.
Ansökningar som rör grundläggande nivå (högskole- och
kandidatexamen) uppgår till någon enstaka per år. Tre ansökningar under
perioden rör en konstnärlig examen (konstnärlig kandidatexamen och
konstnärlig masterexamen). För en mer utförlig redovisning av vilka
ämnen ansökningarna omfattar hänvisas till bilaga 1.
Tabell 1. Ansökningar fördelade på examen. Beslut åren 2018-februari 2022.

Ansökt examen

Beslutsår
2018

Högskoleexamen

2019

2020

1

Kandidatexamen
Konstnärlig
kandidatexamen

Totalt
antal
2021

2022

2018–
2022
totalt

1

2

2

2

1

1
5

Magisterexamen

1

2

2

Masterexamen

2

2

3

Licentiat- och
doktorsexamen

1

2

2

7
1

Konstnärlig
licentiat- och
doktorsexamen

1

7

1

1

Yrkesexamen

2

14

16

12

0

44

Totalt antal
beslut

6

21

24

16

2

69

Av tabell 1 framgår att antalet beslutade ansökningar som gäller
yrkesexamen ökade kraftigt under åren 2019–2021. Motsvarande
tendens finns inte för andra examina. De sistnämnda återfinns med några
ansökningar per år jämnt fördelade över tidsintervallet. I rapportens
avslutande diskussion belyses detta ytterligare.

15

Samtliga yttranden och beslut finns tillgängliga på UKÄ:s webbplats https://www.uka.se/kvalitet-examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen.html [hämtat 2021-12-14].
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Hur många ansökningar har kommit
från statliga respektive enskilda
lärosäten?
Som nämndes i avsnittet om reglerna kring examenstillståndsprövningar,
sker UKÄ:s prövning av ansökningar från enskilda anordnare utifrån
samma vägledning som för statliga anordnare. Skillnaden i förfarandet
består i att regeringen utifrån UKÄ:s prövning fattar det slutliga beslutet
om examenstillståndet i fråga.

En tredjedel av ansökningarna från enskilda
anordnare
Enskilda utbildningsanordnare står för ungefär en tredjedel av det totala
antalet ansökningar under tidsperioden. I tabell 2 visas beslutade
ansökningar, totalt 69 stycken. En ökande trend vad gäller ansökningar
från enskilda utbildningsanordnare kan vid första påseendet utläsas i
tabell 2. Detta ska dock tolkas med försiktighet. Det totala antalet
ansökningar från enskilda är relativt få sett över hela tidsperioden. Detta
gör att en tillfälligt större mängd ansökningar från en anordnare enstaka
år kan få stort genomslag i siffrorna.
Tabell 2. Beslutade ansökningar fördelade på typ av anordnare (enskild/statlig). Beslut
åren 2018-februari 2022.

Typ av lärosäte

År för
beslut

Totalt
antal

2018

2019

2020

2021

2022 2018–
2022

Enskilda
utbildningsanordnare

2

5

8

9

0

24

Statliga lärosäten

4

16

16

7

2

45

Totalt antal beslut

6

21

25

16

5

69

Enskilda anordnare kan omfatta t.ex. stiftelser eller bolag. För en
översikt över vilka de enskilda anordnarna är, se bilaga 1. Där framgår
även motsvarande uppgifter för statliga lärosäten som har ansökt om
examenstillstånd.

Vilka ansökningar har beviljats
respektive fått avslag?
UKÄ:s ställningstagande grundar sig på bedömargruppens yttrande med
rekommendation till beslut samt på de överväganden som UKÄ gör. För
att ett lärosäte ska beviljas tillstånd att utfärda examen måste samtliga
fyra bedömningsområden vara godkända.
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Beviljade ansökningar – 61 procent
Under perioden har 43 av totalt 69 slutligt beslutade ansökningar
beviljats. Detta motsvarar 61 procent. Yrkesexamen har den högsta
andelen beviljade ansökningar, 66 procent. Även ansökningar om
examen på forskarnivå har en hög procent beviljande, 63 procent.
Forskarnivå och övriga typer av examina har få ansökningar generellt,
varför tillfälliga faktorer kan ha spelat in och påverkat resultaten.
Ansökningar som rör examina på lägsta nivå (högskole- och
kandidatexamen) har störst andel avslag. Fördelningen av ansökningar
med beslut om beviljande eller avslag finns i tabell 3.
Tabell 3. Beviljade och avslagna ansökningar åren 2018-februari 2022. Typ av examen.
Antal och andelar.
Examen

Beviljad

Yrkesexamen

Avslag

Andel
beviljad

Andel
avslag

Totalt antal

29

15

66 %

34 %

44

Högskoleexamen

0

2

0%

100 %

2

Kandidatexamen

1

1

33 %

67 %

2

Konstnärlig
kandidatexamen

0

1

0%

100 %

1

Magisterexamen

3

2

60 %

40 %

5

Masterexamen

4

3

57 %

43 %

7

Licentiat- och
doktorsexamen

4

3

63 %

37 %

7

Konstnärlig licentiatoch doktorsexamen

1

0

100 %

0%

1

42

27

61 %

39 %

69

Summa (antal)

Ansökningar som fått avslag uppgår till 39 procent
Sett till det totala utfallet för åren 2018–2021 har 39 procent av
ansökningarna fått avslag (27 ansökningar av 69 slutligt beslutade
ansökningar totalt). Ansökningar för yrkesexamina har relativt färre
avslag, 34 procent. Ansökningar som rör examina på lägsta nivå
(högskole- och kandidatexamen) har störst andel avslag. Övriga typer av
examina utöver yrkesexamen har få ansökningar generellt varför
tillfälliga faktorer kan ha spelat in och påverkat resultaten.
Ansökningarna från enskilda utbildningsanordnare har i högre
utsträckning fått avslag på sina ansökningar (enskilda
utbildningsanordnare = avslag på 62 procent av ansökningar, statliga =
avslag på 27 procent av ansökningarna). I tabell 4 redovisas samtliga
ansökningar som fått avslag från UKÄ under perioden 2018-februari
2022.

