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Sammanfattning 
 
 
På sistone har debatten om högskoleutbildningars koppling till näringslivet - i samband med 
främst Bolognaprocessen och Lissabonstrategin - intensifierats i europeiska länder. Medan 
arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker tilltar uttrycker exempelvis företagare 
behovet av mer näringslivsrelevanta utbildningar där studenterna ges bättre förutsättningar att 
komma ut på arbetsmarknaden. 
 
Föreliggande uppsats behandlar därför universitet / högskolors samverkan med näringslivet 
utifrån Bolognaprocessen och Lissabonstrategins mål om att skapa ett europeiskt, 
konkurrenskraftigt kunskapsområde. Hur anpassas högre utbildningar till arbetsmarknaden i 
länder som Sverige, Frankrike och Tyskland? Syftet består av tre dimensioner: att undersöka 
arbetsgivarorganisationers krav och förväntningar gällande upplägg och genomförande av 
utbildningar, jämföra utbildningars struktur där samverkan mellan näringsliv och akademi 
fokuseras samt analysera om och i så fall varför det brister i kopplingen mellan näringsliv och 
akademi i Sverige, Frankrike och Tyskland. 
 
Data i uppsatsen baseras på sekundära källor, enkätsvar från och i viss mån telefonintervjuer 
med respektive lands centrala näringslivsorganisationer och sammanlagt nio lärosäten (tre 
universitet / högskolor  i Sverige, Frankrike och Tyskland). Ingenjörsutbildningen ’bioteknik’ 
valdes för djupare analys och undersöks utifrån bland annat upplägg och syfte samt 
näringslivsanknytning. Även arbetsgivarrepresentanters ståndpunkter kring högre utbildning 
inbegrips. 
 
Högskolevärlden i Sverige och Europa tenderar att frångå Humboldts bildningsideal och 
konceptet om ”akademisk frihet” för att istället utöka kontakten med verkligheten i näringsliv 
och samhälle. Kraven från bland andra regering, arbetsgivare och studenter på att inbegripa 
omvärlden i utbildningar ger dock samtidigt upphov till intressekonflikter mellan akademi och 
näringsliv. Trots att de undersökta utbildningarna visar sig knytas till arbetsmarknaden på 
skilda sätt och i olika utsträckning förekommer brister i samverkan - dels beroende på kultur- 
och normskillnader mellan parterna. En för nära relation mellan universitet och näringsliv 
befaras leda till kortsiktighet samt till att den vetenskapliga utvecklingen fördröjs eller drivs in 
i alltför kommersiella utvecklingsfåror. 
 
I undersökningen dras dessutom slutsatsen att utbildningspolitiken i respektive land hänger 
ihop med i vilken mån kopplingar till arbetsmarknaden byggs upp. Även lärosätenas 
traditionella ställning i samhället avgör hur och i vilken grad utbildningars förankring i 
näringslivet tillåts. 
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1. Introduktion 
 
 

“Knowledge and innovation are the engines of sustainable growth in Europe 
today, and universities are crucial for achieving the goals set out by the […] 
European Council. However, […] there are important weaknesses in the 
performance of European higher education institutions compared to those of 
our main competitors, notably the USA. Although the average quality of 
European universities is rather good, they are not in a position to deliver their 
full potential to boost economic growth, social cohesion and more and better 
jobs. The Commission invites national decision makers to set out measures that 
would enable universities to play a full role in the Lisbon strategy”. 

Ján Figel, 

European Commissioner for Education, Training, Culture and Multilingualism1.  

 
1.1 Bakgrund 
 
Globaliseringen av ekonomin medför förändringar inte bara i arbetslivets struktur, yrken och 
kompetensbehov utan också i utbildningssystemet. Europeiska unionens verksamhet inom 
utbildnings- och forskningssektorn har i hög grad stärkts under de senaste åren, även om 
behörigheten i frågorna huvudsakligen ligger hos medlemsstaterna. Den internationella 
konkurrensen om begåvade studenter, lärare och forskare tilltar, samtidigt som Europa med 
förenade krafter försöker öka sin verkningsfullhet på global nivå. Internationellt samarbete 
betraktas i hög grad som en nödvändighet såväl inom exempelvis omfattande 
forskningsprojekt som vid spridningen och nyttiggörandet av forskningsresultat.2 
 
Som Ján Figel i citatet ovan påpekar, bidrar kunskap och innovation till ökad ekonomisk 
tillväxt. Kvaliteten på den högre utbildningen utgör därför bland andra en avgörande faktor 
för att skapa ett konkurrenskraftigt samhälle. Gapet mellan de europeiska och amerikanska 
utbildningsinstitutionernas prestation tilltar dock kontinuerligt, samtidigt som dagens Europa 
står inför svåra demografiska, socialpolitiska och finansiella utmaningar.3 Enligt 
Regeringskansliets hemsida har den ekonomiska klyftan mellan EU och USA ökat sedan 
1995.4 Ambitionen är att EU ska vända denna trend och komma i kapp, varför diskussionerna 
kring utvecklingen av ett europeiskt samarbete inom högre utbildning och på den 
internationaliserade arbetsmarknaden intensifierats. Medier rapporterar kontinuerligt om 
införandet av europeiska moduler i utbildningen, internationella kursutvecklingsprojekt samt 
ett enhetligt system för informationsutbyte och betygsöverföring. På så sätt önskar man, 
genom större tydlighet och transparens, skapa fri rörlighet på utbildningsområdet och 
arbetsmarknaden inom EU, med ökad tillväxt till följd. 
 
Under slutet av 1990-talet initierade europeiska utbildningsministrar ett mellanstatligt 
samarbete som utmynnade i formulerandet av Lissabonstrategin och Bolognaprocessen. 
Enligt Lissabonstrategin ska EU år 2010 vara ”världens mest snabbast växande ekonomi med 

                                                 
1 Europeiska kommissionens hemsida om utbildning: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lisbon_en.html  
2 Undervisningsministeriet i Finland: www.minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utvecklingsplan041203.pdf 
3 Europeiska kommissionens meddelande: KOM(2005) 24, Bryssel, 2005-02-02, s.4 
4 Regeringskansliets hemsida om Lissabonstrategin: http://www.regeringen.se/sb/d/2504/a/13596 
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full sysselsättning och hållbar utveckling”.5 Den europeiska ekonomin ska baseras på 
kunskap, varför Lissabonkonventionen vidare handlar om erkännande av bevis avseende 
högre utbildning i Europaregionen och därmed utgör ”ett viktigt bidrag till och en 
förutsättning för ökad studentrörlighet”.6 
 
Syftet med Bolognadeklarationen består i att utveckla ett enhetligt europeiskt område för 
högre utbildning (”European Higher Education Area”) fram till år 2010, främst för att främja 
Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent.7 Med mindre än fem år 
kvar till måluppfyllelsen aktualiseras ämnet från olika myndigheter på såväl nationell som 
EU-nivå. I juni 2005 lade den svenska regeringen fram en högskoleproposition som anger 
riktlinjerna beträffande exempelvis utbildningsnivåer, examensstrukturer och ECTS-betyg 
som de svenska lärosätena väntas följa.8 Implementeringen av Bolognadeklarationens direktiv 
tar med andra ord fart på landets universitet och högskolor. Även på andra håll som i 
Frankrike och Tyskland äger omfattande förändringar inom den akademiska världen rum. 
 
Figur 1. Samverkan mellan akademi och näringsliv som del av Bolognaprocessen och 
Lissabonstrategin. 
 
   
 

Bologna & Lissabon 
  
   
 
 
     
  
 
Övergripande mål: Skapa ett enhetligt europeiskt, konkurrenskraftigt kunskapsområde för 
högre utbildning med ökad ekonomisk tillväxt (gentemot främst USA). 
 
 

Källa: Egen. 
 
En aspekt som är förankrad i både Lissabonstrategin och Bolognaprocessen - som med andra 
ord bidrar till att uppfylla målet om ett enhetligt europeiskt, konkurrenskraftigt 
kunskapsområde - utgör utvecklingen av ett effektivt och nära samarbete mellan akademi och 
näringsliv (se figur 1 ovan). Representanter från utbildningsinstitutioner och 
arbetsgivarorganisationer poängterar vikten av att studenter redan i ett tidigt skede av 
studierna förbereds på yrkeslivet. En näringslivsrelevant utbildning påstås ge studenterna 
ökade chanser på den internationaliserade arbetsmarknaden, samtidigt som företag får bättre 
sökanden och mer kvalificerade medarbetare. Partnerskap mellan vetenskapsinstitutioner och 
näringsliv utmynnar med andra ord i fördelar för både akademi och 
arbetsmarknadsrepresentanter: medan högskolor och universitet skapar ökad konkurrenskraft 
och profilbildning samt öppnar dörrar för studenters framtida yrkesliv, profiterar näringslivet 
bland annat av starkt efterfrågade utexaminerade, tillgång till vetenskapligt know-how, och 

                                                 
5 Regeringskansliets hemsida om Lissabonstrategin: http://www.regeringen.se/sb/d/2504/a/13596 
6 Regeringskansliets hemsida om Lissabonstrategin: http://www.regeringen.se/sb/d/3944/a/12736 
7 Regeringskansliets hemsida om Bolognaprocessen: http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12627 
8 Regeringens proposition (2004/05):162.  

Samarbete mellan 
Akademi & Näringsliv

(bl.a.) 
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möjligheten till kunskapsförsprång.9 Både europeiseringen av utbildningen och samarbetet 
mellan universitet / högskolor och näringsliv är följaktligen viktiga hörnstenar för att nå en 
högre konkurrenskraft inom EU.10 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Även om arbetsmarknaden i hög grad både påverkar och påverkas av europeiseringen av 
utbildningar, rapporterar myndigheter på flera håll om akademins bristande kontakter med 
arbetsmarknaden under utbildningens gång.11 Samordningen av utbildningar och främst 
kopplingen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknaden verkar skilja sig i teori och 
verklighet. Trots en uttalad vilja om att samverka integreras arbetsgivarorganisationer sällan 
eller i otillräcklig utsträckning i akademiska frågor. Samtidigt som ”lärosätena upplever ett 
bristande intresse från arbetsgivarsidan”12, talas det bland annat om högskolors och 
universitets ovilja att möta arbetsmarknadens krav.13 Främst näringslivsrepresentanter hävdar 
att situationen för såväl studenter som arbetsgivare försämras och att den nationella 
konkurrenskraften försvagas om inte utbildningar anpassas till arbetsmarknadens behov och 
utveckling. Konsekvenserna består exempelvis i att nyutexaminerade studenter får svårare att 
söka jobb som kräver en djupare inblick i affärsvärlden. På samma sätt riskerar studenters 
kunskaper inte motsvara arbetsgivarnas krav och behov vid rekrytering.14  
 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte består i att utifrån Bolognaprocessen och Lissabonkonventionen analysera 
och jämföra hur högre utbildningar i Sverige, Frankrike och Tyskland anpassas till 
arbetsmarknaden. Studien görs utifrån följande dimensioner: 
 

1) Undersöka arbetsgivarorganisationernas krav och förväntningar gällande upplägg och 
genomförande av utbildningar.  

 
2) Jämföra utbildningarnas struktur där samverkan mellan näringsliv och akademi 

fokuseras. 
 

3) Analysera om och i så fall varför det brister i kopplingen mellan näringsliv och 
akademi i Sverige, Frankrike och Tyskland. 

 
1.4 Avgränsningar 
 
1.4.1 Motivering till val av perspektiv 
 
Eftersom det existerar en mängd publikationer kring Bolognaprocessen och 
Lissabonkonventionen från myndigheter inom högre utbildning och arbetsgivarorganisationer, 
ges i uppsatsen endast en begränsad bild av fenomenet, och åtskilliga relevanta aspekter som 
fokuserar kopplingen mellan universitet / högskola och näringsliv berörs. Samtidigt finns på 
grund av att ämnet aktualiserats först under senare år alltför få fallstudier inom området, 
                                                 
9 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (April 2002), s.6f 
10 Europeiska kommissionens meddelande: KOM(2003) 58, Bryssel, 2003-02-05. 
11 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2004), s.14, 31. 
12 Högskoleverkets rapportserie 2005:46 R, s.40. 
13 Enkätsvar från informant vid BDA, 2005-10-17. 
14 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
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varför vi väljer att koncentrera oss på att jämföra och undersöka en utbildningsinriktning - 
bioteknik - på tre utvalda universitet / högskolor i Sverige, Frankrike och Tyskland. Inom 
programmet bioteknik fokuseras sedan moment som bidrar till uppfyllelsen av de i 
Bolognadeklarationen formulerade målen om fri rörlighet på utbildningsområdet och 
arbetsmarknaden samt stärkt europeisk konkurrenskraft. På så sätt hålls studien på en specifik, 
smalt definierad analysnivå och bidrar med nya perspektiv på europeiseringen av utbildningar 
som kretsar kring samarbetet mellan akademi och företag i upplägg och genomförande av 
utbildningar. Vidare knyts de empiriska data ihop med en teoretisk diskussion om bildning, 
där koncept som Humboldts bildningsideal, skillnader mellan akademisk utbildning och 
yrkesutbildningar samt livslångt lärande berörs. 
 
Vid genomgången av utbildningarna prioriteras anknytningen till näringslivet. Hur och i 
vilken mån samarbetar akademin med företag på den regionala och internationella 
arbetsmarknaden? Ett arbetsgivarperspektiv inbegrips, varför ställningstaganden från Svenskt 
Näringsliv, MEDEF och BDA utvecklas; fackliga organisationers ståndpunkter tas däremot 
inte med i beaktning. 
 
Medan Sverige utgör analysens mittpunkt, kontrasteras den inhemska utvecklingen på det 
akademiska planet mot aktuella och jämförbara händelser som går hand i hand med 
Bolognaprocessen och Lissabonstrategin i Frankrike och Tyskland. Inte bara anses dessa två 
nationer vara betydande aktörer inom EU; även personliga faktorer bidrog till valet av 
länderna (bland annat kunskaper i såväl det franska som tyska språket). 
 
1.4.2 Generella ramar 
 
Undersökningen kring europeisering av högre utbildning behandlar varken Bolognaprocessen 
och Lissabonkonventionens mål och direktiv i detalj. Den koncentrerar sig istället främst på 
de punkter i utvecklingen som kontinuerligt uppmärksammas av myndigheter och media, och 
som representanter från akademi och näringsliv betraktar som centrala: samverkan mellan 
utbildningsinstitutioner och företag, som ett betydande steg mot uppfyllelsen av det 
övergripande målet om att skapa ett konkurrenskraftigt Europa. Beträffande diskussionen av 
bildningskoncepten identifieras aspekter som ligger till grund för den generella förståelsen av 
ämnet. 
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2. Metod 
 
 
Hur genomfördes det empiriska arbetet i uppsatsen? Vilka är styrkorna respektive bristerna 
med de utsedda undersökningsmetoderna i förhållande till studiens syfte? I detta kapitel 
kommer vi bland annat att redogöra för valen av forskningsstrategi, angreppssätt samt 
datainsamlingsmetod utifrån det undersökta problemets karaktär. Avslutningsvis följer en 
diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet.  
 
2.1 Forskningsstrategi 
 
En surveyundersökning utgör ett tillvägagångssätt som ”inrymmer empirisk forskning vid en 
bestämd tidpunkt, och som eftersträvar så omfattande och fullständiga data som möjligt”.15 
Den positivistiska strategin kombinerar med andra ord beroendet av empirisk data, fokus på 
ögonblicksbilden och en bred täckning. Survey innebär att en större avgränsad grupp 
undersöks samt att forskningsstrategin ”baseras på observationer i den verkliga världen”. Den 
används tillsammans med olika metoder som exempelvis frågeformulär och intervjuer, men 
även skriftliga källor kan bilda en typ av surveyundersökning.16  
 
Fördelarna med survey som forskningsstrategi uppskattas till ett målmedvetet och strukturerat 
undersökande. Metoden ger därutöver möjlighet att ”samla information om ett större antal 
variabler, likväl som de kan ge en stor mängd information om ett begränsat antal variabler”.17 
Dess breda täckning och strävan efter holism innebär att ”det är mer sannolikt att 
surveyundersökningen erhåller data baserade på ett representativt urval än något annat 
tillvägagångssätt”18, varför en väl genomförd surveyundersökning skänker trovärdighet åt 
generaliserade påståenden. Samtidigt tenderar strategin att fokusera mer på data än teori till 
den grad att uppgifternas signifikans kan komma att förbises. Dessutom riskerar 
surveyundersökningen att förlora djup och detaljer till förmån för bredd och omfattande 
täckning beträffande producerade data. 
 
Med anledning av ovan nämnda karaktärsdrag anser vi surveyundersökningen ligga till grund 
för vår studie om utbildningar i Sverige, Frankrike och Tyskland. Denscombe menar även att 
den vanligtvis - som i föreliggande uppsats - avser aktuella förhållanden och omfattar en 
strävan att skaffa en ögonblicksbild av hur saker och ting är vid tidpunkten för 
datainsamlingen. 
 
