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Utbildningsdepartementet 
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Remiss av betänkandet Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på 
remiss på rubricerat betänkande, ert diarienummer U2015/03787/UH. SUHF vill 
framföra några övergripande synpunkter. I övrigt hänvisas till vad våra medlemmar 
själva anför i sina remissyttranden.  

 
Kommentarer 

 
Utredningen är omfattande och innehåller en mängd redovisningar av data, analyser och 
resonemang kring sektorns utbildningsutbud under de två senaste decennierna. Vi delar 
slutsatsen att sektorn i stora drag klarar matchningen mellan arbetsmarknadens behov 
och studenternas efterfrågan även om vissa problemområden finns.  
 
De rekommendationer som görs angående behovet av samverkan och samråd med 
arbetsmarknaden är i många fall redan etablerade och välfungerande. Förslaget om 
ökad rapportering i årsredovisningar bör behandlas restriktivt då detta riskerar att 
orsaka mer arbete än värde.   

 
Vi har inget att invända mot att frågan om dubbla examina utreds. Det finns oklarheter i 
frågan och utfallet i de av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförda 
kvalitetsutvärderingarna illustrerar problematiken.  

 
En samverkan mellan SUHF och Myndigheten för Yrkeshögskolan finns etablerad sedan 
en tid tillbaka och detta kan vara ett forum för att fördjupa den diskussion om 
högskolans gränser som förs i utredningen. Stora svårigheter föreligger idag att validera 
utbildningar som ges av Yrkeshögskolans anordnare på grund av bland annat 
avsaknaden av examensordningar och bristfälliga metoder för kvalitetsutvärdering. Det 
är angeläget att förbättringar sker av förutsättningarna för validering för att kunna 
undvika att enskilda individer genomför likartade utbildningsmoment upprepade 
gånger. Det är också viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att säkra effektiviteten 
i systemet. Frågan om gränsdragning relaterar också till utredningens förslag att 
universitetet och högskolor, för att ge en utbildning ska visa att utbildningen är 
forskningsanknuten. Detta förutsätter en tydlighet i innebörden av 
forskningsanknytning. SUHF välkomnar en fortsatt diskussion kring forskningsanknytning 
men ser stora svårigheter i att fastställa innebörden av forskningsanknytning på ett 
sådant sätt som efterfrågas av utredningen.  

 
SUHF har i andra sammanhang fört fram behovet av en samlad analyskapacitet vad 
gäller högskolepolitiska frågor, sektorns utveckling och forskning i anknytning till 
sektorns uppdrag. Utredningen innehåller viktiga systemövergripande datamängder som 
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det vore av intresse att fortsatt följa i syfte att skapa bättre beslutsunderlag inom såväl 
enskilda lärosäten som inom sektorn som helhet. Ett uppdrag att ta tillvara, förvalta och 
vidareutveckla utredningens data bör formuleras och läggas till UKÄ i avvaktan på att ett 
högskoleobservatorium etableras i enlighet med det förslag som SUHF framfört i skilda 
sammanhang.  
 
 
Enligt uppdrag   
    

 
 
Marianne Granfelt 
Generalsekreterare   