14

UKÄ 2021: EXAMENST ILLSTÅNDSPR ÖVNINGAR 2017–2021

Tabell 4. Ansökningar som avslagits. Beslut åren 2018-februari 2022.

Examen

Anordnare

Civilingenjörsexamen

Statlig

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Enskild

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Statlig

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Statlig

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Statlig

Högskoleexamen Musikterapi

Enskild

Högskoleexamen Teologi

Enskild

Kandidatexamen Musikterapi

Enskild

Konstnärlig kandidatexamen Konstgrafik och Artists´ book

Enskild

Licentiat- och doktorsexamen Hälsa i samverkan
Licentiat- och doktorsexamen Mänskliga rättigheter

Statlig

Licentiat- och doktorsexamen Preklinisk vetenskap och
klinisk behandlingsvetenskap
Magisterexamen Klinisk hälsopromotion

Enskild

Magisterexamen Specialpedagogik

Enskild

Masterexamen Företagsekonomi

Statlig

Masterexamen Industriell ekonomi

Statlig

Masterexamen Klinisk hälsopromotion

Enskild

Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling

Statlig

Specialpedagogexamen
Tandhygienistexamen

Statlig

Tandhygienistexamen

Statlig

Tandläkarexamen

Enskild

Ämneslärarexamen Musik gymnasiet

Enskild

Ämneslärarexamen Musik årskurs 7–9

Enskild

Ämneslärarexamen Naturkunskap gymnasieskolan

Statlig

Ämneslärarexamen Religionskunskap gymnasieskolan

Statlig

Ämneslärarexamen Svenska som andraspråk åk 7–9

Statlig

Enskild

Enskild

Statlig

Vilka brister i ansökan har lett till
avslag?
Ansökningar om examenstillstånd bedöms utifrån totalt nio
bedömningsgrunder. De bedömda grunderna sammanfattas sedan under
fyra bedömningsområden16. Ett sammanvägt omdöme ges för varje
bedömningsområde. För att ett lärosäte ska beviljas tillstånd att utfärda
examen måste samtliga bedömningsområden vara godkända

16

För varje bedömningsgrund finns dessutom i vägledningen en kortare text innehållande bland
annat exempel i syfte att konkretisera bedömningsgrunden.
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(tillfredsställande). I tabell 5 visas de bedömningsgrunder som ingår vid
examenstillståndsprövningar.

Bedömningsgrunden Säkring av examensmål leder
till flest avslag
En genomgång av beslut som inneburit avslag på ansökan visar att den
bedömningsgrund som ger upphov till flest brister (omdömet Inte
tillfredsställande) är Säkring av examensmålen. Samtliga 28 ansökningar
som fått avslag har fått omdömet Inte tillfredsställande på denna
bedömningsgrund.
Även bedömningsgrunderna Personal och
Områdets/huvudområdets innehåll är svåra att uppfylla

Nästan lika förekommande är bedömda brister under
bedömningsgrunden Personal. Alla utom tre ansökningar som avslagits,
det vill säga 25 stycken, bedöms brista på denna bedömningsgrund.
Vidare har många ansökningar (18 av 28) fått avslag på den första
bedömningsgrunden som benämns olika beroende på typ av examen
(område/huvudområde/yrkesexamen). Denna bedömningsgrund har flera
olika beståndsdelar. I den ingår bland annat bedömning av om
utbildningens innehåll har rimlig omfattning och avgränsning i
förhållande till sökt examen. För examina på avancerad nivå och
forskarnivå ingår att ta ställning till om områdets omfattning och
avgränsning är rimlig och ändamålsenlig. Nämnda två beståndsdelar
leder till flest avslag. Slutligen ingår också en uppskattning av om det i
ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att den sökta
examen får utfärdas.
Bedömningsgrunden Utbildningsmiljön – en utmaning för enskilda
utbildningsanordnare

Denna bedömningsgrund handlar om att det ska finnas en för
utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Vidare ska
verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning
och utbildning. Den ansökta examens relation till forskning står alltså i
centrum. Cirka hälften av de ansökningar som fått avslag har också fått
omdömet Inte tillfredsställande på denna bedömningsgrund. Det gäller
flera av de mindre enskilda utbildningsanordnarna. Det förekommer
dock också att större mer etablerade högskolor bedöms ha brister i detta
avseende.
Bedömningsgrunden Arbetsliv och samverkan – en utmaning för
nya ämnesområden

Omkring en tredjedel av ansökningar som lett till avslag har brister inom
denna bedömningsgrund. Denna bedömningsgrund handlar om hur
utbildningens innehåll och utformning säkerställer användbarhet och
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förberedelse för arbetslivet. Något tydligt mönster i vilka utbildningar
som får avslag är svårt att skönja, det finns dock en liten övervikt av
nyare av lärosätena själva definierade ämnesområden. Det innebär
förstås en extra pedagogisk uppgift för ett lärosäte att i en ansökan
övertyga bedömargruppen om det nya områdets relevans.
Bedömningsgrunden ska dock vara neutral med avseende på detta; det
ska alltså inte krävas annan information eller argumentation för
införandet av ett nytt ämnesområde eller inriktning på en yrkesexamen
visavi ett redan etablerat område/inriktning av ett ämne eller
yrkesexamen.
Bedömningsgrunden Jämställdhet – det övergripande arbetet på
lärosätet ger utslag