Eftersom vi ämnar analysera bioteknikstudenternas samverkan med och förberedelse på 
näringslivet (i form av praktik, utlandsstudier och dylikt) vid specifika universitet / högskolor, 
lämpar sig varken experiment, aktionsforskning eller etnografi som forskningsstrategi i detta 
sammanhang: Laboratorie- eller fältexperiment inbegriper en kontrollgrupp och 
experimentgrupp, där de studerade ämnena (människor eller sociala system) och 
förhållandena (företeelser eller situationer) manipuleras av forskaren och ”undersöks under 
kontrollerade former, med stor uppmärksamhet på noggranna mätningar av det som sker”.19 
Inte heller aktionsforskning, som betraktar forskning och handling som integrerade, cykliska 

                                                 
15 Denscombe, M. (2000), s.13 
16 Ibid, s.37 
17 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.53f 
18 Denscombe, M. (2000), s.38 
19 Ibid, s.56 
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processer, syftande till att ”förändra saker”20, låter sig relateras till denna studie. Etnografi, en 
strategi som vanligtvis används av socialantropologer, befattar sig med totaliteten av alla 
sociala, kulturella och psykologiska aspekter av samhället, där medlemmar av en grupp 
människor eller kultur följs i vardagen. Vilken mening tillskriver den studerade gruppen 
händelser och hur uppfattar de sin verklighet?21 
 
Däremot visar - förutom surveyundersökningen - även fallstudien på karaktärsdrag som 
stämmer överens med utformningen av föreliggande uppsats. Målsättningen med en fallstudie 
består i att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 
processer, att belysa det generella genom att inrikta sig på enskilda undersökningsenheter. I 
motsats till surveyundersökningen studeras fenomen på djupet, i detalj, för att kunna reda ut 
komplexiteten i en given situation. I detta arbete analyseras utbildningsinriktningen bioteknik 
samt dess koppling till arbetsmarknaden i Sverige, Frankrike och Tyskland grundligt, för att 
på så sätt anknyta till den mer övergripande Bolognaprocessen och Lissabonkonventionen. 
Begrepp som ’bildning - utbildning’, ’livslångt lärande’ och ’bildningsideal’ fungerar som 
den vetenskapliga ramen inom vilken undersökningen bedrivs. 
 
Vidare fokuserar strategin sammanlänkade och ömsesidigt påverkande sociala relationer och 
processer. Eftersom forskaren studerar hur de olika delarna influerar varandra, tenderar 
fallstudien likaledes ”att vara holistisk som att ägna sig åt enstaka faktorer”. 
Uppmärksamheten riktas i synnerhet mot de processer som leder fram till resultaten och som 
förklarar varför vissa resultat uppstår. Istället för att som i ett experiment utgå ifrån en 
konstlad situation i forskningssyfte - att målmedvetet försöka kontrollera variablers inverkan 
på en bestämd komponent - utgör fallet ”ett naturligt förekommande fenomen”. Det existerar 
med andra ord både före och efter forskningsprojektet. Vidare uppmuntrar fallstudien 
forskaren till att använda sig av flera källor, olika typer av data och forskningsmetoder.22 
 
Med hänsyn till ovanstående kriterier låter sig därför föreliggande studie betraktas som en 
kombination mellan forskningsstrategierna surveyundersökning och fallstudie. 
 
2.2 Forskningsansats 
 
Forskarens arbete består i att relatera teori och verklighet till varandra, antingen på ett 
induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt.23  
 
Enligt Patel och Davidson innebär induktiv forskning att forskaren ”studerar 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, 
och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori”. I induktiva 
undersökningar utför man med andra ord datainsamlingen utan att styras av någon hypotes 
eller given teori / modell. Man följer upptäckandets väg. I undersökningsupplägget föregår 
således datainsamlingen formulerandet av teorier - i motsats till ett deduktivt arbetssätt, där 
man ”utifrån allmänna principer och existerande teorier drar slutsatser om enskilda 
företeelser”.24  
 

                                                 
20 Denscombe, M. (2000), s.72f 
21 Ibid, s.84f 
22 Ibid, s.41ff 
23 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.23 
24 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.23f 
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I vår undersökning har vi valt att anta ett induktivt arbetssätt. Genom att först läsa om 
Bolognaprocessen och Lissabonstrategin, utbildningspolitiken och arbetsmarknads-
förhållandena i dagens Sverige, Frankrike och Tyskland fick vi en uppfattning om hur 
situationen såg ut och vari diskussionerna bestod. Utifrån det studerade underlaget letade vi 
sedan efter relevanta forskningsrapporter för att sammanställa en referensram som lämpade 
sig för vårt material – en vetenskaplig metod som introducerades av Glaser & Strauss på 
1960-talet och kom att kallas för grundad teori (GT).  
 
Det generella målet med GT-forskning består i att bygga teorier (eller koncept och kategorier) 
i syfte att förstå verkligheten, att avslöja grundläggande sociala och strukturella processer. 
Genom att systematiskt samla in och analysera data avseende ett specifikt område upptäcks, 
utvecklas och verifieras fenomen. Grundad teori befattar sig således med upptäckandet och 
förklaringen av sociala företeelser, och utgör “a problem-oriented endeavor in which theories 
are abductively generated from robust data patterns, elaborated through the construction of 
plausible models, and justified in terms of their explanatory coherence”.25 Data används med 
andra ord för att upptäcka och konstruera en teori snarare än att testa en hypotes. Skillnaden 
mellan grundad teori och andra vetenskapliga metoder består således i att använda data i syfte 
att generera, och inte verifiera, teorier. 
 
Den konstant komparativa metoden anses karakteristisk för generering av teorier. För att 
inducera teorier från empiriska fakta kodifieras och relateras data till kategorier eller idéer 
(”theoretical sampling”). Processen inkluderar en ständig återgång till data tills kategorierna 
mättas teoretiskt och ”a smaller set of higher level concepts emerges”.26 
 
Med hänvisning till Glaser & Strauss anser Haig att “a good grounded theory is one that is: 
(1) inductively derived from data, (2) subjected to theoretical elaboration, and (3) judged 
adequate to its domain with respect to a number of evaluative criteria”.27 Relationen mellan 
data och teorier fokuseras, och teorierna erfordras vidare vara både analytiska och 
“sensitizing” (observera utan att filtrera företeelser genom förutbestämda antaganden), 
passande datan, relevanta och modifierbara.28 
 
Även om metoden utvecklades och användes främst inom sociologin, “grounded theory can 
be, and has been, successfully employed by people in a variety of different disciplines 
[including education]”. Följaktligen betraktar Glaser & Strauss procedurerna inom GT inte 
som “discipline specific”.29 Enligt Bengt Gustavsson anses metoden vara lämplig att använda 
vid studier av fenomen som saknar teoribildning och där nyanser behöver fångas upp, eller 
om man önskar modifiera gamla teorier för att göra dem mer relevanta.30 Dessutom ägnar sig 
GT för både kvalitativa som kvantitativa studier.31 En grundad teoretiker inkluderar 
exempelvis intervjuer, undersökningar och litteratur (utan fördomar eller manipulation) – ”all 
is data”.32 
 

                                                 
25 Haig, B.D. (1995) 
26 Kinach, B.M. (1995) 
27 Haig, B.D. (1995) 
28 Glaser, B.G. (1978) 
29 Haig, B.D. (1995) 
30 Gustavsson, Bengt (1998) 
31 Starrin, B. et al. (1997), s.31 
32 Glaser, B.G. (2001), s.145 



 12

Eftersom grundade teorier växer fram från data förknippas ansatsen med fördelar som att 
erbjuda insikt, öka förståelsen samt tillhandahålla en meningsfull guide till handling.33 I bästa 
fall - bortom förklaringar - möjliggörs en generering av operationella teorier som berör 
komplexa, multidimensionella organisatoriska och praktiska problem (”grounded action”). 
 
Precis som inom GT baserar sig föreliggande studie inte på ”a revolutionary ’one book’, a pop 
article or an ’ought to be’ approach”, utan “gets to the unforced, non-preconceived reality of 
what is really going on”.34 Varför skiljer sig utbildningarnas koppling till företag mellan 
akademi och näringsliv i Sverige, Frankrike och Tyskland?  
 
2.3 Angreppssätt  
 
Utifrån två metodiska angreppssätt inom vetenskapsteorin - kvantitativ och kvalitativ 
forskning - markerar forskaren sina utgångspunkter och anger den typ av forskning han eller 
hon bedriver. 
 
Kvalitativt inriktad forskning karakteriseras av ”inriktningen på ord snarare än siffror som 
analysenhet”. Den tenderar att bygga på ”detaljerade och ingående beskrivningar av händelser 
eller människor” för att bland annat uttrycka komplexiteten i situationen.35 Kvalitativa data 
och metoder visar på en totalsituation och ger en helhetsbild, vilket ökar förståelsen för 
sammanhang.36 
 
Med kvantitativt inriktad forskning - ofta förknippad med en positivistisk vetenskapsteoretisk 
ansats - menas forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen samt statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Kvantitativ behandling av data förknippas med storskaliga 
studier, samtidigt som vissa specifika faktorer fokuseras och undersöks i förhållande till andra 
specifika metoder.37 Därutöver kännetecknas upplägg och planering av selektivitet och 
avstånd i förhållande till informationskällan.38 Styrkan i metoden ligger i att data som tas fram 
möjliggör generalisering i högre grad än vid kvalitativ forskning. En svaghet med 
angreppssättet består dock i att garantera att den information som samlats in är relevant för 
frågeställningen. 
 
Den grundläggande skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder består följaktligen 
i hur forskaren väljer att inhämta, bearbeta och analysera information. Även om båda 
inriktningarna i teorin verkar oförenliga, är de två tillvägagångssätten ”i själva verket inte 
ömsesidigt uteslutande”.39 ”Huvuddelen av den forskning som bedrivs idag inom samhälls- 
och beteendevetenskaperna befinner sig någonstans mellan dessa två ändpunkter”, skriver 
Patel och Davidson.40  
 
Vår forskning är trots användningen av ett frågeformulär i första hand kvalitativ, då vi utgår 
ifrån en utbildningsinriktning som analyseras i detalj samtidigt som vi strävar efter att få en 
helhetsbild av omständigheterna. Angreppssättet bygger således på ett holistiskt perspektiv, 

                                                 
33 Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998), s.12 
34 Glaser, B.G. (2003), s.15 
35 Denscombe, M. (2000), s.204f 
36 Holme, I. & Solvang, B. (1997), s.78 
37 Denscombe, M. (2000), s.205f 
38 Holme, I. & Solvang, B. (1997), s.14 
39 Denscombe, M. (2000), s.203 
40 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.14 
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med vars hjälp komplexiteten i situationen uttrycks. Samtidigt ligger även statistisk data till 
grund för uppsatsen, främst i form av tidigare genomförda undersökningar där akademikers 
synpunkter kvantifierats, antalet studerande och andra relevanta variablers funktion och 
effekter mätts. Med andra ord blandas den kvantitativa och kvalitativa metoden under arbetets 
gång. 
 
2.4 Urval av universitet / högskolor samt typ av utbildning 
 
Som tidigare nämnts omfattar studien en specifik utbildningsinriktning (ingenjörsutbildningen 
bioteknik) som tillhandahålls vid tre universitet / högskolor i Sverige, Frankrike och 
Tyskland. Ett ändamålsenligt, icke slumpmässigt urval tillämpades: Med hjälp av olika 
internationella rankinglistor från bland annat tidningen ”The Times” valdes ett antal 
universitet och högskolor som erbjuder inriktningen bioteknik för närmare analys. 
Institutionerna utgör kända lärosäten och anses därmed inneha en beaktansvärd position i 
respektive lands akademiska värld. Vi är dock samtidigt medvetna om att en ansenlig 
placering vid sådana typer av undersökningar endast ger en ungefärlig helhetsbild av 
universitetet / högskolan i fråga och behöver inte nödvändigtvis innebära hög kvalitet på 
utbildningarna. 
 
Litteratur som behandlar Bolognaprocessen, Lissabonstrategin och akademins samverkan med 
företag tar inte sällan upp diverse ingenjörsutbildningar. Eftersom bioteknik utgör en aktuell 
linje i förändring ”som kombinerar ämnena biologi, kemi, matematik och teknik i industriella 
tillämpningar och för medicinska ändamål samtidigt som området utvecklas snabbt”41, 
bestämde vi oss för att undersöka utbildningsinriktningen. Samhällets och industrins behov 
förväntas öka i framtiden - kunskaperna efterfrågas i exempelvis läkemedels-, kemi- och 
livsmedelsindustrin och i miljörelaterad verksamhet. Gällande valet av programmet bioteknik 
beaktades därutöver främst utbildningens jämförbarhet inom och mellan nationer. 
 
Även om uppsatsen fokuserar endast en specifik utbildningsinriktning och ett begränsat antal 
ändamålsenligt utvalda institutioner, sträcker sig resultatet i denna undersökning utöver det 
studerade materialet. Med andra ord representerar de undersökta lärosätena och företrädarna 
från arbetslivet allmänt gångbara uppfattningar och tänkesätt kring bildning och näringsliv. 
Vidare står akademin i Sverige, Frankrike och Tyskland inför liknande utvecklingar och 
problem gällande måluppfyllelsen i Bolognaprocessen och Lissabonstrategin (oavsett 
utbildningsinstitution). Valet av undersökningsenheter i form av universitet och högskolor 
minskar därmed i betydelse och resultatet i föreliggande uppsats låter sig generaliseras. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
De olika forskningsmetoderna (frågeformulär, intervju, observation och skriftliga källor) 
”lämpar sig bättre för vissa situationer än för andra, men kan kombineras och användas för att 
komplettera varandra och skapa olika, men ömsesidigt stödjande sätt att samla in data”.42 
 
Primärdata ackumuleras för den aktuella undersökningens ändamål genom direkta 
observationer eller intervjuer. Sekundärdata däremot ”finns redan insamlat i något annat 
sammanhang”.43 I föreliggande uppsats har vi använt oss av både frågeformulär och 

                                                 
41 www.chalmers.se 
42 Denscombe, M. (2000), s.102 
43 Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993), s.180 
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sekundärdata i form av skriftligt material. Därutöver besökte vi seminarier om främst 
Bolognaprocessen som arrangerades av bland annat Södertörns Högskola. 
 
Utfrågningsmetoder inbegriper (telefon)intervjuer samt frågeformulär- eller 
enkätundersökningar, och går ut på att man ställer direkta frågor till människor inom 
undersökningsfältet.44 Vid produktion och användning av frågeformulär krävs att forskaren 
går försiktigt tillväga, kompromissar och visar omdömesförmåga,45 delvis eftersom enkäter i 
motsats till intervjuer kännetecknas av stark standardisering och strukturering.46 
Forskningsmässiga frågeformulär av typen (e-)postenkäter omfattar både faktiska 
informationer (respondentens adress, ålder, kön, civilstånd etc.), men även åsiktsfrågor 
(attityder, synpunkter, övertygelser, preferenser etc.).47 Variabler och frågor ”ska vara så få 
som möjligt, samtidigt som alla relevanta frågor ska finnas med”.48 Fördelar med 
enkätundersökningar består i att metoden anses kostnadseffektiv, lätt att administrera samt att 
effekten av personlig interaktion med forskaren elimineras. Vidare ges de intervjuade god tid 
att besvara frågorna. Samtidigt måste forskaren räkna med låg svarsfrekvens, ofullständiga 
eller dåligt ifyllda svar och omöjligheten att kontrollera svarens sanningshalt. Därtill kommer 
att öppna frågor kräver ”stor ansträngning [mycket tidsödande analyser] från respondenternas 
sida innan data kan användas”.49 
 
Efter att ha skaffat oss en överblick över forskningsområdet formulerade vi både generella 
och specifika frågor kring samarbetet mellan universitet / högskolor och näringsliv 
beträffande upplägg och genomförande av utbildningar i Sverige, Frankrike och Tyskland (se 
bilaga 1 och 2). Visserligen präglas formuläret av standardisering och strukturering, men 
samtidigt undveks ledande frågor, i syfte att ”återspegla hela rikedomen i respondenternas 
synpunkter”.50 Med tanke på de öppna frågornas komplexitet och enkätens omfång letade vi 
efter och tog kontakt med relevanta personer som accepterade att ställa upp som 
intervjuobjekt innan enkäten skickades. På så sätt sattes representanter från akademi och 
arbetsgivarorganisationer in i ämnet och förbereddes på frågorna. Ingen provundersökning 
upprättades, men däremot anpassades och uppföljdes enkätens innehåll kontinuerligt med 
uppsatsens mognande: I den mån respondenterna tillät återupptog vi kontakten även efter att 
svar erhölls, för att diskutera eventuella oklarheter och / eller för att komplettera 
undersökningen med ytterligare information. Därutöver ringde vi representanter från 
organisationer som exempelvis Högskoleverket, det Internationella Programkontoret samt 
medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv för att ge analysen mer tyngd. 
 
Ur forskarens synvinkel utgör forskning baserad på skriftliga källor dels 
bakgrundsinformation som en möjlig grundval för projektet, dels ”en specifik 
undersökningsmetod och ett alternativ till frågeformulär, intervjuer och observation vid 
datainsamlingen”.51 Fördelarna med metoden anses vara att det är relativt enkelt och 
kostnadseffektivt att få tillgång till information, samt att datas beständighet kan kontrolleras 
av utomstående. Bristerna med forskning byggd på skriftligt material består i forskarens 
bedömning om källans trovärdighet - på vilket sätt erhölls de ursprungliga uppgifterna?52 
                                                 
44 Andersen, H. (1994), s.73 
45 Denscombe, M. (2000), s.106 
46 Andersen, H. (1994), s.85 
47 Denscombe, M. (2000), s.108f 
48 Andersen, H. (1994), s.87 
49 Denscombe, M. (2000), s.122ff 
50 Ibid, s.122 
51 Denscombe, M. (2000), s.188 
52 Byström, Å. & Kirsch, S. (2004), s.11 
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Dessutom produceras data för andra ändamål än undersökningens syfte, och dokument kan 
vara utvecklade ”mer på upphovsmannens tolkningar än på en objektiv bild av 
verkligheten”.53 
 
Sedan Bolognaprocessens och Lissabonstrategins införande utgör strukturförändringar inom 
akademi samt utbildningsinstitutioners koppling till näringsliv omdebatterade ämnen, och det 
finns en stor mängd data att studera för att skaffa sig en överblick över området. I syfte att få 
en generell bild av situationen i Sverige, Frankrike och Tyskland utgick vi främst ifrån redan 
skrivet material från olika håll. För att hålla forskningen på en så opartisk, objektiv nivå som 
möjligt har vi hela tiden försökt hitta information från skilda ståndpunkter. Bland annat 
inbegreps studenters, lärares, ämnesansvarigas, statliga utbildningsorgans och 
arbetslivsrepresentanters ställningstaganden. I undersökningen användes följande typer av 
skriftliga källor:  
 

- Böcker. Litteratur som på svenska, franska, tyska och engelska behandlar fenomenet 
både ur ett historiskt och samtida perspektiv belysande bildningsbegreppet samt 
kopplingen mellan akademi och näringsliv.  