Detta berör huruvida ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i
utbildningens innehåll och utformning. Endast enskilda
utbildningsanordnare (sju ansökningar) har fått underkänt på denna
punkt. En möjlig förklaring är att större lärosäten har en längre
erfarenhet av att arbeta med frågorna vilket resulterat i ett övergripande
arbete med perspektivet, något som visar sig i de enskilda
utbildningarna.
Bedömningsgrunderna Resurser och Student- eller
doktorandperspektiv är uppfyllda i nästan alla ansökningar

Bedömningsgrunderna Resurser (exempelvis lokaler och bibliotek) och
Student- eller doktorandperspektiv är uppfyllda i nästan alla
ansökningar. Det är i ett fåtal fall (2 av 27 ansökningar) som dessa
bedöms som bristfälliga. I den avslutade diskussionen återkommer vi till
detta.
Vad som brister varierar beroende på vilken examen ansökan gäller
men beror också på vilken typ av anordnare som ansökt

Även om samtliga ansökningar med avslag får underkänt när det gäller
bedömningsgrunden Säkring av examensmål och många när det gäller
Personal, så finns alltså som visats ovan en viss variation i utfall för de
andra bedömningsgrunderna. Några ytterligare observationer är följande:
För ansökningar som rör avancerad nivå och forskarnivå och generella
examina i allmänhet (högskole- och kandidatexamen) är
bedömningsgrunden som handlar om det sökta områdets/huvudområdets
innehåll och den anknutna forskningsmiljön en särskild stötesten.
Motsvarande mönster ses inte för ansökningar om yrkesexamen. De
senare ansökningarna (yrkesexamen) klarar sig relativt bra vad gäller
forskningsmiljön, och också, men mindre tydligt på bedömningsgrunden
(den första, benämnd Yrkesexamen ovan) som rör examens innehåll och
relevans. Vi noterar också att bedömningsgrunden Jämställdhet nästan
undantagslöst uppfylls i ansökningar som rör yrkesexamen.
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Vi konstaterade ovan att ansökningar som rör generella examina (från
högskoleexamen till forskarnivå) i högre grad än ansökningar om
yrkesexamina brister på bedömningsgrunderna Område/huvudområde,
Forskning- och utbildningsmiljö samt Jämställdhet, medan utfallet för
övriga bedömningsgrunder ser någorlunda lika ut. Här finns dock en
skillnad i det avseendet att yrkesexamina i den aktuella kartläggningen
nästan uteslutande sökts av de större statliga högskolorna och
universiteten. Bland ansökningarna om generell examen finns av
regelmässiga skäl flera enskilda utbildningsanordnare, då dessa (med
några undantag) till skillnad från statliga lärosäten, behöver ansöka om
examina på alla nivåer.
Tabell 5. Bedömningsområden och bedömningsgrunder vid examenstillståndsprövningar.
Siffran inom parentes anger hur många procent av avslagna ansökningar som fått
omdömet Inte tillfredsställande på bedömningsgrunden.

Bedömningsgrunder för ansökan om examenstillstånd
Bedömningsområde
Förutsättningar

Bedömningsgrund
Område/huvudområde/yrkesexamen (67)

Sammanvägd bedömning
Tillfredsställande/Inte
tillfredsställande

Personal (86)
(Forskar)utbildningsmiljö (46)
Resurser (10)
Utformning,
genomförande, resultat

Styrdokument (36)

Tillfredsställande/Inte
tillfredsställande

Säkring av examensmålen (100)
Jämställdhet (25)
Student- eller
doktorandperspektiv

Student- eller doktorandperspektiv (7)

Tillfredsställande/Inte
tillfredsställande

Arbetsliv och samverkan

Arbetsliv och samverkan (37)

Tillfredsställande/Inte
tillfredsställande

Samlat omdöme: Tillfredsställande/Inte tillfredsställande (100)
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Förlängd tid för prövning
Efter pilotförsök infördes 2015 en möjlighet för UKÄ att medge förlängd
tid för prövning. En grundidé var att förlängningen endast var aktuell om
det vid prövningen framkom brister i uppfyllandet av
bedömningsområden som rimligen kunde avhjälpas inom sex månader.
Det var bedömargruppen som skulle rekommendera UKÄ att medge
förlängning. Bristerna skulle vara tydligt definierade.

19 av 73 prövningar har fått förlängd prövningstid
En genomgång av beslutade prövningar visar att i 19 av de 73
prövningarna har beslut om förlängd tid för prövning tagits. Detta
motsvarar 26 procent. Vilka examina det gäller framgår av tabell 6.
Beslutsår avser året då det slutliga beslutet om ansökan togs. Tabellen
visar att de flesta ansökningar som fått förlängd prövningstid avser en
yrkesexamen. Och i särklass vanligast är hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen, där sju ansökningar fått förlängd tid för
prövning. Denna examen var en ny examen som infördes i det svenska
utbildningssystemet 2018. Av de 19 ansökningar som fick förlängd tid
för prövning fick 11 bifall på ansökan när ansökningstiden gått ut,
medan 4 ansökningar fortfarande innehöll brister och avslogs. Fyra
prövningar är inte ännu beslutade.
Tabell 6. Ansökningar som fått förlängd tid för prövning.

19

Examen

Beslut

Grundlärarexamen fritidshem

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Avslag

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Beviljad

Konstnärlig masterexamen Musikalisk gestaltning

Ej beslutad

Licentiat- och doktorsexamen Utbildningsvetenskap

Ej beslutad

Socionomexamen

Beviljad

Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling

Avslag

Specialpedagogexamen

Avslag

Tandhygienistexamen

Avslag

Tandhygienistexamen
Tandhygienistexamen

beviljad

Ämneslärarexamen Matematik gymnasieskolan

Ej beslutad

Ämneslärarexamen Filosofi gymnasieskolan
Ämneslärarexamen Modersmål: arabiska gymnasieskolan

Beviljad
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Ej beslutad

Beviljad

Vilka kompletteringar har begärts in i
samband med förlängd prövningstid?
Vi såg ovan att den bedömningsgrund som behandlar säkring av
examensmålen genomgående bedömts som otillfredsställande i de
ansökningar som fått avslag. Samma mönster finns när det gäller vilka
kompletteringar bedömargrupperna begärt inom ramen för förlängd
prövningstid: Kompletteringarna berör nästan uteslutande säkring av
examensmålen och de därtill kopplade styrdokumenten (utbildningsplan
och kursplaner).

Kompletteringarna rör styrdokument och säkring av
examensmålen
Bedömarna har i kompletteringarna velat se reviderade utbildningsplaner
och kursplaner, inklusive nya litteraturlistor och förändrade
examinationsuppgifter. Eftersom examensbeskrivningarna skiljer sig åt
för de olika yrkesexamina som var berörda, riskerar en mer ingående
beskrivning av de bedömda bristerna och de därtill kopplade åtgärderna
bli för detaljerad. Generellt kan sägas att kompletteringar ofta handlar
om att enskilda examensmål enligt bedömarna behöver få en större tyngd
i utbildningen. Det kan också handla om att progressionen i utbildningen
inte framträder på ett tydligt sätt i styrdokumenten.
Två representativa exempel får därför tjäna som illustration av
förfarandet med förlängd prövningstid.
I yttrandet för ansökan om en hälso- och sjukvårdkuratorsexamen skrev
bedömarna:
”Det var tre punkter som bedömargruppen menade behövde utvecklas: 1.
Kunskaper om områdets vetenskapliga grund där vi saknade såväl svensk som
internationell forskning kring socialt arbete inom hälso- och sjukvård i
utbildningen. 2. En fördjupning i vetenskapsteori och metod som krävdes för att
klara ett självständigt arbete på avancerad nivå. 3. Kunskaper om sambandet
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet ägnades inte den uppmärksamhet
som vi menade är nödvändig.17”

Som komplettering hade ansökande lärosäte vad gäller den första
punkten lagt till ett kursmål, specificerat examinationsuppgiften och lagt
till ny relevant litteratur som bygger på internationell och svensk
forskning i flera av utbildningens kurser. Vad gäller vetenskapsteori och

17

Granskning av Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen. Bedömargruppens yttrande 2020-11-03 s. 1. UKÄ reg.nr 42-00464-19.

20

UKÄ 2021: EXAMENST ILLSTÅNDSPR ÖVNINGAR 2017–2021

metod fanns i kompletteringen tillägg till kursmål och litteratur, med
fokus på de speciella utmaningar som finns när studier ska göras i
tvärvetenskapliga/interdisciplinära sammanhang. Vad gällde kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet hade kursmål
utvecklats på två av kurserna. Dessutom hade tillägg gjorts till
litteraturlistan för en av kurserna.
I det andra exemplet som rörde en ansökan om tandhygienistexamen
fanns mer av en generell kritik mot att styrdokumenten var otydliga, än
att styrdokumenten behövde ändras med avseende på utbildningens
innehåll. Bedömarna skrev här:
”Vår bedömning var att det i ansökan fanns utbildningsplan och kursplaner för hela
utbildningen, men att de behövde utvecklas och omarbetas för att det skulle bli tydligt att
examensmålen kunde uppnås.18”

Den kompletterande dokumentationen bestod av en ny programöversikt,
reviderad utbildningsplan, reviderade kursplaner och en reviderad
målmatris. Efter att ha tagit del av de kompletterande uppgifterna
konstaterade bedömarna:
”Bedömargruppen anser att de reviderade dokumenten på ett tydligt sätt visar att
examensmålen kan uppnås, inte minst genom den översyn som har skett av lärandemålen
i relation till kunskapsformerna och att progressionen framgår tydligt i kursplanerna och
utbildningsplanen.”

Säkring av examensmålen blir i fokus när övriga förutsättningar är
på plats

I föregående avsnitt visades att säkring av examensmål varit det som
motiverat förlängd prövningstid. Det innebär att övriga förutsättningar –
utbildningens koppling till forskning, lärarresursen och andra resurser
(infrastruktur med bibliotek m.m.) befunnits vara tillfredsställande.
Utbildningen har också svarat mot kraven utifrån ett arbetslivs-, studentoch jämställdhetsperspektiv.
Tre ansökningar fick avslag trots förlängd prövningstid

Ovan redovisades att 19 ansökningar getts förlängd prövningstid. Av
dessa var det 4 ansökningar som i det slutliga beslutet ändå fick avslag.
Att notera är att dessa tre var de enda ansökningar där kompletteringar
handlade om fler bedömningsgrunder, utöver säkring av examensmål
och styrdokument. Det rörde sig i de fyra fallen dels om
bedömningsgrunden Yrkesexamen, och då särskilt utbildningens
övergripande innehåll samt bedömningsgrunden Personal, där vissa
lärarresurser saknades.