- Akademiska tidskrifter. I denna typ av material har vi kunnat följa debatten på ett mer 
vetenskapligt plan utifrån de vid tidpunkten gällande förhållandena.  

- Dagstidningar och veckopress. Genom dagstidningar och veckopress har vi tagit del 
av den debatt som förts i ämnet bland akademins representanter och de olika berörda 
arbetsmarknadsparterna.  

- Internet. På hemsidor har vi kunnat finna material om exempelvis 
utbildningsinstitutionernas och arbetsgivarorganisationernas åsikter. 

- Utredningar. Vi har tagit del av statliga utredningar angående utbildningsfrågor på 
svenska, franska, tyska och engelska. De har behandlat ämnet rent generellt, på 
europeisk nivå samt för respektive land. 

- Undersökningar / statistik. För att stödja det övriga materialet och få en mer saklig syn 
på problemet användes officiell statistik.  

 
Sammanfattningsvis, även om ”det kan vara svårt att värdera kvaliteten och användbarheten 
[av skriftliga källor] eftersom sekundärdata inte är anpassade för att belysa de frågeställningar 
som forskaren har”,54 påstår vi genom medvetenhet om metodens utmaningar och svagheter 
ha kunnat tillämpa det skriftliga materialet som grundval för vår studie om akademins 
samverkan med näringslivet i Sverige, Frankrike och Tyskland. Med hjälp av en kvalitativ 
kartläggning lärde vi känna forskningsämnet och kombinerade efter hand insamlandet och 
användningen av sekundärdata med enkätundersökningar. Datainsamlingsförloppet betraktas 
därav som en kontinuerlig, ständig process, där vår (för-)förståelse av området förändrades 
och utvecklades i takt med uppsatsens framåtskridande.  
 
2.6 Validitet och reliabilitet som kritisk granskning av metoden 
 
”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga vi måste veta att 
vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga vi 
måste veta att vi har god reliabilitet. Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till 
varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra”.55 
 
                                                 
53 Denscombe, M. (2000), s.201 
54 Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993), s.81 
55 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.99 
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Validitet handlar med andra ord om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att 
erhålla data anses ”exakta, riktiga och träffsäkra”.56 Begreppet anger mätdatas relevans som 
indikation på mätobjektets tillstånd. Mäts rätt saker? Med god validitet menas att ”forskaren 
undersöker det som var avsett att undersökas och kartlägger det som angetts i syftet”,57 alltså 
att det man säger ska undersökas stämmer överens med det som faktiskt undersöks. Validitet 
kan bedömas genom metodtriangulering, ett sätt att mäta samma sak med hjälp av 
kombinerade metoder. I föreliggande studie används, som tidigare nämnts, både skriftliga 
källor och frågeformulär för att belysa fenomenet från skilda perspektiv, väga datas relevans 
och på så vis åstadkomma god innehållsvaliditet. Dessutom fästs särskild vikt vid att ställa de 
rätta frågorna och att ställa frågor på rätt sätt med hänsyn till undersökningens syfte, 
problemformulering och empiriska grund. 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) anger mätdatas precision, upprepbarhet, och handlar om hur väl 
instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Huruvida är forskningsinstrumenten 
neutrala till sin verkan och skulle de ge samma resultat vid andra tillfällen?58  
 
Vid användning av enkäter eller frågeformulär poängteras svårigheten att kontrollera ringa 
svarsförmåga och svarens reliabilitet. Vidare kan forskaren inte vara säker på ”att det är den 
utvalda personen som svarar”.59 I föreliggande uppsats kontaktades därför intervjuobjektet per 
telefon både innan och efter att enkäten skickades. På så sätt fick vi möjlighet att hitta 
relevanta personer som hade tid och intresse att svara på frågorna, att presentera vårt ärende 
för, och att skapa en närmare kontakt med den utvalda institutionens företrädare. Därmed 
säkerställdes också att personen i fråga verkligen tog sig an fallet och svarade på enkäten. 
Undersökningens resultat granskades dessutom kritiskt, och vi försökte analysera och förstå 
svaren utifrån varje individs yrkesmässiga situation och intressen. 
 
För att åstadkomma hög reliabilitet har vi försökt erhålla ett så trovärdigt sekundärmaterial 
som möjligt och jämfört olika skriftliga källor mot varandra. Samtidigt är vi medvetna om att 
även stadspublikationer och officiell statistik inte nödvändigtvis utgör auktoritativa, objektiva 
och faktabaserade data. Med hjälp av en kritiskt granskande blick bedömdes innehållets 
riktighet beroende på författarens syfte, status och värderingar samt dokumentets 
publiceringsdatum. Vid analyserandet av kopplingen mellan akademi och näringsliv i Sverige, 
Frankrike och Tyskland genom skriftliga data anser vi dessa faktorer vara av särskild vikt för 
att kunna åstadkomma ett autentiskt och trovärdigt resultat. Därför undersöktes även 
dokumentets representativitet och innebörd. I vilken mån betraktas källan som typisk och 
fullständig, texten som tydlig och entydig?60 
 

                                                 
56 Denscombe, M. (2000), s.283 
57 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s.85 
58 Byström, Å. & Kirsch, S. (2004), s.12 
59 Andersen, H. (1994), s.86 
60 Byström, Å. & Kirsch, S. (2004), s.13 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I följande kapitel fokuseras kopplingen mellan akademi och näringsliv utifrån begreppen 
’bildning - utbildning’, ’Humboldts bildningsideal’ och ’livslångt lärande’. Även syftet med 
yrkesutbildningar relateras till akademiska utbildningar som universitet / högskolor erbjuder. 
 
Vi kommer här inte djupare gå in på Frankrike och Tysklands perspektiv på bildning och 
lärande. Däremot följer en kortfattad redogörelse för utbildningssystemen i respektive land i 
nästa kapitel (4.6, 4.10 och 4.14). 
  
3.1 Bildning i olika sammanhang 
 
Ordet bildning spred sig från den tysktalande kulturen under 1700- och 1800-talen och 
kommer från det tyska ordet ”Bildung”. ”Bildung” och ”bildning” har få motsvarigheter i 
andra språk. Någon term som exakt svarar mot dessa finns inte på exempelvis franska 
språket.61 I dagens svenska språkbruk ställs bildning ofta i motsats till utbildning. I 
Nationalencyklopedin skrivs att utbildningens mål är en bestämd och begränsad 
yrkeskompetens, medan bildning syftar till en omvandling av hela människan. Bildning 
kräver ofta mångsidighet och ses som motsats till specialisering; här kan man även tala om 
allmänbildning. ”Den allmänbildade vet litet om mycket, specialisten vet mycket om litet”.62 
Med allmänbildning syftar man ofta på den bildning som alla vuxna i ett samhälle bör besitta, 
vilket också kan benämnas folkbildning. Med ”folket” menas i första hand de 
befolkningsgrupper som inte fått del av högre utbildning. De första folkbildningsförsöken 
växte fram utanför statliga institutioner och institutionaliserades först i ett andra stadium med 
början i folkhögskolans tillkomst.63  
 
Även Bengt Göransson, tidigare statsråd och utbildningsminister, tar upp folkbildning i sin 
artikel ”Klätterstege för karriärsugna eller Nyckelknippa för nyfikna – reflexioner om 
bildningsperspektivet i den högre utbildningen”64 och för fram åsikten att den högre 
utbildningen måste bäras upp av en folkbildningsvilja. Begreppet bör ses utifrån två 
perspektiv: den enskildes och samhällets. Ur den enskildes perspektiv finns en insikt om att 
man inte vet allt och därför ständigt måste söka efter ny kunskap. I det generella, samhälleliga 
perspektivet ryms en strävan efter delaktighet och jämlikhet där alla har rätt att lära, och där 
den som besitter kunskap också delar med sig.  
 
Göransson beskriver vidare tre bildningsperspektiv som bör läggas på varje utbildning. Det 
första bildningsperspektivet är att nyfikenhet och kreativt tänkande måste finnas vid sidan av 
logiskt och konstruktivt tänkande. Det andra bildningsperspektivet har att göra med 
kulturgemenskap, grupptillhörighet och kulturarvets betydelse (som kännedom om det egna 
landets kultur och språk). Det tredje perspektivet handlar om kunskapssynen. Här för 
författaren en diskussion om för- och nackdelar om tvärvetenskaplighet å ena sidan och 
distinkt avgränsade ämnen å andra sidan.65 
 

                                                 
61 Gustavsson, Bernt (1991) 
62 Nationalencyklopedin (www.ne.se), sökord: bildning. 
63 Gustavsson, Bernt (1991) 
64 Göransson, B. (1997) 
65 Ibid. 
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Idéhistorikern Bernt Gustavsson skriver i sin avhandling att bildning ”såsom den ter sig i sin 
ideala form är en ifrån samhällets institutioner fristående företeelse”.66 Denna tanke kan även 
kopplas samman med universitetens kamp för självständighet. Idén om universitetet kan 
många gånger ses som ett ”uttryck för studenternas och lärarnas behov av tanke- och 
lärofrihet”.67 
 
3.2 Humboldts bildningsideal 
 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) var en av den nyhumanistiska bildningens 
huvudgestalter i Tyskland. Han förde in den nyhumanistiska bildningstanken till en bredare 
allmänhet och gav begreppet en precis innebörd. Individen och hennes bildning står i centrum 
för Humboldts intresse. Humboldt ställde sig emot upplysningens snäva inriktning mot nytta, 
industri, exakt vetenskap och teknik, vilka enligt honom bidrog starkt till att ”undergräva 
individualiteten och förvandlade människan till vad han kallade ’en funktionär’.”68 Individens 
möjlighet till frigörelse öppnades genom Kants filosofi. Kant ställde den enskildes bildning 
och individens fullkomning mot den franska upplysningens nyttotänkande. Förmåga till 
bildning finns, enligt Humboldt i själens innersta som kan släppas fram och utvecklas till sin 
optimala nivå under gynnsamma omständigheter: ”All bildning har sitt ursprung enbart i 
själens inre och kan genom yttre påverkan bara bli initierad, men aldrig skapas”.69 
Människans egen strävan är den enda drivkraften för bildning enligt Humboldt.  
 
Humboldt förverkligade sitt bildningsideal i det nyinrättade universitetet i Berlin 1810 (nu 
Humboldt-Universität zu Berlin).70 Humboldtuniversitet byggde på en bestämd relation 
mellan frihet och kunskap. Humboldt menade att en förutsättning för att kunna åstadkomma 
sann bildning är att det råder fullständig frihet, för endast då kan individen utveckla alla sina 
möjligheter.71 Begreppen Lehrfreiheit (lärofrihet) och Lernfreiheit (lärandefrihet) ansågs 
därför  centrala i undervisningen, och med detta menades att professorn hade frihet att 
undervisa vad han ville och studenten var fri att studera vad han ville.72 Denna tanke om frihet 
skulle komma att bli en ledande princip för forskning och undervisning framöver. 
”Undervisningen ska tillhandahålla bildning och genom sambandet mellan forskning och 
undervisning betraktas inte längre kunskap som en överföring av färdigstöpta kunskaper, utan 
som en fri process, där elevens eget kunskapssökande står i centrum”.73   
 
Professorns fria kunskapssökande och oberoende utgjorde tillsammans med friheten att hålla 
ett stort avstånd till uppdragsgivare i stat och näringsliv det man brukar sammanfatta med 
uttrycket ”akademisk frihet”. Denna frihet utgör en grundläggande identitet i den akademiska 
självförståelsen. Sörlin kallar detta ideal för Humboldtianism.74  
 
Den prestige som de tyska universiteten åtnjöt under 1800-talet förknippades till stor del med 
det humboldtska idealet ”Bildung durch Wissenschaft”, men under slutet av seklet kom 
universiteten alltmer att avlägsna sig från det humanistiska och liberala bildningsidealet. 
                                                 
66 Gustavsson, Bernt (1991), s.59 
67 Sundin, B. (1994), s.30 
68 Gustavsson, Bernt (1991), s.51 
69 Ibid, s.256, not 71 
70 Eftersom utbildningsinriktningen bioteknik inte erbjuds vid Humboldt-universitetet i Berlin tas detta lärosäte 
inte med i undersökningen. 
71 Gustavsson, Bernt (1991), s.52 
72 Sörlin, S. (2003), s.275 
73 Gustavsson, Bernt (1991), s.60 
74 Sörlin, S. (2003) 
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Istället befordrades ”strikt specialiserad kunskapstillväxt, utan någon målsättning om 
utbildningen som personlighetsdanande”.75 Den filosofiska fakulteten var inte längre basen 
för ett fritt sökande efter kunskap, ”utan forskningen kom i allt högre utsträckning att 
orienteras mot militär eller industriell efterfrågan”.76 
 
Efter 1945 när uppgiften för tyska universitet blev att få till stånd en självständig forskning 
som var oberoende av politisk intervention försökte man även återfinna de humanistiska 
bildningsideal som gått förlorade i en alltför ensidig strävan efter specialisering. På så sätt 
skulle de tyska universiteten återuppta det anseende som gått förlorat under krigstiden, samt 
att ”återinföra de ursprungliga humboldtska målsättningarna om ’Allgemeinbildung’, som en 
grund för all högre utbildning”.77  
 
Humboldts universitetsideal påverkade även det franska utbildningssystemet, om än i 
långsammare tempo. När de nya humboldtska universitetsidéerna spreds till Frankrike under 
mitten av 1800-talet, fanns redan en väletablerad struktur av elitistiska och selektiva 
utbildningsinstitutioner som än idag karaktäriserar det franska utbildningssystemet. Detta kan 
härledas till den långa franska traditionen av statligt grundade kunskapsinstitutioner. Redan 
1529 grundades ”Collège de France” (ett institut för avancerade studier), och ”särskilda, 
specialiserade forskningsenheter vid sidan av universitetssystemet” utvecklades.78 Under 
slutet av 1700-talet upprättades sedan flera ”Grandes Écoles” i syfte att utbilda eliten som 
skulle utgöra den nya makten. Vid dessa institutioner saknades dock den ”akademiska 
friheten” och det var först under slutet av 1800-talet som de ”humboldtska” idealen började få 
större genomslagskraft med exempelvis större satsningar på undervisning och forskning vid 
universiteten.79  
 

3.3 Akademisk utbildning och yrkesutbildning 
 
Sedan andra världskrigets slut har utbildningsnivån i Sverige konstant ökat. Det är till 
exempel mer än tre gånger så många som tar en universitets- eller högskoleexamen idag än 
som avlade realexamen (motsvarande dagens grundskola) för femtio år sedan och det finns 
idag fler doktorander än vad det fanns gymnasister i slutet av fyrtiotalet.80 Målet för den 
socialdemokratiska regeringen har länge varit att utbilda så många som möjligt och fler 
utbildningsplatser ges åt universiteten. Detta som en strategi att minska både de sociala 
klyftorna i samhället och arbetslösheten samt öka den allmänna välfärden i landet. Men man 
får inte glömma att den högre utbildningsnivån också kan få mindre positiva konsekvenser. 
Sonja Dahl skriver i inledningen till Kunskap så det räcker (1997) att dagens utbildning till 
viss del är ”överutbildning”, då många av de arbeten som utbildade får också skulle kunna 
utföras av sådan som inte studerat på universitet eller högskola. Samtidigt väntas denna 
överutbildning även innebära en kvalitetshöjning. Konkurrensen om arbetstillfällen utmynnar  
ibland i att studenter tvingas ta ett steg till på utbildningstrappan, vilket leder till en 
”inflation” i examina. Denna demokratisering eller ”massproduktion” av utbildning 
kännetecknar hela västvärlden - OECD-länderna har nästan dubblat proportionerna av vuxna 
inom högre utbildning mellan 1975 och 2000, från 22 till 41 %.81  

                                                 
75 Högskoleverkets rapportserie 2004:20 R, s.29 
76 Ibid. 
77 Ibid, s.30 
78 Ibid, s.36 
79 Dockès, P. (http://www.univ-cefi.fr/IMG/pdf/Dockes.pdf) 
80 Dahl, S. (1997), s.9 
81 Economist (2005-09-10) 
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I Sverige anges målen för högre utbildning i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt 
dem ska ”all högre utbildning vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad 
erfarenhet”. Utbildning ska ge studenterna kunskaper och färdigheter inom det område 
utbildningen avser. Den ska också ge studenterna:  
 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt  
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
 

All högre utbildning ska vara av hög kvalitet. Det är universiteten och högskolorna som är 
ansvariga för att utveckla och säkra kvaliteten i sina utbildningar.82 
  
Den akademiska utbildningen inom högskola och universitet i Sverige kännetecknas av att 
den ska vila på vetenskaplig grund, främja samarbetet mellan utbildning och forskning, 
förbereda studenten för forskarutbildning, främja självständigt och kritiskt tänkande samt 
främja studentens förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra. Principen om 
en forskningsanknuten grundutbildning kan ytterst härledas till det ideal som 
Humboldtuniversitetet representerar.83 
 
I såväl Frankrike som Tyskland finns en tydligare uppdelning vad gäller universitet och 
högskolor (”Grandes Écoles” i Frankrike, ”(Fach-)Hochschulen” i Tyskland), där 
universiteten karaktäriseras av en mer teoretisk och forskningsinriktad undervisning, medan 
högskolorna erbjuder en mer praktisk och yrkesinriktad utbildning. 
 