18

Granskning av Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen.
Bedömargruppens yttrande 2020-04-21. s. 1. UKÄ Reg.nr 42-00182-19.
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Komplettering av ansökan utan förlängd prövningstid

Avslutningsvis ska nämnas att möjligheter för ansökande lärosäte att
komplettera ansökan förekommer i flera delar av ansökningsprocessen.
Ovan har främst s.k. förlängd tid för prövningen berörts, vilket är ett
beslut om ytterligare sex månaders tid som tas när alla ordinarie moment
i en prövning genomförts (intervjuer, yttrandeskrivning). Om vissa
mindre delar saknas i ansökan brukar bedömarna också när prövningen
startar begära in ytterligare material. Dessutom kan kompletteringar
begäras in inför eller efter intervjun med lärosätet.
Gemensamt för dessa kompletteringar är att de inte kräver att lärosätet
förändrar någon del av utbildningen. Det är mer ett sätt att hämta in mer
och tydligare underlag för bedömningen. Det kan exempelvis handla om
förtydliganden av lärartabellen. När ansökan är uppenbart ofullständig
brukar dock UKÄ avslå ansökan utan att rekrytera en bedömargrupp.
Detta har skett vid ett par tillfällen under den aktuella perioden.
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Slutsatser
Tre nya utbildningar till tandhygienist, läkare och
hälso- och sjukvårdskurator gav fler ansökningar
Uppföljningen visar på en ökad frekvens ansökningar men också att
ansökningar om yrkesexamen är i särklass vanligast: Två tredjedelar av
alla ansökningar rör en yrkesexamen. Här finns likheter med de som
gällde i samband med tidigt 2010-tal när den nya lärarutbildningen
sjösattes. Det har även under åren 2017–2021 skett förändringar för
några yrkesexamina, något som kan förklara den relativt höga andelen
ansökningar för yrkesexamen. Utbildning för en tandhygienistexamen
utökades från och med den 1 januari 2019 till 3 år från att tidigare varit
en 2-årig utbildning. Det medförde att alla lärosäten som anordnade den
2-åriga utbildningen (7 lärosäten) var tvungna att ansöka om ett nytt
tillstånd för att kunna ge den 3-åriga utbildningen. Vidare infördes från
och med den 1 juli 2019 en legitimation för kuratorer inom hälso- och
sjukvården, och grund för legitimation skulle som huvudregel vara en ny
utbildning för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Detta har inneburit
att UKÄ mottagit tio ansökningar om denna examen. Slutligen har
läkarutbildningen fått ett delvis förändrat upplägg med en ny
examensbeskrivning som lett till att läkarutbildningen också förlängdes
från 5.5 till 6 år, vilket också lett till att lärosätena (7 lärosäten) måst
söka på nytt om denna examen.

Många ansökningar om yrkesexamina bifölls
Som konstaterats fick 66 procent av ansökningar om yrkesexamina
bifall. Detta är en något högre siffra än för de ansökningar som rör
generella examina (t.ex. doktorsexamen). En sak som är viktig i
sammanhanget är att flera lärosäten under perioden inte ansökte om en
helt ny yrkesexamen. De ansökte i stället om en modifierad variant av
det tillstånd de redan hade (tandhygienistexamen och läkarexamen med
tillsammans 14 ansökningar). Detta har förmodligen lett till att många
förutsättningar redan funnits på plats, liknande utbildning har bedrivits
under en tid osv. och prövningen har därmed i praktiken begränsat till
något eller några nya inslag/examensmål.

Enskilda utbildningsanordnare får fler avslag på
ansökan
Ansökningarna från enskilda anordnare har i högre utsträckning fått
avslag på sina ansökningar. Eftersom antalet ansökningar per år från
enskilda anordnare brukar vara en upp till en handfull, kan resultaten i
stort påverkas av enstaka lärosätens ansökningar. Under den aktuella
perioden fanns exempelvis en enskild anordnare som ansökte sex gånger
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om tillstånd för olika yrkesexamina, vilket är ovanligt i ett historiskt
perspektiv. Jämförelser mellan enskilda och statliga lärosäten vad gäller
antal ansökningar haltar också, eftersom de enskilda enlig lag måste
ansöka för alla typer av examina. Och som sades i föregående avsnitt var
många ansökningar om yrkesexamen under perioden prövningar av
tillstånd för läkarexamen och tandhygienistexamen. Dessa är
utbildningar som många statliga anordnare redan har bedrivit sedan
länge och något de gynnades av i ansökningsprocessen. Med detta i
åtanke, kvarstår ändå en tendens att enskilda anordnare har svårare att få
sin ansökan bifallen. Det finns också en svag tendens till att antalet
enskilda anordnare som ansöker ökar något under den aktuella
tidsperioden. Det skulle dock behöva följas upp ytterligare år, för att se
om de båda trenderna håller i sig över en längre tidsperiod.
Regelverket för examenstillståndsprövningar innebär att enskilda
anordnare prövas utifrån samma vägledning som statliga lärosäten.
Samma kvalitetskrav ska ställas på utbildningen oavsett typ av
anordnare. Detta ställer krav på t.ex. att det finns en forskningsmiljö
knuten till utbildningen. UKÄ har som ambition att ha med bedömare
från såväl större som mindre lärosäten i bedömargrupperna. Tanken är
att de ska ha förståelse för alla typer av lärosäten och deras olika
förutsättningar.
Regelverket sätter alltså ribban högt för beviljande av examenstillstånd.
När det gäller enskilda anordnare konstaterar UKÄ dock att anordnare
med inriktning mot teologi och religionsvetenskap har varit
framgångsrika i att erhålla examenstillstånd. I dessa fall har anordnaren
valt att bygga upp utbildningen så att säga nedifrån och upp; högskoleoch kandidatexamen har sökts först, och efter år av konsolidering har
man sedan ansökt om examina på högre nivåer. Processen har ibland
tagit ett tiotal år. UKÄ:s erfarenhet är också att mindre anordnare kan
gynnas av att samarbeta med andra lärosäten.
En annan faktor som berör ansökningar är att den examen som man
ansöker om behöver kunna motiveras i ett större perspektiv, alltså
utbildningens relevans. Uppföljningen visar att de enskilda som fått
bifall på ansökan ofta, utöver att uppfylla de allmänna kraven, har en
egen inriktning vad gäller innehåll på exempelvis sina
utbildningsprogram på avancerad nivå. Därmed tillförs något som inte
redan finns i det omgivande högskolelandskapet.

Bedömningsgrunden säkring av examensmål leder
till flest avslag
Samtliga 27 ansökningar som fått avslag har fått omdömet Inte
tillfredsställande på bedömningsgrunden Säkring av examensmålen.
Bedömningsgrunden har fått en framträdande plats i den aktuella
vägledningen med en egen bedömningsgrund och ytterligare text som
konkretiserar vad det är som ska bedömas. Det motiveras av att
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säkringen av examensmålen ofta lyfts fram som det resultatmål som
utbildningens alla delkomponenter syftar till att uppnå. Det sägs i
vägledningen bland annat att ansökande lärosäte ska
” … beskriva och analysera hur utbildningens utformning visar på en
progression och koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter
och examination19.”

Bedömningsgrunden innehåller alltså många delar som var och en ska
beskrivas av det ansökande lärosätet dels i styrdokumenten för
utbildningen, dels i ansökans text i övrigt.
Det faktum att säkringen av examensmål har en egen bedömningsgrund
med detaljerade anvisningar gör förstås att bedömarnas uppmärksamhet
fästs vid denna. Detta blir tydligt när bedömarna begär in
kompletteringar av ansökan. Merparten av kompletteringar berör säkring
av examensmålen samt de därtill kopplade styrdokumenten. Möjligheten
till förlängd prövningstid framstår därför i den aktuella uppföljningen
som ett sätt att justera utbildningens innehåll. I samband med att
förlängd tid infördes anfördes ofta att den skulle kunna användas för att
rekrytera ytterligare lärare. Detta var i materialet dock mycket ovanligt
och tillämpades bara i ett fall.

Även andra bedömningsgrunder är svåra att
uppfylla: Personal och utbildningsinnehållet
Många ansökningar får också avslag beroende på bedömningsgrunderna
som berör de personella resurserna. Bedömningsgrunden är här relativt
detaljerad och anger att det ska finnas såväl vetenskaplig som
pedagogisk kompetens samt när det gäller yrkesexamen också
professionsrelaterad kompetens. Tid för forskning och annan
kompetensutveckling betonas. Dessutom ska det finnas förutsättningar
för ovanstående både på kort och på lång sikt. Denna bedömningsgrund
var som redovisats en stötesten för ansökningar om yrkesexamen, något
som är förståeligt eftersom det ofta krävs många lärare från olika
ämnesområden med större eller mindre insatser på yrkesutbildningar.
Ofta krävs även personal utanför lärosätet (inom den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen). Ansökande lärosäten
efterlyser ofta kravnivåer för de olika bedömningsgrunderna, exempelvis
vad som krävs i form av lärarresurser. Tidigare ansökningar och yttrande
kan ge uppslag här och finns på UKÄ:s webbplats. Dessa får dock läsas
utifrån det faktum att olika ämnesområden med olika
undervisningsmoment kan kräva mer eller mindre i form av t.ex.

19

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda generell och konstnärlig högskoleexamen,
kandidatexamen och magisterexamen. s. 5. https://www.uka.se/kvalitet-examenstillstand/examenstillstand/vagledning-infor-ansokan.html [hämtad 2021-12-14].
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lärarresurser. Antalet studenter som beräknas gå den tilltänkta
utbildningen påverkar förstås också kraven på lärarresursen.
Bedömningsgrunden som handlar om
områdets/huvudområdets/yrkesexamens innehåll och relevans leder
också till många avslag. På avancerad nivå och forskarnivå ställs höga
krav på det sökta området för examen. Det handlar om att området måste
vara tydligt avgränsat och hänga samman med lärosätets forskning och
utbildning, men också vara relevant i ett rikstäckande perspektiv. För att
erhålla ett tillstånd på avancerad nivå eller forskarnivå brukar krävas
någon grad av profilering. Detta innebär att området kan motiveras
eftersom det ofta inte finns vid andra lärosäten. Profileringen ställer dock
krav på nya tydliga och avgränsade områdes- och ämnesdefinitioner.
Detta får konsekvenser för hur det nya området/ämnet bedöms och leder
ibland till avslag av ansökan. UKÄ strävar efter att bedömarna har olika
inriktningar i sin ämnesbakgrund och forskning så att de täcker hela det
område som ansökan avser.
Utbildningsmiljön och jämställdhet

Enskilda utbildningsanordnare får i något högre grad än statliga lärosäten
omdömet Inte tillfredsställande på den bedömningsgrund som handlar
om forskningens koppling till utbildningen. Som regelverket är
formulerat är det, konstaterar UKÄ, ett oundgängligt krav att
utbildningen är forskningsanknuten. Enskilda utbildningsanordnare med
knappa forskningsresurser löser oftast det genom att etablera samarbeten
med andra mer forskningstunga aktörer. Vad gäller jämställdhet är det
nästan bara enskilda anordnare som får avslag på grundval av denna
bedömningsgrund. Totalt sett över alla 73 ansökningar är det en mindre
del – i 7 av dessa – som området brister. Resultaten talar för att det är
mer det övergripande jämställdhetsarbetet vid lärosätet som bedöms än
det vid den utbildning ansökan handlar om. Här är det ett metodologiskt
problem liksom för studentperspektivet att intervjuer med studenter på
utbildningen inte går att genomföra.
Arbetsliv och samverkan

Bedömningsgrunden som berör arbetsliv och samverkan bedöms brista i
totalt 10 av 73 ansökningar. För det nystartande av utbildningar som en
examenstillståndsprövning har som ambition förefaller detta perspektiv
viktigt. Å andra sidan finns också en bedömningsgrund i prövningarna
som handlar om behovet i ett rikstäckande perspektiv av utbildningen.
Dessa två inslag i prövningarna överlappar därmed delvis varandra.
Bedömningsgrunderna Studentperspektivet och Resurser nästan
alltid tillfredsställande i ansökningarna