Inom vissa akademiska utbildningsprogram finns även krav på yrkesförberedelse, vilket 
innebär att de ämnen som bär huvudansvar för utbildningen ska ”lämna sina på vetenskap och 
beprövad erfarenhet grundade bidrag till förståelsen av arbetslivet i allmänhet och till 
förståelsen av människan, gruppen och kollektivet i arbetslivet i synnerhet”.84 Ofta är de 
akademiska ämnena mer renodlat vetenskapligt inriktade, med det främsta målet att vara 
förberedande för forskarutbildningen. ”Men oavsett om en akademisk utbildning är enbart 
forskningsförberedande eller både forsknings- och yrkesförberedande så är dess former 
likartade”.85   
 
Bo Sundin skriver att det ofta råder en klyfta mellan teori och praktik som både har en 
kunskapsmässig och social grund. ”Vetenskap och teknik har utövats av olika sociala grupper 
med skilda värderingar, ambitioner och kunskapstraditioner. De har utgjort olika kulturer.”86 
Denna syn kan härledas till de ideal som rådde då Humboldtuniversitetet inrättades och 
Hegels distinktion mellan det allmänna ståndet (som ämbetsmän, läkare och lärare för högre 
skolor) och förvärvsståndet (som köpmän och hantverkare). Universiteten var till för det 
allmänna ståndet och dess ämbetsmän som skulle tjäna statsnyttan och dess medborgare. Men 
även förvärvsståndet behövde sin kunskapsutveckling. Praktiska och tekniska läroanstalter 
startades och i Sverige bildades det som senare skulle bli KTH 1827 och Chalmers slöjdskola 
1829. 87 Här skedde undervisningen i andra former och med andra mål än vid universiteten. 

                                                 
82 Högskoleverkets hemsida: www.hsv.se 
83 Sörlin, S. (2003), s.275 
84 Lindberg, L. (1994), s.60 
85 Ibid, s.61 
86 Sundin, B. (1994), s.47 
87 Sörlin, S. (2003), s.276 
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Statstjänare som präster, ämbetsmän och lärare tränades vid universiteten i Uppsala och Lund 
medan man vid KTH och Chalmers utbildade näringslivets chefer. Akademiseringen av de 
tekniska högskolorna har sedan 1960-talet gått snabbt och bär idag allt fler humboldtianska 
drag. Under 1800-talet framträdde nya högskoleutbildade yrkeskårer som var teoretisk-
vetenskapligt skolade men fullgjorde sin yrkesroll genom att vara praktiskt verksamma. När 
Teknologiska Institutet i Stockholm 1877 befordrades till Kunglig teknisk högskola hade den 
högre tekniska utbildningen nått en närmast jämbördig nivå med den akademiska 
universitetsutbildningen. 
 
Den mer renodlade yrkesutbildningen, Kvalificerad yrkesutbildning (KY), erbjuds sedan 1996 
som en del av det reguljära svenska utbildningssystemet.88 Viveca Lindberg beskriver i sin 
avhandling hur staten antagit flera utbildningsstrategier för att svara mot de krav som ställts 
på arbetstagarnas kunskap, bl.a. av arbetsgivarorganisationer. Detta eftersom ”en av de 
främsta förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och välfärd har ansetts vara att arbetskraften 
har en hög kunskapsnivå”.89 En av de satsningar som gjorts är inrättandet av kvalificerad 
yrkesutbildning. KY bygger på ett nära samarbete mellan arbetsgivare och olika 
utbildningsanordnare (gymnasieskola, komvux, högskola och utbildningsföretag) och ska 
svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Därför är arbetsgivare aktiva i både 
utformningen av utbildningen och genom att ta emot studerande på arbetsplatsen för LIA 
(Lärande i arbete) under utbildningstiden. Den behörighet som krävs för att komma in på KY 
är desamma som de för högskolan, och kompletterar därmed högskolans traditionella 
utbildningar.90 
 
Den svenska högskolans främsta modell har varit Humboldts ideal och den akademiska 
friheten anses som central. Samtidigt kan man konstatera att detta ideal inte kan beskriva 
dagens högskola. Sörlin menar att det finns ett samband mellan ”högskolans tillväxt och 
omvandling å ena sidan och Humboldtidealets tillbakagång å den andra”.91 Kritik har riktats 
mot att man gått ifrån de humboltdska idealen om akademisk frihet bland annat genom kraven 
på att högskolorna ska bli mer och mer entreprenörsinriktade och kraven på fortsatt tillväxt av 
högskolan. Dagens massutbildning kan därmed ses som ett hot mot humboldtianismen.  
 
Sörlin kallar Humboldts bildningsideal för en ”civilisatorisk landvinning” men han menar att 
den i vår tid är en illusion. Ett uppenbart problem i Humboldts bildningsideal är dess brist på 
kontakt med verkligheten i näringsliv och samhälle och dess oförmåga att ge studenterna 
kompetens att möta det praktiska livets krav. Bristen på kontakt med näringslivet i Humboldts 
utbildningsideal kan ses som ett problem och man bör därför inse att alla 
utbildningsinstitutioner inte kan fungera under dessa ideal. Sörlin menar att vi borde föra en 
diskussion om ”hur slöjdskolans ideal skall kunna förenas med humboldtianismens i ett 
samhälle som uppenbarligen behöver båda”.92 
 
3.4 Livslångt lärande 
 
Enligt Per-Erik Ellström utgår idén om livslångt lärande från två principer. För det första att 
individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortskrider och bör fortskrida hela 

                                                 
88 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings hemsida:  www.ky.se 
89 Lindberg, V. (2003), s.14 
90 Ibid.  
91 Sörlin, S. (2003), s.277 
92 Ibid, s.277f 
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livet. För det andra att lärandet inte endast sker inom ramen för olika typer av formell 
utbildning, utan även på arbetsplatser och i vardagslivet.  
 
Människan har förmåga att lära som följer en livet ut. Lärandet avser då närmast förmågan att 
anpassa oss till förändrade omständigheter eller nya krav. Livslångt lärande kan även ses som 
ett bildningsideal eller en utbildningsideologi, dvs. som vägledande, normativa principer för 
samhällets utbildningspolitik. Livslångt lärande kan då närmast uppfattas som en princip för 
reformering av utbildningssystemet i vid mening, inklusive olika former av formell utbildning 
och informellt lärande i vardagen och i arbetslivet (exempelvis Kunskapslyftet).93 
 
I Lissabonstrategin ses livslångt lärande som en mycket viktig del i strategin att EU ska bli ett 
mer konkurrenskraftigt kunskapssamhälle.94 
 
3.5 Samverkan mellan högskola och näringsliv 
 
Det var under 1990-talets ekonomiska kris som ”tillväxtperspektivet” på allvar fördes in i 
universitetsvärlden i Sverige och Europa. Med påverkan från amerikanska universitet som 
Stanford University i Kalifornien och MIT, Massachusetts Institute of Technology, i Boston, 
uppmärksammades universitetens roll för en kunskaps- och teknikbaserad utveckling av det 
omkringliggande näringslivet. I Sverige började man från statens sida trycka på för 
”samverkan” med näringsliv och samhälle, även kallat ”den tredje uppgiften”.95 
 
Kraven på samverkan kom att krocka med universitetens starka ideologi gällande akademisk 
frihet och betraktades med sådan misstänksamhet att staten tvingades lagstifta om att denna 
uppgift nu var obligatorisk. I Högskolelagen står det att ”högskolorna också ska samverka 
med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet”.96 
 
3.5.1 Intressekonflikter mellan universitet och näringsliv 
 
Universiteten har ofta en positiv inställning till utvecklandet av nära relationer till omvärlden. 
Edquist och Flodström97 poängterar i sin artikel att det samtidigt är viktigt för universiteten att 
försvara sin integritet gentemot näringslivet på grund av dess ekonomiska makt och eftersom 
kultur- och normskillnaderna jämfört med universitetet här är störst. Författarna tar upp 
exempel på normskillnader som kan illustreras genom ett antal dikotomier: ära kontra pengar, 
snabb publicering kontra sökande av patent, lång- kontra kortsiktighet, vetenskaplig 
noggrannhet kontra snabbhet och ifrågasättande kontra auktoritet.  
  
En för nära relation mellan universitet och näringslivet kan leda till kortsiktighet samt till att 
den vetenskapliga utvecklingen fördröjs eller drivs in i alltför kommersiella utvecklingsfåror. 
Edquist och Flodström skriver i sin artikel att ”den skenbart paradoxala slutsatsen blir att 
universiteten behöver sin självständighet i förhållande till resten av samhället för att kunna 
tjäna just detta samhälle”.98 Därför är det av stor vikt för universitet som är väl integrerade 
med samhället att behålla sin integritet. 
 
                                                 
93 Ellström, P-E. (1997) 
94 Europeiska kommissionens meddelande: KOM(2005) 24, Bryssel, 2005-02-02, s.10, 31 
95 Stenquist, B. (2005) 
96 1 kap. 2 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM. 
97 Edquist, C. & Flodström, A. (1997) 
98 Edquist, C. & Flodström, A. (1997), s.75. 
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3.5.2 Olika typer av samarbetsformer 
 
Skillnaderna i normer och värderingar mellan näringsliv och akademi tas upp av flera forskare 
i litteraturen. Agneta Erfors exempelvis behandlar problematiken i sin avhandling, som med 
interorganisatorisk och nyinstitutionell teori undersökt partnerskapet mellan företag och 
högskolor i ett antal svenska forskningsparker. Hon tar bland annat upp tre olika typer av 
samverkan mellan näringsliv och akademi: informell samverkan, kund-konsult-förhållande 
och forskningsbaserat samarbete.99 
 

 Informell samverkan innebär lösa relationer med ett allmänt informations- och 
kunskapsflöde. Exempel på denna typ av samverkan är deltagande i konferenser, 
seminarier, råd och styrgrupper. Informell samverkan lämpar sig ofta för företag utan 
större erfarenhet av samarbete, och utan personliga kontakter med akademin. För 
akademin är det viktigt att kunna referera till länkningar med näringslivet, vilket visar 
på öppenhet mot omvärlden. Vidare ger informell samverkan ”legitimitet och 
möjliggör kontaktskapande samtidigt som det ställer ringa krav på egna resurser”.100  

 
 Kund-konsult-förhållande har ofta sitt ursprung i att ett företag har identifierat ett 

problem som man saknar tillräcklig kunskap eller teknisk utrustning för att lösa. Att 
kunna referera till kontakter med forskarsamhället kan ge företaget legitimitet, och 
utgör ofta ett relativt prisvärt alternativ för att få tillgång till kunskap och teknisk 
utrustning.    

 
 Forskningsbaserat samarbete utgör ofta de fall då forskarna själva tar initiativ till 

samarbetsprojekt. Motivet till interaktion från akademins sida är ”framförallt 
förankrade i behovet av finansiella resurser och tillgång till empirisk access”.101 
Forskare tvingas ofta till att söka stöd och engagemang i näringslivet då externa 
finansiärer i allt större utsträckning kräver medfinansiering från industrin. Företagen 
hamnar därmed i en maktposition eftersom de förfogar över de finansiella resurserna 
och utfärdar nödvändig legitimitet.   

                                                 
99 Erfors, A. (2004) 
100 Ibid, s.307 
101 Ibid, s.308. 
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4. Empiri 
 
 
I det följande kapitlet presenteras enkätsvaren och intervjumaterialet från akademi och 
näringsliv i Sverige, Frankrike och Tyskland. Efter att respektive lands centrala 
arbetsgivarorganisations ställningstaganden kring högre utbildning kartläggs, redogörs för tre 
ingenjörsutbildningar som erbjuds vid svenska, franska och tyska universitet och högskolor 
utifrån bland annat upplägg, koppling till näringsliv, intressekonflikter samt 
Bolognaprocessens utveckling.102 För överskådlighetens skull sammanfattar tabeller de 
undersökta utbildningarnas huvudsakliga kännetecken för varje nation.103  
 
Kapitlet inleds dock först med en presentation av Lissabonstrategin och Bolognaprocessen, 
som utmynnar i en förenande modell. 
 
4.1 Lissabonstrategin 
 
På EU-toppmötet i Lissabon i mars 2000 beslöt EU:s stats- och regeringschefer att EU senast 
år 2010 skulle bli ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi med möjlighet till varaktig ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och 
högre social sammanhållning”.104 För att uppnå detta mål lade man upp en strategi - den så 
kallade ”Tillväxtstrategin”, eller ”Lissabonstrategin”. 
 
Strategin omfattar åtgärder inom en mängd olika områden såsom att öka sysselsättningen, 
hålla nere inflationen, förbättra förutsättningarna för en väl fungerande inre marknad, öka 
produktiviteten, främja IT-användningen i hela samhället, minska sociala klyftor, göra EU 
mer attraktivt för forskare (prioritera forskning och utveckling), samt utveckla strategier för 
livslångt lärande. För att åstadkomma det övergripande målet om ökad ekonomisk tillväxt 
används några av ”Europas viktigaste tillgångar” - nämligen kunskap, intelligens och 
kreativitet. Enligt högnivågruppens rekommendationer i rapporten Möta Utmaningen krävs 
snabba åtgärder rörande kunskapssamhället och arbetsmarknaden. Ökad rörlighet för 
studenter, lärare och forskare kommer att utgöra en viktig förutsättning för att lyckas.105 
 
4.1.1 Nystart för Lissabonstrategin 
 
Den 2 februari 2005 presenterade kommissionen sina prioriteringar inför halvtidsöversynen 
av Lissabonstrategin i vårrapporten ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - 
Nystart för Lissabonstrategin”. En av slutsatserna består i att EU fortfarande investerar en 
tredjedel mindre i FoU än USA. Med målsättningen om 3 % av BNP avsätter EU idag endast 
2 %, vilket knappast är högre än när Lissabonstrategin lanserades. Genom att investera i 
kunskap och utbildning skulle man kunna göra EU mer innovativt och öka dess förmåga att 
producera och använda ny teknik. Om utgifterna för forskning och utveckling ökade från 1,9 
% av BNP till 3 % skulle det leda till en ökning av BNP på 1,7 % 2010. En ökning av 
                                                 
102 I beskrivningen av de undersökta svenska, franska och tyska ingenjörsutbildningarna fokuseras för respektive 
lands lärosäten relevanta aspekter, varför rubriksindelningen inte behöver stämma överens mellan nationerna 
(exempelvis utelämnas delkapitlet ”Intressekonflikter” för Frankrike samt ”Holdingbolag” för Tyskland). 
Samma förfarande gäller arbetsgivarorganisationerna. 
103 Tabellerna 1-3 syftar endast som grova sammanställningar av utbildningarnas centrala kännetecken, och 
bygger på  information som vi fick tillgång till. 
104 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/11/99/b7680fc4.pdf 
105 Kok, W. (2004) 
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arbetskraftens genomsnittliga utbildningsnivå med ett år skulle kunna öka den årliga tillväxten 
för EU:s BNP med mellan 0,3 och 0,5 procentenheter.106  
 
För att uppnå målen i Lissabonstrategin måste man därför se till att Europa blir en attraktivare 
plats att investera och arbeta i, med kunskap och innovation som centrala faktorer i Europas 
tillväxt. Politiken behöver utformas så att företagen kan skapa fler och bättre arbetstillfällen. 
 
4.2 Bolognaprocessen 
 
4.2.1 Bakgrund 
 
1998 undertecknade ministrarna med ansvar för den högre utbildningen i Tyskland, Frankrike, 
Italien och Storbritannien en gemensam deklaration om harmonisering av de europeiska 
högskoleexamenssystemen, den så kallade Sorbonnedeklarationen. Samtidigt beslöt man 
bereda en ny deklaration med avsikten att undervisningsministrar från så många europeiska 
länder som möjligt skulle ansluta sig. Detta dokument, som kallas Bolognadeklarationen, 
signerades den 19 juni 1999 i Bologna av 29 länder (företrädare för samtliga EU:s 
medlemsländer, EFTA-länderna (European Free Trade Association) och flertalet länder i Öst- 
och Centraleuropa, idag sammanlagt 40 länder). Syftet bestod i en fortsatt utveckling av det 
europeiska samarbetet inom högre utbildning och framför allt att främja studenternas rörlighet 
mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarknaden.107 Generellt sett önskade 
man bygga upp och stärka Europas intellektuella, kulturella, sociala, vetenskapliga och 
teknologiska dimensioner. 
 
Bolognadeklarationen är inte ett juridiskt bindande dokument utan en vilje- och 
ambitionsyttring från de deltagande länderna. Trots att processen dessutom utgör ett rent 
mellanstatligt samarbete har den visat sig innehålla en stor dynamik och har lett till 
omfattande förändringar av den högre utbildningen i många av de deltagande länderna.108 
 
4.2.2 Målen för Bolognadeklarationen 
 
Det primära syftet med Bolognadeklarationen består i att utveckla ett enhetligt europeiskt 
område för högre utbildning (European Higher Education Area) till år 2010. Deklarationen 
innehåller tre övergripande mål:  
 
1. Att främja rörlighet.  

2. Att främja anställningsbarhet.  

3. Att främja Europas konkurrenskraft / attraktionskraft som utbildningskontinent (avsikten är 
att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med 
andra världsdelar).  

Dessa uppnås via följande operativa delmål: 

 Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina. De instrument som 
används är i synnerhet systemet för överföring och dimensionering av 

                                                 
106 Europeiska kommissionens meddelande: KOM(2005) 24, Bryssel, 2005-02-02. 
107 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12632 
108 Ibid. 
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studieprestationer, ECTS (European Credit Transfer System), samt bilagan till 
examensbetyget (s.k. ”Diploma Supplement”).  

 Enhetliga examensstrukturer genom införandet av ett system som huvudsakligen 
består av två utbildningsnivåer. Examensstrukturen utvecklas i regel utgående från en 
tvåstegsmodell. Den första nivån omfattar examina på Bachelornivå omfattande tre-
fyra år som borde ha relevans också på den europeiska arbetsmarknaden. Följande 
nivå omfattar examina på Mastersnivå och doktorsexamina, som bägge är 
påbyggnadsexamina.  