Det finns också bedömningsgrunder som nästan alltid får ett positivt
utfall: Resurser (andra än lärare) samt Student- och doktorandperspektiv.
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Även om en ansökan som helhet får avslag är dessa krav nästan alltid
uppfyllda. Vad gäller student- och doktorandperspektiv blir detta i
många fall (större lärosäten) vid examenstillståndsprövningar en fråga
om hur perspektivet tillgodoses överlag på närliggande utbildningar. Det
är vidare förenat med svårigheter att bedöma studentperspektivet på en
utbildning som ännu inte startat; bland annat finns inte möjligheter att
intervjua studenter på utbildningen. Ett större lärosäte har även innan
man ansöker, i likhet med ett aktivt studentinflytande, biblioteksresurser
och undervisningslokaler på plats. En förklaring kan alltså vara att större
lärosäten redan har dessa förutsättningar på plats i och med att de redan
bedriver utbildning inom andra områden. Men underlaget i denna rapport
visar att även lärosäten utan tidigare eller med ringa
utbildningsverksamhet i hög grad uppfyller kraven på resurser och
studentinflytande.

Viktigt att syftet med förlängd prövningstid efterlevs
Möjligheten med förlängd tid för prövning har använts under den
aktuella perioden. I de flesta fall rör kompletteringarna mindre
justeringar kring styrdokument och säkring av enstaka examensmål. Om
rutinen ska finnas kvar är det viktigt att syftet med den kommuniceras
och efterlevs, alltså att den innebär en möjlighet att justera mindre och
tydligt definierade brister i en i övrigt tillfredsställande ansökan där
åtgärderna för att avhjälpa bristerna bedöms vara inom räckhåll. Risken
finns annars att ett ökat ansvar för ansökan läggs på bedömargruppen.
Bedömargrupperna är ofta angelägna om att ge återkoppling på ansökan.
Detta gäller såväl brister som förtjänster. Risken för att ansökningar som
är halvfärdiga skickas in för att få återkoppling finns med nuvarande
förfarande. Det finns en tendens att antalet ansökningar som får förlängd
tid för prövning har ökat de senaste åren. UKÄ behöver därför fortsatt
bevaka förfarandet med återkoppling i samband med förlängd tid för
prövning.

Avslutande reflektioner
Ett förfarande med examenstillståndsprövningar har bland annat kravet
på sig att vara förutsägbart. Förutsägbarhet innebär att
bedömningsgrunderna som används i ansökningsprocessen ska vara så
långt det går möjliga att tolka i förväg för ansökande lärosäte. Detta
skapar rimliga förväntningar hos ansökande lärosäte om utfallet för
bedömningen ansökan. Även om bedömningsgrunderna i vägledningen
är kompletterade med exemplifieringar i syfte att öka förutsägbarheten
kommer en tolkning av desamma alltid att göras av respektive
bedömargrupp för ansökan. I arbetet med bedömargrupperna strävar
UKÄ efter att ta hänsyn till bedömningsprocessens subjektiva inslag i
syfte att bedömningar ska ske likvärdigt över tid. Detta görs bland annat
genom UKÄ:s bedömarutbildningar och också genom att jämförelser
med tidigare prövningar görs innan beslut i aktuell prövning fattas.
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Förutsägbarheten hänger också samman med ett effektivt
resursutnyttjande. Vi har observerat i några fall att en ansökan trots
upprepade ansträngningar från lärosätet avslagits. Detta är naturligtvis
inte bra ur resurssynpunkt. En fråga som därför kan ställas utifrån detta
exempel men också med avseende på mängden avslag och
kompletteringar som redovisats i denna rapport, är om
bedömningsgrunderna kan formuleras på ett tydligare sätt. För att
besvara den frågan kan översikten i denna rapport vara användbar. Det
har bland annat visats att för några bedömningsgrunder gäller att de
mycket ofta leder till avslag, medan andra sällan gör det. Exempelvis är
bedömningsgrunden Säkring av examensmålen något som alltid brister i
ansökningar som får avslag. Vad gäller frågan om tydlighet har denna
bedömningsgrund dock en relativt utförlig beskrivning i vägledningen.
Det finns också anvisningar för vad som krävs för att den ska anses vara
uppfylld. Det talar för att bedömningsgrunden är svår ”i sig” att uppfylla,
snarare än att den är otydligt beskriven i vägledningen. Detta kan i så fall
bero på att bedömningsgrunden består av många delar (många separata
mål) som ska uppfyllas genom ett antal aktiviteter (uppställande av
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination och hur dessa hänger
samman).
En annan aspekt rör bedömningsgrunder som nästan uteslutande bedöms
som tillfredsställande även när ansökan som helhet får avslag. Här kan
frågan ställas om formuleringen av bedömningsgrunden gör att
bedömningen blir träffsäker. Utifrån resultaten i denna rapport föreslås
att formuleringarna av bedömningsgrunderna Resurser samt
Studentperspektiv kan ses över i fråga om behov av förtydliganden.
Vad gäller bedömningsgrunden Resurser har det också nyligen i en
rapport från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
efterlysts en mer grundlig granskning av de ekonomiska och
organisatoriska resurserna särskilt när det gäller mindre enskilda
utbildningsanordnare20.
Vad gäller bedömningsgrunden Arbetsliv och samverkan har det också
hävdats ovan att det finns överlappningar med den och andra
bedömningsgrunder. Det handlar då om den som handlar om behovet av
utbildningen i ett rikstäckande perspektiv. Det finns även överlappningar
mellan arbetsliv och en del examensmål för yrkesutbildningar då dessa
har kontakter med arbetslivet genom den verksamhetsförlagda
utbildningen.
Vidare kan bedömningen av jämställdhetsperspektivet (liksom
studentperspektivet) sägas ge utmaningar då intervjuer inte kan göras
med studenter som genomgår utbildningen som ansökan gäller. Även om
planeringen av utbildningen ska ta upp ett jämställdhetsperspektiv, enligt