 Införande av ett poängsystem. System för dimensionering av studierna som 
överensstämmer med ECTS tas i bruk. I många europeiska länder har det inte funnits 
någon dimensionering av studierna, utan examinas omfattning har angivits i år eller 
terminer.  

 Ökad rörlighet. Hinder för rörlighet i fråga om studerande, lärare, forskare och annan 
personal vid högskolorna avlägsnas och rörligheten förbättras väsentligt.  

 Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring, en europeisk dimension i 
kvalitetsevalueringen. Det europeiska samarbetet i kvalitetssäkring utökas i syfte att 
finna gemensamma metoder och kunskapsnivåer. Nätverket ENQA (European 
Network of Quality Assurance in Higher Education) spelar här en central roll.  

 Främjande av den europeiska dimensionen i den högre utbildningen. Mångsidigt, 
effektivt internationellt samarbete och nätverksbildning, utbildning i språk och 
kultur.109 

Även om risken existerar innebär syftet med Bolognaprocessen inte att utbildningar 
standardiseras, utan att transparens och genomsynlighet skapas för att underlätta bland annat 
mobiliteten av studenter, forskare och lärare. 
 
4.2.3 Uppföljning av processen i Sverige, Frankrike och Tyskland 
 
En uppföljningsgrupp har tillsatts (”Bologna Follow-up group”) för att följa upp processen 
och utarbeta ett arbetsprogram. I gruppen finns en företrädare för varje deltagande land. 
Gruppen samlas några gånger per år och man kommer där överens om vilka internationella 
möten som skall ordnas inom ramen för processen, vilka utredningar som skall sammanställas 
och hur rapporteringen till ministrarna under processens gång skall ske. 
 
Det andra ministermötet ägde rum i Berlin i september år 2003. Vid ministermötena har också 
ytterligare länder anslutit sig till processen som nu består av 40 europeiska länder. Sista 
konferensen hölls i maj 2005 i Bergen.110 
 
I redogörelsen “Högre utbildning i utveckling: Bolognaprocessen i svensk belysning”111 
konstateras att ”examensstrukturerna i Europa håller på att utvecklas i enlighet med 
Bolognadeklarationen, och strukturen Bachelor-Master håller på att bli den rådande 
modellen”. Examinas omfattning och längd varierar dock. De vanligaste strukturerna är 3+2 
år eller 4+1 år. ECTS och bilagan till examensbetyget används i ett flertal länder. 
Kvalitetssäkringssystem och erkännande av dem har dominerat Bolognaprocessen under den 
senaste tiden. I många länder har man tagit i bruk olika ackrediteringssystem, vilket varit 
nödvändigt i en situation där högskoleväsendet undergått förändringar.  
 
                                                 
109 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12627 
110 Undervisningsministeriet i Finland: http://www.minedu.fi/uvm/utbildning/bolognaprocessen.html 
111 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/95/daa30a6a.pdf 
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I den svenska regeringens högskoleproposition Ny värld - ny högskola presenterar regeringen 
förslag på att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet.112 
Utbildnings- och examensstrukturen förändras efter riktlinjerna i Bolognaprocessen. Den 
svenska högskoleutbildningen kommer framöver delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Detta tillsammans med införandet av en ny Mastersexamen kommer att 
göra de svenska högskoleutbildningarna jämförbara med de europeiska. 
 
Gunnar Enequist skriver i Högskoleverkets rapport att Bolognaarbetet i Sverige går långsamt. 
Trots att ungefär en tredjedel av de svenska lärosätena arbetar med att anpassa utbildningen 
enligt Bolognadeklarationen, har många valt att avvakta signaler från regeringen. ”Lärosätena 
bör bättre ta vara på de möjligheter som finns på områden där inga centrala initiativ behövs. 
Regeringen bör för sin del skyndsamt ta ställning till hur Sverige ska agera när det gäller 
Bolognaprocessens olika delar”.113 
 
När det gäller Frankrike har de flesta universitet från och med höstterminen 2004 gått över till 
det nya Bolognaanpassade systemet med tre huvudsakliga nivåer (”Licence” - motsvarande 
Bachelor -, Master, ”Doctorat”) enligt formeln 3-5-8,  efter antalet år efter studentexamen.114 
Det nya examenssystemet kallas populärt för ”LMD” efter de tre nya 
examensbenämningarnas initialer och ska enligt regeringens avsikter vara helt genomfört 
läsåret 2005/06.115 ”Licence” finns med generell eller yrkesförberedande inriktning, och 
Master med forsknings- eller yrkesförberedande inriktning. 
 
På grund av Tysklands federala struktur och ansvarsfördelning ligger implementeringen av 
Bolognaprocessen i händerna på tyska institutioner för högre utbildning, delstaterna (Länder) 
samt regeringen. ”The Working Group on Continuing the Bologna Process” - det 
övergripande tyska organet i sammanhanget - omfattar representanter från exempelvis det 
Tyska Bildningsministeriet (BMBF), delstaternas ”Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs” (KMK), ”Rectors’ Conference” (HRK), ”Academic 
Exchange Service” (DAAD), Ackrediteringsrådet (AR), den Nationella Studentorganisationen 
(fzs) samt de sociala parterna.116 
 
En av landets huvudsakliga mål beträffande Bolognaprocessen består i att försöka öka 
tillgången på Bachelor- och Masterutbildningar. Tysklands delstater strävar därför sedan år 
2002 (då den rättsliga grunden gällande införandet av Bachelor och Master lades för 
universitet och (fack-)högskolor) efter att stegvis gå över till 2-cykel-systemet (Bachelor- och 
Masterstrukturen). Fram till januari 2005 utgjorde Bachelor- och Masterkurser omkring 26 
procent av det då tillgängliga utbildningsutbudet, och senast år 2009 / 2010 väntas Bachelor 
och Masters även ersätta statliga examinationsprogram inom medicin, farmaci och juridik.117  
 
Vidare betraktas ackreditering som en nyckelkomponent i kvalitetssäkringen av utbildningar, 
varför det diskuteras om att införa evalueringssystem på Länder-nivå.118 
 
                                                 
112 Regeringens proposition (2004/05):162 
113 Enequist, G. (2005), s. 8. 
114 Högskoleverkets rapportserie 2005:8 R. 
115 För att se ett schema över förändringarna av det franska utbildningssystemet: 
http://www.sup.adc.education.fr/lmd/schmEtudsup.htm  
116 http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-
Germay_050118.pdf, s.1 
117 Ibid, s.1, 13 
118 Ibid, s.1 
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4.2.4 Köpenhamndeklarationen 
 
Medan Bolognaprocessen huvudsakligen är inriktad på den akademiskt orienterade högre 
utbildningen, inriktar sig Köpenhamndeklarationen istället på yrkesutbildningar. Det var 
under det danska ordförandeskapet i EU år 2002 som en resolution om ett närmare europeiskt 
samarbete inom yrkesutbildningen antogs. Köpenhamnsdeklarationen kan sägas vara en 
motsvarighet till Bolognadeklarationen och målsättningarna i de båda processerna 
sammanfaller i hög grad. Köpenhamnsprocessen skiljer sig från Bolognaprocessen främst 
genom att den är en integrerad del av EU-samarbetet på yrkesutbildningsområdet medan 
Bolognaprocessen snarare är ett mellanstatligt samarbete utanför EU-strukturen. 
 
Köpenhamnsprocessens övergripande mål är att: 
 

• Öka tydligheten i och jämförbarheten mellan Europas yrkesutbildningssystem, 
inklusive utbildningsbevisen, 

• Främja erkännande av studiemeriter i andra europeiska länder än där de förvärvats, 
• Höja kvaliteten i yrkesutbildningen, och 
• Främja en utveckling av branschernas egna utbildnings- och kompetensbevis.119 

 
4.3 Koppling mellan Lissabonstrategin och Bolognaprocessen 120 
 
Lissabonstrategin utgör ett instrument med vars hjälp man önskar uppnå målen i 
Bolognadeklarationen. En betydande aspekt gäller erkännande av studier och examina i syfte 
att skapa en fri rörlighet på utbildningsområdet och arbetsmarknaden inom EU. Exempelvis 
krävs legitimation eller annan form av behörighetsbevis för att kunna utföra reglerade yrken i 
ett land, varför direktiv om ett ömsesidigt erkännande av examensbevis eller yrkeskompetens 
har antagits. På samma sätt kan Bolognaprocessen ses som ett viktigt verktyg för att uppnå de 
målen i Lissabonstrategin. Det slutliga genomförandet av Bolognaprocessen har avgörande 
betydelse för att EU ska nå de mål som satts upp gällande sysselsättning och skapande av 
tillväxt genom kunskap. 
 

                                                 
119 Kim, L. (2005)  
120 För beskrivning av Lissabonstrategin och Bolognaprocessen se kapitel 4.1 respektive 4.2. 
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4.4 Förenande modell 
 
För att åskådliggöra fenomenet ”europeisering av utbildningar utifrån akademins och 
arbetsmarknadens perspektiv” knyts EU, universitet och företag samman i en tolkande 
modell: 
 
Figur 2. Koppling mellan EU, akademi och näringsliv. 
 

 
   EU 

Universitet  Företag 
          
 
 

Källa: Egen. 
 
Stärkt konkurrenskraft utgör mittpunkten i triangeln och syftar till det övergripande målet 
med europeisk utbildning och näringsliv. Som tidigare nämnts bidrar kunskap och innovation 
från bland annat offentliga lärosäten och privata organisationer till högre konkurrenskraft. EU, 
universiteten och företagen i Europa bildar olika analysenheter som förknippas med 
Bolognaprocessen, Lissabonstrategin och Samverkan och Utbildning.  
 
Bolognaprocessen med ett gemensamt regelverk beträffande erkännandet av studier och 
examina anger den tydligaste kopplingen mellan EU och universiteten. För att förbättra den 
högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar 
skapas transparens och genomsynlighet, som väntas resultera i exempelvis ökad mobilitet av 
studenter, forskare och lärare. Lissabonstrategin med målet att bland annat prioritera FoU i 
syfte att skapa ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle fokuserar relationen mellan EU och 
företag. Näringslivets uppgifter består bland annat i att tillsammans med akademin utveckla 
strategier för livslångt lärande samt att göra Europa till en attraktivare plats att investera och 
arbeta i, med kunskap och innovation som centrala faktorer. På så sätt bidras till varaktig 
ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen. Förbindelsen mellan europeiska 
universitet / högskolor och företag avser såväl samverkan mellan akademi och näringsliv (i 
planering, upplägg och genomförande av utbildningar), som kompetensutveckling av 

  Samverkan & Utbildning

Lissabonstrategin Bolognaprocessen 

Stärkt 
Konkur-
renskraft
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anställda och universitets / högskolors uppdragsutbildningar. Genom att till exempel inbegripa 
praktik i utbildningar eller vidareutbilda personal förknippas den offentliga med den privata 
sektorn. 
 
Ett exempel på hur de olika delarna i modellen hänger ihop med varandra utgör akademiska 
institutioner i bland annat Tyskland, som delvis syftar till att erbjuda fortsatt utbildning. Med 
införandet av 2-cykel-systemet inbegripande mer flexibla och näringslivsrelevanta Masters 
(jämför Bolognaprocessen, avsnitt 4.2) banas väg för specialisering och därigenom livslångt 
lärande. I juli 2004 antog Kommissionen för ”Educational Planning and Research Promotion” 
strategin ”Germany’s Lifelong Learning for All”, i syfte att göra övergången mellan olika 
bildningssektorer smidigare.121 På så sätt främjas samarbete mellan högre lärosäten och 
skolor, företag, industriförbund och arbetscentrum, vilket i sin tur bidrar till måluppfyllelsen 
om att skapa ett konkurrenskraftigt Europa (jämför Lissabonstrategin, avsnitt 4.1). Genom 
projekt, modeller och program försöker statliga och icke-statliga organisationer etablera 
länkar (eller nätverk) mellan olika sektorer för att förenkla och öka deltagandet samt skapa 
fler möjligheter till både kunskapstillgång och -transfer.122  
 
Även om aspekterna i figur 2 tillsammans utgör en helhet och delvis går in i varandra, 
fokuserar uppsatsen den sistnämnda relationen mellan utbildningsinstitutioner och företag. 
Hur samverkar akademin med organisationer och vice versa i Sverige, Frankrike och 
Tyskland? 

                                                 
121 http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-
Germay_050118.pdf, s.11. 
122 Tyska Institutet för vuxenbildning (2000): http://www.esnal.net/NOSge#_1._General_Remarks, s.12 
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4.5 Sverige 
 
Efter en allmän introduktion till det svenska bildningsväsendet presenteras den centrala 
arbetsgivarorganisationens (Svenskt Näringsliv) ståndpunkter kring akademins samverkan 
med näringslivet. Välkomnas Bolognadeklarationen med de nya utbildningsstrukturerna? Hur 
interagerar representanter från företag med högskolorna och universiteten? Vad förväntar man 
sig av utexaminerade bioteknologer? Därpå undersöks utbildningen bioteknik vid Uppsala 
universitet, Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers) i Göteborg och Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH) i Stockholm. 
 
4.6 Det svenska bildningsväsendet 123 
 
I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs på högskoleområdet. Riksdag och 
regering bestämmer vilka regler som ska gälla samt hur resurser ska fördelas.  
 
Universitetens huvudsakliga uppgift består i att bedriva utbildning och forskarutbildning samt 
att samverka med det omgivande samhället.124 Skillnaden mellan universitet och högskolor i 
Sverige är att universiteten har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Endast 
högskolor som har vetenskapsområde ges rätt att ägna sig åt forskarutbildning inom ett visst 
ämne.125  
 
Förutom de statliga universiteten och högskolorna i Sverige finns tre lärosäten med ”enskild 
huvudman” som har rätt att ge forskarutbildning - en av dessa är Chalmers.126 Sedan 1994 
styrs Chalmers verksamhet inte längre av statliga förordningar och regleringsbrev, utan 
”ramarna sätts av privaträttsliga regler, främst stiftelselagen och aktiebolagslagen”.127  
 
4.7 Svenskt Näringslivs ställningstaganden 
 
4.7.1 Krav och förväntningar på akademin 
 
Dagens industri efterfrågar såväl bredare och nya kompetenser som förmågan att omsätta 
teoretiska kunskaper till praktisk tillämpning, företagsamhet och affär. Enligt Svenskt 
Näringsliv krävs internationellt gångbara utbildningar av hög kvalitet, där utformning, 
dimensionering och innehåll svarar mot näringslivets behov och utveckling. Högskolans 
ansvar består i att ”se till att studenterna får så goda förutsättningar som möjligt att komma ut 
på arbetsmarknaden”, varför exempelvis ”de tillämpande inslagen i utbildningen bör öka”.128 
På så sätt utvecklas utbildningars kvalitet och överensstämmelse med näringslivets 
förväntningar. 
 
Svenskt Näringsliv menar att högskoleutbildningar syftar till att ”ge kompetens för de 
arbetsuppgifter som blir aktuella i såväl kort som ett lite längre perspektiv”. Man understryker 
högskolans ansvar att inbegripa exempelvis praktik, externa föreläsare och möjligheten att 
göra examensjobb (utanför akademin) i utbildningarna, men även företagens mer önskvärda 
aktiva roll i samverkansarbetet betonas. 
                                                 
123 Se även delkapitel 3.3 för närmare beskrivning av akademisk utbildning i Sverige. 
124 Högskoleverkets hemsida: http://www.hsv.se/hogskolan/ 
125 Högskoleverkets hemsida: http://www.hsv.se/hogskolan/hogskolorna/universitet/ 
126 Högskoleverkets hemsida: http://www.hsv.se/hogskolan/ 
127 Chalmers hemsida: http://www.chalmers.se/stiftelsen/Chalmers10ar.pdf 
128 Enligt enkätsvar 2005-12-02 från informant, utbildnings- och forskningsansvarig på Svenskt Näringsliv. 
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4.7.2 Samverkan med akademin 
 
Trots att bland andra Linköpings Universitet, Högskolan i Jönköping och Skövde samt Luleå 
Tekniska Universitet utgör framgångsrika exempel på hur näringslivet involveras i 
planeringen av utbildningar, ”kan dialogen mellan akademi och företag ökas och utvecklas 
väsentligt”.129 Inte sällan ges studenter i begränsad utsträckning möjlighet till att skaffa sig 
praktiska färdigheter under studiernas gång, och eleverna ”anses ofta sakna erfarenheter av att 
omsätta teoretiska kunskaper i praktiken”.130 En bristande samverkan mellan högskola och 
näringsliv när det gäller planering (av såväl nya som redan befintliga utbildningar), 
uppföljning (revidering) och genomförande (tillämpande inslag) av utbildningar utmynnar 
enligt arbetsgivarorganisationen i underskott på personer med rätt yrkeserfarenhet och 
utbildning. Svenskt Näringsliv poängterar därför vikten av att en systematisk samverkan 
mellan högskola och arbetsmarknad, som genomsyrar samtliga nivåer i utbildningen, 
förstärks. Främst tillämpande inslag som exempelvis praktik i företag, men även tävlingar i 
entreprenörskap och långsiktig kooperation inom strategiska områden, nämns.131 
 
Trots att Svenskt Näringsliv inte erbjuder några centrala, konkreta aktiviteter som direkt 
främjar partnerskap mellan studenter och industri (organiseringen av praktikplatser, 
fadderföretag osv.), arbetas på olika sätt för att stärka samverkan, främst genom regionkontor 
och medlemsorganisationer. Tillsammans med medlemsorganisationerna - engagerade genom 
till exempel IASTE (ett utbytesprogram för praktik utomlands i samarbete med företag, 
lärosäten och studenter) - upprättas och fördjupas kontakter till utbildningsinstitutionerna. 
Genom regionkontoren deltar Svenskt Näringsliv vid arbetsmarknadsdagar och anordnar 
tävlingar. Bland annat medverkade arbetsgivarförbundet till att SIFE (”Students in Free 
Enterprise”, en internationell tävling i socialt entreprenörskap) etableras i Sverige. 
Medlemsorganisationen Plast- och Kemiföretagen närvarar årligen och ger synpunkter ”när 
kemiutbildare samlas”. Vidare ser man till att locka organisationer för att hjälpa studenter 
under utbildningens gång (genom fadderverksamhet), men det främsta arbetet med högskolan 
sker direkt på företagen.132 Även om svårigheter uppstår med att ”avsätta tid i den mån man 
önskat och planerat”, engagerar sig företag exempelvis i högskolors programråd.133 
 
Dessutom förmår även holdingbolag enligt vår informant på Svenskt Näringsliv ”ge större 
möjligheter att arbeta med uppdragsutbildning, ett sätt att få in kunskap om kompetensbehov 
på arbetsmarknaden”.134 
 
Kvaliteten på svensk utbildning behöver höjas.135 Ingenjörsutbildningar kännetecknas dock av 
att ges ”i ett alltför stort antal program och inriktningar, och på många orter”, vilket leder till 
”stora svårigheter för såväl studenter som arbetsgivare att bedöma innehåll och relevans i den 
flora av utbildningar som erbjuds”.136 Därför kräver Svenskt Näringsliv att akademin 
omstrukturerar resurstilldelningen samt fokuserar och förtydligar strukturen genom en 
långtgående samordning lärosätena emellan. På så vis väntas obalansen mellan 
                                                 
129 Enligt enkätsvar 2005-12-02 från informant på Svenskt Näringsliv. 
130 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
131 Ibid.  
132 Enligt telefonsamtal 2005-12-07 med informant, handläggare på Plast- och Kemiföretagen 
(medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv). 
133 Enligt enkätsvar 2005-12-02 från informant på Svenskt Näringsliv. 
134 Ibid. 
135 Svenskt Näringsliv (2005-02-08): ”Kompetensförsörjning för tillväxt”. 
136 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
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utbildningsutbud, sökande studenter och efterfrågan från näringslivet minska, och 
utbildningens kvalitet stärks. Samverkan och profilering går med andra ord hand i hand för att 
dels uppnå EU:s mål om att bygga upp internationellt konkurrenskraftiga utbildningar, dels 
stimulera rörlighet och skapa transparens på utbildningsområdet. 
 
Vidare pläderas för att utveckla ”ett starkt kvalitetssäkringssystem” tillsammans med 
representanter från näringslivet, i syfte att utvärdera högskoleutbildningen för såväl 
yrkesexamina som generell examina. Därutöver behöver lärosäten i större utsträckning följa 
upp hur tidigare studenter anser att utbildningen passar de kunskaper och kompetenser som 
efterfrågas av arbetsgivaren, eller om arbetat motsvarar det område man är utbildad för.137 
 
Slutligen präglas även dagens forsknings- och innovationssystem av ”alltför stor splittring och 
kortsiktighet”, varför satsningar på näringslivsrelevant forskning, tydligare fokusering av 
FoU-resurserna på strategiskt viktiga områden såväl som effektivare kommersialisering av 
forskningsresultat understryks. Svenskt Näringsliv pläderar med andra ord för samordningen 
av kompetenser och projekt samt utvecklade nätverk mellan högskolor, universitet och 
institut, för att på så sätt attrahera kunskapsföretag till Sverige och uppnå ökad 
konkurrenskraft. Samtidigt behöver näringsliv och högskolor ”bli bättre på att omsätta 
forskningsresultat från akademin till innovationer, nya produkter, processer, tjänster och 
företag”.138 
 
4.7.3 Intressekonflikter 
 
Högskolans frihet och oberoende behöver bevaras, fast i samspel med företag. Samverkan är 
oundviklig för att skapa en hög kvalitet på utbildningar som inkluderar användbara 
kunskaper.139 En representant från Plast- och Kemiföretagen menar att ingenjörsutbildningar 
traditionsmässigt ”alltid har haft företagskontakt”, varför kopplingen till näringslivet ”ingår 
som en naturlig del i hela utbildningen”.140 
 
Svenskt Näringsliv varnar för att svenska högskolor ”i hög grad styrs av studenternas 
intressen, mindre av vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden”.141 Om utbudet 
av utbildningar endast anpassas efter vad studenter önskar, motverkas syftet att skapa en 
grund för framtida anställning, och utbildningen riskerar att förbise näringslivets behov. 
 
4.7.4 Bolognaprocessen 
 
Enligt vår informant från det Internationella Programkontoret har svenska 
arbetsgivarorganisationer engagerat sig i Bolognaprocessen först under det senaste året. 
Tidigare involverades representanter från näringslivet sällan i utvecklingsarbetet, eftersom det 
först och främst handlade om en akademisk, intern process. Omgivningen skulle delta i 
diskussionerna i ett senare stadium, vilket huvudsakligen skedde i samband med 
omläggningen av examina (och även genom bland annat den oskrivna regeln att en Master 
erfordras för att bli anställd).142 
 

                                                 
137 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
138 Svenskt Näringsliv (2005-02-08): ”Näringslivsrelevant forskning för ökad konkurrenskraft”. 
139 Enligt telefonsamtal 2005-12-08 med informant på Svenskt Näringsliv. 
140 Enligt telefonsamtal 2005-12-07 med informant på Plast- och Kemiföretagen. 
141 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
142 Enligt telefonsamtal 2005-12-06 med informant, koordinator på det Internationella Programkontoret. 
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Rent generellt välkomnar Svenskt Näringsliv Bolognaprocessen, men poängterar att en 
tydligare struktur som ”ökar utbildningars attraktionskraft och gångbarhet i ett internationellt 
perspektiv” erfordras. Informanten understryker vikten av internationellt kompatibla examina. 
”Artefakter” och ”otydligheter” på vägen till införandet av delmålen enligt Bolognaprocessen 
”bör uppmärksammas och mildras i möjligaste mån”.143 
 
4.7.5 Sammanfattning av Svenskt Näringslivs huvudsakliga ståndpunkter 
 
Svenskt Näringslivs prioriteringar avseende högskoleområdet låter sig summeras till tre 
dimensioner: för det första behöver högskoleutbildningarna i högre grad anpassas till de 
behov som finns och den utveckling som sker i näringslivet, främst genom fler tillämpande 
inslag i studierna. För det andra efterfrågas en ökad fokusering och samordning av 
utbildningarna, och den tredje punkten avser upprättandet av ett internationellt 
konkurrenskraftigt utbildningssystem, som går hand i hand med studenters ökade 
anställningsbarhet och rörlighet över gränserna.144 
 
4.8 Ingenjörsutbildningar i Sverige 
 
Dagens ingenjörsutbildning bedrivs antingen som en inriktning inom civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildning eller som helt inriktade utbildningsprogram. Högskolorna 
erbjuder i huvudsak två olika typer av yrkesutbildningar: den 3-åriga högskoleingenjörs- och 
den 4,5-åriga civilingenjörsutbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen syftar till att utbilda 
ingenjörer till att använda och vidareutveckla befintlig teknologi, medan 
civilingenjörsutbildningen utbildar ingenjörer till att utveckla ny teknologi.145   
 
4.8.1 Utbildningarnas upplägg och syfte 
 
Uppsala universitets civilingenjörsutbildning i Molekylär bioteknik är 180 / 220 poäng, 
motsvarande 270 / 330 ECTS (4,5 år med möjlighet att välja till ett års 
företagsekonomistudier). I augusti 2005 startades ett internationellt Mastersprogram, 
”Research Master Programme in Molecular Biotechnology and Bioinformatics” (MBB) med 
syftet att förstärka “our worldwide collaboration in education and research”.146 
Mastersprogrammet är delvis knutet till Molekylär biotekniks fjärde årskurs. Vid Uppsala 
universitet ses bredden i programmets upplägg - en kombination av den klassiska 
civilingenjörsbasen i matematik, fysik och datorteknik med molekylärbiologins kemi och 
molekylärbiologi - som en avgörande faktor för utbildningen.  
 
Vid Uppsala universitet är mentorsprogram och fadderföretagssystem under utveckling. Både 
på fakultetsgemensam- och på institutionsnivå pågår arbete med att förstärka 
yrkeslivsanknytningen i utbildningen, men hittills har ingen riktigt bra universell modell 
hittats.147 Uppsala universitet erbjuder dock studenterna en kurs i forskningspraktik på 5 till 
10 poäng där studenterna får möjlighet att ”ta reda på hur forskning och utveckling utförs på 

                                                 
143 Enligt enkätsvar 2005-12-02 från informant på Svenskt Näringsliv. 
144 Svenskt Näringsliv (2005-05-24), intern rapport. 
145 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, (2005) 
146 Uppsala universitets hemsida: http://www.ibg.uu.se/en/eng_research_master/index.html 
147 Enligt enkätsvar 2005-10-07 från informant, studievägledare för civilingenjörsprogrammet i Molekylär 
bioteknik vid Uppsala universitet. 
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ett universitet eller företag i Sverige eller utomlands”.148 Kursen är inte obligatorisk men läses 
av många och är möjlig att välja efter andra året.  
 
Vid Chalmers tekniska högskola, Chalmers, är civilingenjörsutbildningen i bioteknik 180 eller 
200 poäng - motsvarande 270 respektive 300 ECTS (en högskoleingenjörsexamen existerar 
inte i inriktningen). Det fjärde och femte året erbjuds studenterna Mastersprogram på 60 eller 
80 poäng inom ett specifikt område. Det tvärvetenskapliga upplägget är programmets styrka; 
här läser studenterna kurser inom matematik för problemlösning och programmering samt 
kemi, cell- och molekylärbiologi och fysik för en förståelse för molekylära och fysikaliska 
mekanismer.149 Höstterminen 2002 gjordes utbildningen i bioteknik på Chalmers om. 
Chalmers befinner sig fortfarande mitt i processen att anpassa hela grundutbildningen till 
Bolognaprocessen och som en del av detta kommer Mastersprogrammen att ges första gången 
hösten 2007. Inför hösten 2007 kommer även de avslutande åren att uteslutande ges i form av 
engelskspråkiga, tvååriga Mastersprogram. ”En viktig orsak till detta är just att förbereda 
studenterna för en internationell arbetsmarknad och engelska som arbetsspråk även inom 
Chalmers.”150 Vid Chalmers har man inte heller någon arrangerad praktik - att ha en mentor 
eller fadderföretag under studietiden görs enbart på studentens egna initiativ. 
 
Målet med utbildningen bioteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är att ”ge de 
blivande civilingenjörerna i bioteknik en unik kompetens [...] och en hög konkurrenskraft på 
den svenska och utländska arbetsmarknaden, inklusive forskning”.151  
 
Civilingenjörsprogrammet vid KTH sträcker sig över fyra och ett halvt år och omfattar 
därmed 180 poäng (270 ECTS). Studierna avslutas med ett examensarbete motsvarande 20 
poäng, som kan utföras på KTH, ett företag eller utomlands. Från och med höstterminen 2006 
införs dessutom ett Masterprogram som istället för civilingenjörsutbildningens 4,5 sträcker sig 
över 5 år (300 ECTS).  
 
Under utbildningens första år förmedlas grundläggande kunskaper i kemi, matematik, 
bioteknik och cellbiologi. I årskurs två tillkommer ämnen som mikrobiologi och biokemi. 
Från och med årskurs tre - efter att ha fått en ”gedigen naturvetenskaplig grund” - läser 
studenterna kurser som är mer inriktade på tillämpningar samt väljer en inriktning för 
fördjupning (biomolekylär kemi, processbioteknik, miljöbioteknik eller molekylär bioteknik). 
Förutom bioteknikrelaterade ämnen erbjuds kurser i språk, miljö, industriell ekonomi, juridik 
och internationella förhållanden, eftersom ”att arbeta med bioteknik innebär i de flesta fall 
samarbete med experter från olika teknikområden, men även från andra områden som till 
exempel medicin och ekonomi”. På så sätt uppnås större bredd och en ”egen profil” på 
utbildningen skapas.152  
 
Bioteknikutbildningen vid KTH inbegriper ingen praktik. Högskolan fokuserar ändå på 
sambandet mellan teori och praktik, att i utbildningens upplägg förmedla ”såväl praktisk som 

                                                 
148 Uppsala universitets hemsida: http://www.ibg.uu.se/se/kurser/1MB97(012)/index.html 
149 Chalmers tekniska högskolas hemsida: http://www.chalmers.se/sections/utbildning/arkitekt_ingenjors-/kemi-
_och_bioteknik/bioteknik_180_200_po 
150 Enligt enkätsvar  2005-09-21 från informant, programansvarig för bioteknikprogrammet vid Chalmers. 
151 KTH:s hemsida: http://www.kth.se/utbildning/arkitekt_ingenjor/civilingenjor/bioteknik-180.html för länk till 
utbildningsbeskrivning och kurser. 
152 KTH:s hemsida: http://www.kth.se/utbildning/arkitekt_ingenjor/civilingenjor/bioteknik-180.html 
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teoretisk erfarenhet”. Studenterna tränas i att söka kunskap och lösa problem. Industriella 
tillämpningar och datorkunskaper understryks.153  
 
4.8.2 Undervisningsmetoder 
 
CDIO-initiativet är ”en innovativ modell för utbildning av nästa generations ingenjörer”. Den 
ger studenterna en utbildning som betonar fundamentala ingenjörskunskaper i sammanhanget 
”tänka ut” (Conceive), ”konstruera” (Design), ”driftsätta” (Implement) och ”använda” 
(Operate) verkliga system och produkter. CDIO-initiativets medlemmar runtom i världen 
använder nu även idéerna och verktygen i sin planering av ingenjörsutbildningen och 
utvärdering av studenternas prestationer.154  
 
Vad gäller CDIO-modellen har varken Chalmers eller Uppsala universitet tillämpat modellen 
fullt ut. Vid Uppsala universitet har man till viss del arbetat åt det hållet och det är under 
diskussion och utveckling. Det måste dock samordnas med den övriga internationaliseringen 
(Bolognaanpassningen).155 Chalmers har inte använt CDIO-modellen vid utvecklingen av 
programmet, men däremot vid en självvärdering som genomfördes på uppdrag av HSV i år. 
Man har även ett flertal moment som är av karaktären ”Design-Build-Test” inom till exempel 
matematik och molekylär bioteknik (konstruktion, överuttryck, rening och analys av ett så 
kallat rekombinant protein).156 
 
4.8.3 Internationellt 
 
Uppsala universitet har ett ”enormt utbud av utbytesplatser” både på central och 
institutionsnivå, och många på Molekylär bioteknik läser en termin eller ett år utomlands. 
Dessutom är det förhållandevis många som gör examensarbete utomlands. Enligt universitets 
”Utvärdering av civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik” utförde 6 % av studenterna 
på Molekylär bioteknik 2001 sitt examensarbete utomlands, jämfört med 24 % året innan.  
 
Även studenter på Chalmers har ”stora möjligheter till utlandsstudier” under tredje och fjärde 
året, via Erasmus, Nordtek samt Chalmers WorldWide (avtal med utvalda universitet). Enligt 
vår informant var under läsåret 04/05 cirka 15 % av fjärde årets bioteknologer utomlands.  
 
KTH understryker vikten av att på dagens internationella arbetsmarknad förmå ”samarbeta 
med personer från andra kulturer och kunna kommunicera på engelska (och gärna ytterligare 
ett språk)”. Högskolan kollaborerar med ledande tekniska universitet i Europa, USA och 
Asien. Studenterna erbjuds att läsa vid ett av KTH:s 250 utbytesuniversitet och utlovas hjälp 
beträffande kontaktnät och finansiering. Både praktikplatser för examensarbeten och 
stipendier förmedlas. Därutöver har studenterna möjlighet till dubbeldiplom (att inom 
utbildningen läsa upp till två år vid ett av partneruniversiteten och sedan erhålla examina från 
bägge institutioner). KTH:s mål består i att ”50 procent av civilingenjörerna samt 25 procent 
av högskoleingenjörerna skall ha studerat utomlands någon gång under sin utbildning”.157 
Sammanfattningsvis säger sig KTH ge studenterna ”goda möjligheter att skaffa internationell 
erfarenhet”. 