20

Enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda examina. Rapport från Sveriges universitetsoch högskoleförbund, november 2021.
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bedömningsgrundens formulering, kan det faktiska utförandet som det
uttrycks i intervjuerna tillföra väsentlig information för bedömarna. Vi
får alltså ingen information om hur vare sig studentperspektiv eller
jämställdhetsperspektiv uppfattas i den konkreta utbildningen av
studenterna. Det finns kopplat till detta indikationer på att perspektivet
bedöms mer utifrån det övergripande arbetet på lärosätet mer än för den
aktuella utbildningen.
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Bilaga Ansökningar om examenstillstånd 2017–våren 2021

30

Lärosäte

Examen

Omdöme

Anordnare

Förlängd
prövningstid

Blekinge tekniska högskola

Masterexamen Industriell
ekonomi

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Blekinge tekniska högskola

Masterexamen Industriell
ekonomi

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Centret för funktionsinriktad
musikterapi

Högskoleexamen
Musikterapi

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Centret för funktionsinriktad
musikterapi

Musikterapi

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Enskilda högskolan
Stockholm

Licentiat- och doktorsexamen
Mänskliga rättigheter

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Ersta Sköndal Bräcke
högskola

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Enskild

Ja

Ersta Sköndal Bräcke
högskola

Kandidatexamen
Civilsamhällesvetenskap

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Göteborgs universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Göteborgs universitet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Göteborgs universitet

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen
Modersmål: arabiska åk 7-9

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen
Modersmål: arabiska gy

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Högskolan Dalarna

Licentiat- och doktorsexamen
Resurseffektiv byggd miljö

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan i Gävle

Masterexamen
Företagsekonomi

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan i Gävle

Civilingenjörsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan i Gävle

Licentiat- och doktorsexamen
Utbildningsvetenskap

Ej beslutad

Statlig

Ja

Högskolan i Halmstad

Socionomexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Kristianstad

Licentiat- och doktorsexamen
Hälsa i samverkan

Inte tillfredsställande

Statlig

nej

Högskolan Kristianstad

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Kristianstad

Licentiat- och doktorsexamen
Pedagogiskt arbete

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Kristianstad

Licentiat- och doktorsexamen
Vårdvetenskap

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Högskolan Väst

Socionomexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Högskolan Väst

Ämneslärarexamen Svenska
som andraspråk åk 7-9

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Karlstads universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

nej

Karlstads universitet

Speciallärarexamen språk-,
skriv- och läsutveckling

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Karlstads universitet

Specialpedagogexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

Ja

Karlstads universitet

Grundlärarexamen fritidshem

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Karlstads universitet

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Karlstads universitet

Konstnärlig masterexamen
Musikalisk gestaltning

Ej beslutad

Statlig

Ja

Karolinska institutet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Karolinska institutet

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej
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Konstfack

Konstnärlig licentiat- och
doktorsexamen Bild, form,
rum

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Linköpings universitet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Linnéuniversitetet

Civilingenjörsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Lunds universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Lunds universitet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

Ja

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Ej beslutad

Statlig

Ja

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen
Religionskunskap gy

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen
Naturkunskap gy

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Mittuniversitetet

Civilekonomexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Newmaninstitutet

Masterexamen Teologi

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Skandinavisk teologisk
högskola

Högskoleexamen Teologi

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Sophiahemmet högskola

Magisterexamen
Reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Sophiahemmet högskola

Magisterexamen Klinisk
hälsopromotion

Återtagen

Enskild

Nej

Sophiahemmet högskola

Masterexamen Klinisk
hälsopromotion

Återtagen

Enskild

Nej

Stiftelsen Grafikskolan

Konstnärlig kandidatexamen
Konstgrafik och Artists´ book

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Tandläkarexamen

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Ämneslärarexamen
Matematik gy

Ej beslutad

Enskild

Ja

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Ämneslärarexamen Svenska
som andraspråk åk 7-9

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Preklinisk vetenskap och
klinisk behandlingsvetenskap

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Stockholms
Musikpedagogiska Institut

Ämneslärarexamen Musik åk
7-9

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stockholms
Musikpedagogiska Institut

Ämneslärarexamen Musik gy

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stockholms
Musikpedagogiska Institut

Specialpedagogik

Inte tillfredsställande

Enskild

Nej

Stockholms universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Sveriges
Lantbruksuniversitet

Civilingenjörsexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Södertörns högskola

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Inte tillfredsställande

Statlig

Nej

Södertörns högskola

Ämneslärarexamen Svenska
som andraspråk gy

Tillfredsställande

Statlig

Nej
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Södertörns högskola

Masterexamen Medieteknik

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Umeå universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Umeå universitet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Umeå universitet

Tandhygienistexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Uppsala universitet

Läkarexamen

Tillfredsställande

Statlig

Nej

Uppsala universitet

Ämneslärarexamen Filosofi
gy

Tillfredsställande

Statlig

Ja

Världssjöfartsuniversitetet
(World Maritime University)

Doktorsexamen Maritima
studier

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Världssjöfartsuniversitetet
(World Maritime University)

Magisterexamen Maritima
studier

Tillfredsställande

Enskild

Nej

Örebro teologiska högskola

Magisterexamen Teologi

Tillfredsställande

Enskild

Ja

Örebro teologiska högskola

Masterexamen Teologi

Tillfredsställande

Enskild

Ja

Örebro universitet

Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Tillfredsställande

Statlig

Ja
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se