                                                 
153 Se http://www.kth.se/utbildning/arkitekt_ingenjor/civilingenjor/bioteknik-180.html för länk till 
utbildningsbeskrivning och kurser. 
154 CDIO-initiativets hemsida: http://www.cdio.org/se/index.html  
155 Enligt enkätsvar 2005-10-07 från informant vid Uppsala universitet. 
156 Enligt enkätsvar  2005-10-01 från informant vid Chalmers. 
157 http://www.kth.se/utbildning/internationellt/index.html 
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4.8.4 Samverkan med näringsliv 
 
Uppsala universitet ”arbetar för att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och 
samhälle”. Här finns bland annat ”Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i 
Uppsala” (CEF) som är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 
universitet och näringslivet samt ”Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala och 
näringslivet” (STUNS). Både CEF och STUNS utgör viktiga samtalspartners för Molekylär 
bioteknik vad gäller exempelvis innehållet i kurser.158 Vidare bidrar administratörer, forskare 
och lärare på olika nivåer (universitetscentral, fakultetsgemensam-, institutions- och 
programnivå) till samverkan med näringslivet (branschorganisationer, regionförbund, enskilda 
företag, handelskammaren etc.). För Molekylär bioteknik är branschorganisationen 
UppsalaBio en viktig samtalspartner, men också de lokala storföretagen.159 
Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik vid Uppsala universitet är ”[…] väl anpassat 
till industrins behov och uppskattas på grund av bland annat sina rika utvecklingsmöjligheter 
av studenterna”.160 
 
Enligt Chalmers hemsida har man genom åren haft ”ett nära och fruktbart samarbete med 
företag och organisationer utanför de akademiska väggarna”.161 Med företag och 
organisationer bedriver högskolan gemensamma forskningsprojekt och uppdragsutbildningar. 
Vid högskolan finns även två forskningsparker. Chalmers erbjuder sina studenter en 
entreprenörskola (”Chalmers Entreprenörskola”) som är ett påbyggnadsprogram (60 poäng). 
Syftet är att studenterna, i samspel med akademi och näringsliv, skall omvandla en lovande 
idé eller forskningsresultat till ett tillväxtföretag. Detta görs genom att kombinera teori och 
praktik. Studierna ”varvar kurser i till exempel juridik, marknadsföring och ekonomi med 
förtroendet att driva ett innovationsprojekt. Meningen är att projektet under skoltiden ska ”gå 
från idé till företag”.162 Enligt vår informant från Chalmers går ungefär 1-4 av studenterna i 
bioteknik entreprenörskolan varje år.163  
 
Tack vare ”många kontakter med näringslivet” finns ”olika aktiviteter som hjälper studenterna 
att förbereda för och ge inblick i arbetslivet”.164 KTH lockar nya studenter med ”närheten till 
världsledande forskning”. Enligt högskolans hemsida ger utbildningen studenterna möjlighet 
att ”arbeta på stora företag såsom Astra Zeneca och Biovitrum med flera, eller på något av de 
många små forsknings- och utvecklingsföretag som finns inom området”. Många av de senare 
företagen, hävdar man, ”har startats av före detta KTH-studenter”. Samtidigt pekas på 
alternativet att fortsätta med att doktorera inom bioteknik efter utbildningen. 
 
KTH hjälper även studenter med att få kontakt med arbetsmarknaden, projektarbeten, uppdrag 
och examensarbete på företag. Exempelvis har ”Exjobb-poolen”, en databas där företag kan 
registrera förslag till examensarbeten utvecklats, i syfte att förenkla för studenter och 
näringsidkare att hitta varandra.165 
 
                                                 
158 Enligt telefonsamtal 2005-12-09 med informant vid Uppsala universitet. 
159 Enligt enkätsvar 2005-10-07 från informant vid  Uppsala universitet, se även:  www.uppsalabio.com 
160 Utvärdering av civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik, Dokument från Uppsala universitet. 
161  Chalmers hemsida: http://www.chalmers.se/sections/samverkan 
162 Chalmers Entreprenörskolas hemsida:  
http://www.chalmers.se/sections/samverkan/innovationer_och_ent/chalmers_entreprenor 
163 Enligt telefonsamtal 2005-12-09 med informant vid Chalmers. 
164 http://www.kth.se/utbildning/arbetslivet/index.html 
165 http://www.kth.se/samverkan/naringsliv/index.html 
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4.8.4.1 Näringslivets påverkan på utbildningars upplägg 
 
Enligt Uppsala universitet utvecklas utbildningen i Molekylär bioteknik till viss del i 
samarbete med näringslivet: Initiativet till utbildningen inom Molekylär bioteknik kom från 
akademin, men representanter från industrin har varit involverade under hela 
utvecklingsprocessen.166 Ett exempel på kurser framtagna i samarbete med näringslivet är 5 
poängskursen ”proteinbioteknologi” som syftar till att ”tillgodose de behov av kompetens som 
efterfrågas av industrin”,167 en kurs som erbjuds i slutet av utbildningen. 
 
Enligt riktlinjer ska näringslivsrepresentanter ingå i alla tekniska programråd och den tekniska 
utbildningsnämnden. I programrådet för Molekylär bioteknik vid Uppsala universitet 
representeras näringslivet av två yrkesrepresentanter. De företag som är representerade är 
Åmic och UppsalaBio samt Dr Rhiannon Sanders, projektledare på branschorganisationen 
UppsalaBio.168 Initiativet kom i detta fall från universitet. Eftersom utvecklingen inom 
bioteknikområdet ”går i ett rasande tempo” måste ett program som Molekylär bioteknik 
ständigt utvecklas. ”Det är en viktig uppgift för programrådet att hela tiden vara lyhörda och 
göra de förändringar i kursplaner och utbildningsplaner som krävs. Man kan samtidigt höja ett 
varningens finger mot att vara alltför följsam mot industrin då vissa saker kan visa sig vara 
kortare flugor med en begränsad livslängd”.169 
 
När bioteknikprogrammet vid Chalmers skulle göras om år 2002 planerades detta av en grupp 
akademiker som representerade ett antal olika sektioner och forskningsinriktningar. Från 
högskolans sida beklagar man att industrin (eller det omgivande samhället i stort) inte varit 
speciellt delaktig i förändringsarbetet, vilket sågs som en stor brist.170 Många av 
akademikerna på högskolan har dock personliga kontakter i industrin. Vår informant från 
Chalmers menar att indirekta och informella länkar utåt hela tiden har existerat, men alltid 
utgått ifrån akademin. 
 
I det framtida och pågående förändringsarbetet på Chalmers kommer det att finnas 
industrirepresentanter i programråden, som är rådgivande kommittéer som ska stödja 
programansvariga i beslutsfrågor. Likaså finns det industrirepresentanter på hög nivå i ”the 
scientific advisory board” knutet till ”Chalmers Biocenter”.171 Högskoleverket anser i sin 
rapport ”Högskolan samverkar” att Chalmers tekniska högskola tillhör de svenska lärosäten 
som samverkar bäst med målet om kunskapsutveckling och tillväxt.172 
 
KTH:s institution för bioteknologi har ett eget näringslivsråd, där företag deltar och påverkar 
utbildningens innehåll. Vidare erbjuder ”KTH Näringslivskontakt”, en funktion på ”Enheten 
för externa relationer” inom universitetsförvaltningen, tjänster som underlättar för 
organisationer och företag att samverka med högskolan. Genom samarbeten sprids 
forskningsresultat och erfarenhet samtidigt som KTH får input till den egna verksamheten 
från ”fältet”. Samarbetet varierar från en forskarinsats, ett studentarbete till en 
uppdragsutbildning som genomförs av KTH:s lärare. Företagare ges dessutom möjlighet att 
vända sig till högskolan för att rekrytera nyutexaminerade ingenjörer. I en av Högskoleverkets 

                                                 
166 Enligt enkätsvar 2005-10-07 från informant vid Uppsala universitet. 
167 http://www.ibg.uu.se/se/kurser/1MB572/index.html  
168 Dokument från Uppsala universitet (2005-07-01-2006-12-31).  
169 Utvärdering av civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik, Dokument från Uppsala universitet. 
170 Enligt enkätsvar  2005-09-21 från informant vid Chalmers. 
171 Ibid. 
172 Högskoleverkets rapportserie 2004: 38R. 
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rapporter omnämns integrationen av en KTH-avdelning i Ytkemiska Institutet - där institutets 
forskare deltar i KTH-forskningen och vice versa - som en lyckad samverkan mellan akademi 
och näringsliv.173 
 
4.8.5 Samverkan och profilering 
 
Enligt vår informant vid Chalmers väntas arbetet med Bolognaprocessen gagna samverkan 
och profilering genom ökat studentutbyte mellan svenska högskolor. De svenska 
bioteknikprogrammens ledare har sedan flera år tillbaka årliga konferenser där man diskuterar 
gemensamma frågor och programmens utveckling. Detta genomförs i samband med en 
studentkonferens organiserad  av studentorganisationen ”Bioteknikutbildningar i Sverige” 
som verkar för ökat samarbete och utbyte mellan de svenska bioteknikutbildningarna. 
Förhoppningen är att studenterna ska kunna åka till de andra bioteknikutbildarnas 
civilingenjörsprogram och ta fördjupningskurser som sedan kan tillgodoräknas vid 
hemuniversitetet.174  
 
På Uppsala Universitet menar man att ”det kanske fortfarande finns för många utbildningar 
inom bioteknik och närbesläktade områden: Molekylär bioteknik, Bioinformatik, Kemiteknik 
inriktning läkemedel, Biologi / Molekylärbiologi, Biomedicin, BMA, Apotekare, Receptarie 
med flera”.175 Å andra sidan sägs att det finns kompetens för att utbilda studenter inom alla 
dessa områden, och de har alla sin särart. 
 
4.8.6 Holdingbolag 
 
Uppsala universitets holdingbolag ”Uppsala Universitets Utveckling AB” (UUAB) skall på 
affärsmässiga grunder ”främja att kunskaper och idéer framtagna eller uppkomna inom eller i 
samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt i syfte att skapa ekonomisk tillväxt 
i samhället”.176 Chalmers holdingbolag, Chalmers Innovation, ”erbjuder tjänster som 
förkortar tiden till marknad för nystartade, teknikbaserade företag”.177 Vid Chalmers finns 
även ett riskkapitalbolag, ”Chalmersinvest”, som arbetar med affärsidéer i mycket tidiga 
faser, och som investerar i så kallade groddföretag i Göteborgsområdet. KTH:s holdingbolag, 
KTH Holding AB, ”ansvarar idag för ägande, inspiration och stöd vid kommersialisering av 
forskningsresultat”.178 
 
Samtidigt ansåg ingen av våra informanter att dessa bolag gjorde det enklare för näringslivet 
att påverka innehållet i utbildningarna. Vår informant från Uppsala universitet påpekade att 
bolagen indirekt kan påverka genom att fler forskare blir bättre på hur näringslivet fungerar 
och kan sprida detta till studenterna.  
 
4.8.7 Intressekonflikter 
 
Samarbetet med näringslivet upplevs varken av Uppsala universitet eller Chalmers som något 
negativt eller som något som skapar intressekonflikter.  
 

                                                 
173 Högskoleverkets rapportserie 2005: 9 R, s.24 
174 Enligt enkätsvar 2005-11-01 från informant vid Chalmers. 
175 Enligt enkätsvar 2005-10-07 från informant vid Uppsala universitet. 
176 Uppsala Universitets Utveckling AB:s hemsida: http://www.uuab.uu.se/  
177 Chalmers Innovations hemsida: http://www.chalmersinnovation.com/ 
178 KTH Holding AB:s hemsida: http://www.mcit.se/svca/associate_wf.asp?AssocID=175 
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Vår informant vid Chalmers berättade att han inte upplevt några konflikter mellan akademi 
och näringsliv. ”Snarare är det så att akademin är mån om att utbildningen ska fungera både 
för näringslivet och inom akademin, och det finns egentligen inte några direkta motsägelser i 
detta. En viktig aspekt är dock att näringslivet kan ändras mycket snabbt, medan 
högskoleutbildningarna måste vara stabila. Vi måste därför fokusera på att ge sådana 
grundläggande kunskaper som ger en livslång möjlighet till anpassning till en föränderlig 
värld, men vi kan inte fokusera på dagens detaljbehov i industrin - detta måste industrin själva 
ta hand om utgående från de generella kunskaper som högskolan ger.”179 
 
4.8.8 Akademin och Bologna / Lissabon 
 
För Molekylär bioteknik på Uppsala universitet tror man att anpassningen till 
Bolognakonventionen (om civilingenjörsutbildningen delas upp och görs femårig) kommer att 
innebära en i grund och botten nyttig revidering av programupplägget. Dessutom får 
studenterna större rörlighet i Sverige och utomlands, och de får dessutom ett bra etappmål 
med möjlighet att få en teknologie kandidat efter tre år. Sedan höstterminen 2000 har 
universitetet använt sig av ECTS-betygskalan till inkommande utbytesstudenter. En allmän 
övergång till den sjugradiga skalan är fortfarande under diskussion.180  
 
Chalmers har ”länge sett fördelarna med internationell rörlighet både för individen och 
högskolan”. Högskolan var enligt deras hemsida först i Sverige med att anpassa hela 
grundutbildningen till Bolognadeklarationen. Enligt Chalmers kan införandet av ECTS-
betygskalan i Sverige ses som kontroversiellt. ”ECTS-betygen skiljer sig från de svenska 
absoluta betygssystemet genom att ha en relativ, statistisk, betygsskala. Frågan är huruvida en 
betygsskala ska/kan/bör vara absolut eller relativ och vilka effekter detta får på 
utbildningskvaliteten.”181 Chalmers har ännu inte tagit ställning. 
 
Universiteten pekar på många fördelar med Bolognaprocessen: ökad tvärvetenskaplighet, 
ökad rörlighet, större valfrihet, bättre målstyrning och fokus inom utbildningarna. Några 
negativa konsekvenser som anpassningen till Bolognaprocessen och den ökade rörligheten 
kan leda till är ökad variation i förkunskaper, vilket i sin tur kan leda till sänkt nivå på 
fortsättningskurserna. Undervisning och inlärning på engelska kan medföra sänkt kvalitet. 
Finansieringen av grundutbildningen är redan knapp, och då man ännu inte har full 
finansiering för genomförandet av Bolognamodellen, kan det leda till kvalitetsminskningar. 
De problem man hittills sett på Uppsala universitet i och med införandet av ett internationellt 
Mastersprogram är att det krävs en ofantlig mängd extra administration för alla utländska 
studenter som inte kan svenska, samt att förkunskaperna varierar i väldigt hög grad, oavsett 
om det bara är toppstudenter.  
 
 
 

                                                 
179 Enligt enkätsvar  2005-09-21 från informant vid Chalmers. 
180 Slutrapport från Bolognagruppen fas 2 (2005-09-02): 
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/E27BADE5056CD9ECC1256F5D004B487F/$file/Bolognarapport_d
el_2.pdf   
181 http://www.chalmers.se/sections/ar_student/chalmers_utbildnings/ects 
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4.8.9 Sammanfattande tabell över svenska ingenjörsutbildningar  
 
Nedan presenteras en tabell med de huvudsakliga karakteristika (utbildningens akademisk 
grad, längd, internationella inslag, praktik samt övrig samverkan med näringsliv) av de 
undersökta bioteknikutbildningarna i Sverige. Punkterna analyseras senare i kapitel 5.  
 
 
Tabell 1. Sammanställning över undersökta bioteknikutbildningar i Sverige. 
 

 
 

Källa: Egen. 
 
 

 
 

 
Akademisk grad 

 
Längd 

 
Internationellt 

 
Praktik 

 

Övrig samverkan 
med näringsliv 

 
 

Uppsala 
universitet 

 

Civilingenjör 
(möjlighet till 1 års 
tilläggsstudier i 
företagsekonomi). 
 
Internationellt 
Masterprogram. 
 

 

270/330 
ECTS. 
 
 
 
120 
ECTS. 
 

 

Ej obligatorisk 
utlandsvistelse. 
 
Möjlighet till 
examensarbete 
utomlands, 
internationella 
utbytesprogram.
 

 

Ej obligatorisk 
praktik.  
  
Möjlighet till 
examensarbete 
inom industrin. 
 

 

Holdingbolaget 
UUAB. 
 
CEF, STUNS. 
 
Näringslivet 
representeras i 
programrådet. 
 

 

Chalmers 
 

Civilingenjör. 
 
 
Masterprogram 
(under utveckling).  

 

270  
ECTS. 
 
300 
ECTS. 
 

 

Ej obligatorisk 
utlandsvistelse. 
 
Fr.o.m. HT-07 
Engelskspråkigt 
Masterprogram. 
 
Möjlighet till 
examensarbete 
utomlands, 
internationella 
utbytesprogram.

 

Ej obligatorisk 
praktik. 
 
Möjlighet till 
examensarbete 
inom industrin. 

 

Holdingbolaget 
Chalmers 
Innovation. 
 
Chalmersinvest. 
 
Forskningsparker.
 
Entreprenörskola. 
 
Näringslivet 
representeras i 
programrådet. 
 

 

KTH 
 

Civilingenjör. 
 
 
Masterprogram 
(fr.o.m. HT 06). 

 

270 
ECTS. 
 
270 + 
30 
ECTS. 

 

Ej obligatorisk 
utlandsvistelse. 
 
Möjlighet till 
examensarbete 
utomlands, 
internationella 
utbytesprogram 
& dubbel-
diplom. 
 

 

Ej obligatorisk 
praktik. 
 
Möjlighet till 
examensarbete 
inom industrin. 
 

 

Näringslivsråd. 
 
”KTH 
Näringslivs-
kontakt”. 
 
Holdingbolaget 
KTH Holding 
AB. 
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4.9 Frankrike 
 
I syfte att ge en allmän introduktion till det franska bildningsväsendet presenteras först 
utbildningssystemet i landet. Därefter följer en redogörelse av den centrala 
arbetsgivarorganisationens (MEDEF) ståndpunkter gällande akademins samverkan med 
näringslivet. Slutligen undersöks utbildningen bioteknologi vid universitet Université Paris-
sud 11 (Paris-sud) samt vid två statliga tekniska högskolor, så kallade ”Grandes Écoles”: 
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) och École des Mines de Paris 
(EMP). 
 
4.10 Det franska bildningsväsendet 182 
 
Utbildningssystemet i Frankrike karaktäriseras av en ”strävan efter jämvikt mellan lärosätenas 
behov av autonomi och statens behov av att reglera verksamheten”.183 Lärosätenas autonomi 
slås fast i flera lagar och statens kontroll begränsas formellt sett till att kontrollera att 
lärosätena följer lagen och sin budget. Staten har dock behållit beslutanderätten för nationella 
examina och rekrytering av personal. Lärosätenas kontroll över sin ekonomi begränsas också 
av att staten formellt äger byggnaderna och anställer och avlönar universitetslärarna. 
Lärosätenas bestämmanderätt har emellertid växt det senaste årtiondet även på dessa 
områden.  
 
Det pågår en regionalisering av det franska högskolesystemet. De regionala myndigheterna 
deltar i utvecklingen av den högre utbildningen i sin region och de väntas också få större 
inflytande över universiteten eftersom man anser att den högre utbildningen mer behöver 
anpassas till det lokala sammanhanget.184  
 
Det franska högskolesystemet karakteriseras av ett dualistiskt system med å ena sidan de 
elitistiska fackhögskolorna, ”Grandes Écoles”, och å andra sidan de mer ”massproducerande” 
universiteten. ”Grandes Écoles” är ofta specialiserade och vanliga inriktningar är teknik och 
företagsekonomi. Intagningen till dessa är mycket selektivt med höga inträdeskrav, och de 
kan vara såväl statliga som privata. Ända sedan de första ”Grandes Écoles” upprättades under 
1700-talet har eliten utbildats här och än idag rekryterar staten i stort sett samtliga högre 
tjänstemän från tre mycket prestigefulla parisiska ”Grandes Écoles” (”École Polytechnique”, 
”École Normale Supérieure”, ”École Nationale d’Administration”).185 Vid universiteten har i 
regel alla med studentexamen rätt att komma in vid de generella utbildningarna (humaniora, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap och juridik). Urvalet sker i stället i praktiken under 
utbildningens första år.186  
 
Undervisningen vid universiteten är traditionellt mer teoretisk och forskningsförberedande. 
Detta medan utbildningen vid ”Grandes Écoles” är mer yrkesinriktad och har ett nära 
samarbete med näringslivet.187 Denna uppdelning är dock mindre tydlig sedan införandet av 
en ny högskolelag 1984, då universiteten i större utsträckning erbjuder tekniska och 
yrkesinriktade examina. Universitet och högskolorna närmar sig varandra och gränserna 

                                                 
182 Se det Franska Utbildningsministeriets hemsida http://www.sup.adc.education.fr/lmd/schmEtudsup.htm för 
ett schema över det franska utbildningssystemet. 
183 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R, s.39. 
184 Ibid, s.42. 
185 Attali , J. et al. (1998). 
186 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R 
187 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R. 
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mellan dem har blivit allt vagare. Studenter som misslyckats att ta sig in på ”Grandes Écoles” 
efter en förberedande utbildning kan sedan länge tillgodoräkna sig poängen vid universiteten. 
På samma sätt kan nu även studenter från universiteten efter en Licence eller Master söka till 
de prestigefulla ”Grandes Écoles”.188 
 
4.11 MEDEF:s ställningstaganden 
 
4.11.1 Krav och förväntningar på akademin 
 
Den franska arbetsgivarorganisationen Mouvement des Entreprises de France, MEDEF, kan 
genom sina representanter i olika nationella råd rörande utbildningsfrågor föra fram 
företagens önskan och krav på utbildningen i exempelvis ”Rådet för högre utbildning” och det 
”Nationella Rådet för högre utbildning och forskning”.189 Vad gäller ingenjörsutbildningar 
utser MEDEF sex representanter som företräder arbetsgivarsidan i ”La Commission des Titres 
d’Ingénieur” (CTI, ungefär ”Kommissionen för ingenjörsexamen”).190 CTI ackrediterar alla 
nya ingenjörsprogram och granskar existerande program och utbildningarnas kvalitet med 6-
årsintervaller samt ger examensrätt.191  
 
Franska företag kan i viss utsträckning ställa krav på utbildningar genom att i samarbete med 
fackhögskolor ”beställa” utbildningar. Detta är mer uttalat vad gäller ingenjörsutbildningar 
och andra tekniska utbildningar än humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. 
Många fackhögskolor (som exempelvis EMP nedan) samarbetar tätt med vissa företag, och i 
dessa fall har företagen möjlighet att framföra sina behov av framtida arbetskraft.  
 
I Högskoleverkets rapport förklaras att utvecklingsriktningen hos fransk högre utbildning i 
nuläget kännetecknas av ”en emfas på nytta och arbetslivsrelevans”.192 Som nämnts ovan är 
många av de traditionellt sett mest prestigefyllda utbildningarna starkt yrkesinriktade, och 
regeringen och lärosätena strävar efter att göra även andra, mindre självklart 
yrkesförberedande utbildningar mer ändamålsenliga för ett inträde i arbetslivet. Detta görs 
ofta i syfte att ”fånga upp” de studenter som inte når till en examen efter påbörjade 
högskolestudier. Enligt MEDEF lämnar cirka 100 000 franska studenter varje år universitet / 
högskolor utan att ha nått en examen, vilket är 25 % av alla dem som lämnar högskolan. 
Samtidigt har vissa företag svårt att rekrytera.193 Exempelvis ska ”Licence professionelle” (3-
åring yrkesinriktad universitetsutbildning) ge de studenter som inte kommer vidare till de 
längre utbildningarna efter sin grundexamen, att ändå kunna få en examen som är gångbar på 
arbetsmarknaden. 
 
Kritik har dock riktats mot att undervisningen på ”Grandes Écoles” är alltför teoretisk och 
dåligt anpassad till näringslivets behov. För universiteten anses kommunikationerna med den 
privata sektorn och näringslivet ofta ha varit dålig, och avsaknaden av nätverk har ytterligare 
försvagat arbetsmarknadsförutsättningarna för studenterna.194  
 

                                                 
188 Attali,  J. et al. (1998).  
189 MEDEF:s hemsida: www.MEDEF.fr 
190 CNISF:s hemsida: http://www.cnisf.org/cnisf/cti.shtml 
191 Högskoleverkets dokument (2001) Högre utbildning i Frankrike, s.6. 
192 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R. 
193 Den franska studenttidningen ”Capcampus” hemsida: 
http://www.capcampus.com/etudiant/grande_ecole/annuaire/ecoles_de_fonction_publique/antoine_seilliere.asp 
194 Högskoleverkets rapportserie 2004: 20 R, s.37-38. 
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MEDEF:s önskemål är vidare att ”utveckla tillgängligheten till yrkesutbildning och ge alla 
unga tillgång till en utbildning på företag.”195 Man ser mycket positivt på den franska statens 
tendens att anpassa utbildningen till att bli mer yrkesinriktad. Införandet av ”Licence 
professionelle” och möjligheten att på högre nivå välja ”Master professionel”, den 
yrkesinriktade Masterutbildningen, är också uppskattat av MEDEF. 
 
Medan MEDEF ser många yrkesförberedande utbildningar (som exempelvis ”Licence 
professionelle”) som en viktig tillgång för företagen, är akademin mer skeptiskt inställd 
gentemot en alltför stark anknytning till näringslivet i den typen av utbildningar.196  
 
4.11.2 Samverkan med akademin 
 
Som ett sätt att skapa och upprätthålla kontakten mellan näringslivet och de olika lärosätena 
fattades 2004 ett avtal mellan det Franska Utbildningsministeriet och MEDEF. Avtalet syftar 
till att få såväl företagsledare som utbildningsansvariga att ta sitt ansvar till ett närmare 
samarbete. Tillsammans ska man arbeta för att underlätta praktikmöjligheterna, tillgång till 
mentorer på företag, utbyten mellan högskolelärare och företag samt att underlätta det 
europeiska utbytet för praktikanter och examensarbeten.197 För att ytterligare förbättra 
kännedomen mellan de ”två skilda världar” som utbildning och företagen utgör ordnar 
MEDEF tillsammans med utbildningsministeriet sedan år 2000 en kampanj som kallas 
”Semaine école entreprise”. Under en vecka träffas företag, olika lärosäten och studenter för 
att informera och knyta kontakter med varandra.198 
 
Den 23 november 2005 formulerade MEDEF och utbildningsministeriet ett förslag för att 
underlätta företagspraktiken inom den högre utbildningen. De olika parterna kom fram till ett 
antal punkter att ta hänsyn till i syfte att underlätta praktikperioden för studenten, företaget 
och högskolan: 
 

- Vikten av en pedagogisk del i företagspraktiken, 
- att praktikanten får bra handledning på företaget samt 
- att företagspraktiken följs upp av högskolan.199 

 
Näringslivet har fått en viktigare roll i planeringen och styrningen av högre utbildning i och 
med att de ofta är med i planeringen av yrkesutbildningarna och annan utbildningsplanering 
på regional nivå. Enligt Högskoleverkets rapport har näringslivet tidigare ofta kritiserat 
universitetsutbildningarna för att vara för lite arbetslivsanpassade. Enligt samma rapport 
menar utbildningsministeriet att kritiken har minskat när företagen fått insikt i hur svårt det är 
att planera efter behoven. Det anses vara mycket svårt för företagen att uttrycka sina 
långsiktiga behov och behovet av utbildad arbetskraft. Skulle man starta en specialanpassad 
utbildning tar det dessutom lång tid från det att en utbildning startas till det att de första 
studenterna kommer ut, och konjunkturerna förändras snabbt.200 
 
Den växande nyttoinriktningen demonstreras också av att universiteten fått ökade möjligheter 
att verka kommersiellt och teckna affärsmässiga avtal med näringslivet, exempelvis när det 

                                                 
195 MEDEF:s hemsida: http://www.MEDEF.fr/staging/site/page.php?pag_id=4 
196 MEDEF:s hemsida : http://www.medef.fr/staging/site/page.php?pag_id=6369 
197 Dokument från MEDEF och Franska Utbildnings- och forskningsministeriet (2004). 
198 MEDEF :s hemsida : http://www.medef.fr/staging/site/page.php?pag_id=13156 
199 MEDEF:s hemsida:  http://www.MEDEF.fr/staging/medias/upload/86217_FICHIER.pdf 
200 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R, s.9 
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gäller forskningssamarbete. Det finns exempelvis en särskild lärlingsskatt, ”taxe 
d’apprentissage”, som innebär att näringslivet förväntas delta i finansieringen av utbildning 
(ungefär 0,5 procent av företagens totala lönesumma).201 För företagen är det en skatt och ett 
sätt att forma framtida arbetskraft. Företaget kan välja att betala skatten direkt till ett visst 
lärosäte eller via en ”sluss”, ofta en statlig organisation.202 För det mesta väljer företagen att 
investera i redan existerande utbildningar, men det är också möjligt att avtala med lärosäten 
om att starta nya utbildningar. Resurskrävande utbildningar som inom bioteknologi ingår ofta 
i sådana projekt. MEDEF kräver att friheten till placeringen av lärlingsskatten fullt ut skall 
göras av företagen. Vidare ser man skatten som ”ett band mellan utbildningsvärlden och den 
ekonomiska världen”.203 
 
4.11.3 Bolognaprocessen 
 
Anpassningarna till LMD uppskattas från arbetsgivarsidan. Arbetsgivarrepresentanter har 
dock poängterat vikten av att bevara ett flertal tvååriga yrkesexamina, som exempelvis 
ingenjörsutbildningen DUT.204 Därutöver ses övergången till LMD, som även har medfört en 
harmonisering av det franska bildningssystemet, som mycket positivt. Införandet av en 
Masternivå 2002 gällde både universitet och ”Grandes Écoles”, förde dem närmare varandra 
och gjorde därmed det franska systemet tydligare utifrån. Tidigare fanns vissa skillnader i 
benämningen på olika examina mellan universiteten och ”Grandes Écoles” vilket kunde skapa 
viss förvirring. Nu finns ett enhetligt system för alla lärosäten.205 Införandet av ett 
examenssystem enligt Bolognaprocessens modell har även använts för att införa nya examina 
som syftar till att underlätta inträdet i arbetslivet, vilket arbetsgivarna ser som positivt. 
MEDEF välkomnar även decentraliseringen, samt det faktum att utbildningssystemet måste 
anpassas till regionernas arbetsmarknadsbehov.206 
 
4.11.4 Sammanfattning av MEDEF:s huvudsakliga ståndpunkter 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att MEDEF:s viktigaste ståndpunkter rörande högskolan för 
det första är att fler utbildningar, även de mer generella utbildningarna vid universiteten, blir 
mer yrkesinriktade och arbetsmarknadsanpassade för att minska arbetslösheten bland unga. 
Exempelvis önskar man inbegripa mer praktikmöjligheter där sådana idag inte finns. Vidare 
menar man att både den pågående regionaliseringen såväl som den europeiska 
harmoniseringen av det franska högskolesystemet är nödvändiga för att skapa ett 
konkurrenskraftigt samhälle.  
 
4.12 Ingenjörsutbildningar i Frankrike 
 
För att nå titeln ”Ingénieur Diplômé” (en skyddad yrkestitel) krävs en, i princip femårig, 
utbildning vid en högre utbildningsanstalt som har rätt att utfärda ”Diplôme d’ingénieur” 
(ungefär diplomingenjör)- ett tillstånd som ges av CTI (se 4.11.1). De flesta franska 
civilingenjörer utbildas vid så kallade ”Grandes Écoles” (se 4.10). Inom fransk högre 
utbildning finns en rad olika examina kvar trots anpassningen till Bolognadeklarationen. Efter 

                                                 
201 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R. 
202 http://www.univ-poitiers.fr/entreprises/taxe_apprentissage.htm  
203 MEDEF:s hemsida: http://www.MEDEF.fr/staging/site/page.php?pag_id=1853 
204 DUT= « Diplôme Universitaire de Technologie ». Se Bologna Process National Reports 2004-2005: 
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-France_050125.pdf, s.7  
205 Ibid. s.3 
206 Enligt telefonsamtal 2005-11-25 med informant på MEDEF. 
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LMD-reformens införande erhåller studenter som nått en särskild fransk examen efter tre eller 
fem års högskolestudier ett utbildningsbevis som intygar Licence- (Bachelor) respektive 
Masternivå.207 
 
Alla ingenjörsutbildningar lyder inte under utbildningsministeriet. Ett antal tekniska 
ministerier är också inblandade - till exempel näringsministeriet. Förutom vid ”Grandes 
Écoles” utbildas ingenjörer vid universitetsinstitutet - ”Instituts Universitaires de 
Technologie” (IUT) - och yrkestekniska institut - ”Instituts Universitaires Professionnalisés” 
(IUP). Utbildningarna vid IUP är treåriga och startar direkt efter studentexamen.208  
 
Vidare är de franska ingenjörsutbildningarna breda. Studenterna väljer ofta huvudinriktning 
först under de sista åren. 
 
4.12.1 Utbildningarnas upplägg och syfte 
 
De tre utbildningsinstitutioner vi har undersökt anses ha olika status (främst på grund av att 
EMP lyder under näringsministeriet), alla är dock statliga.  
 
Université Paris-sud 11, Paris-sud, är ett universitet som framförallt erbjuder kurser inom 
naturvetenskap, teknik och medicin. Vid universitetet Paris-sud kan studenterna läsa till en 
”Magistère” i bioteknologi209 (300 ECTS). Detta femåriga magisterprogram ses som 
yrkesförberedande (”professionalisante”) och inkluderar Licence (Bachelor) i Biologi210 samt 
Master inom Bioteknologi (”Master Sciences, Technlogies et Santé”). På Masternivån finns 
flera inriktningar att välja bland, inom bioteknologi främst inriktningen ”Ingénerie Structurale 
et Fonctionelle des Biomolécules”. Magisterprogrammet i bioteknologi ges i viss mån i 
samarbete med École Normale Supérieur de Cachan, en ”Grande École”. Syftet med 
utbildningsprogrammet i bioteknologi vid Paris-sud är att forma vetenskapsmän som har 
starka multidisciplinära kompetenser inom Bioteknologi. Magisterprogrammet syftar till att 
utbilda framtida forskare för de statliga och privata forskningscentra, samt kompetenta 
tjänstemän för bioindustrin. Man ska ha stor kännedom inom flera ämnen som teknik, 
matematik, biokemi, cell- och molekylärbiologi, genetik etcetera.211  
 
Studenterna vid Paris-sud har under magisterprogrammet två obligatoriska praktikperioder 
under två månader vid laboratorier eller företag. Under praktikperioderna har studenten dels 
en handledare från universitet, dels en mentor från företaget eller laboratoriet. 
 
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon, är en Grande École, teknisk 
högskola, belägen i Lyon. Vid INSA har man ett gemensamt femårigt civilingenjörsprogram 
(leder till “Diplôme d’ingénieur”, Master, 300 ECTS) för biokemi och bioteknologi. Liksom 
övriga ”Grandes Écoles” tas studenterna som ska läsa vid INSA ut genom inträdesprov och 
intervjuer. 70 % av studenterna börjar sina studier precis efter studentexamen, men man har 
även möjlighet att komma in under tredje och fjärde året efter tidigare universitetsstudier. 
Förutom civilingenjörsprogrammen erbjuder högskolan tio tvååriga Masterprogram med 
                                                 
207 Från Uppsala universitet : http://www.inter.uadm.uu.se/Faktablad/Faktablad%20Frankrike%202005.pdf 
208 Högskoleverkets dokument (2001), 
http://web2.hsv.se/publikationer/konferenser/2001/erkannande/Frankrike.pdf, s.6 
209 Magisterprogrammet heter « Le magistère de biotechnologie – Sciences et Tecnologie du vivant ». Se Paris-
suds hemsida : http://magistere.biotechno.free.fr. 
210 Eftersom specialiseringen inte sker förrän på högre nivå, finns inget diplom som utmynnar i en Licence i 
bioteknologi. Se Paris-suds hemsida : http://magistere.biotechno.free.fr/formation/licence/licence.htm 
211 Enligt enkätsvar 2005-10-04 från programansvarig för magisterprogrammet bioteknologi vid Paris-sud. 
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inriktning mot forskning (”Master recherche”). Dessa Masterprogram vänder sig främst till 
dem som önskar fortsätta inom forskning, exempelvis på doktorsnivå. Något renodlat 
Masterprogram inom bioteknologi finns inte vid INSA, utan bioteknologistudenter som vill 
specialisera sig inom forskning läser antingen Master ”Biochimie structurale et fonctionelle” 
eller ”Approches Mathématiques et Informatique du vivant”.212 Den multidisciplinära 
aspekten sätts i fokus även vid INSA, där man erbjuder kurser inom kemi, biokemi, cell- och 
molekylärbiologi, mikrobiologi, fysiologi och molekylär farmakologi. Det femåriga 
programmet i bioteknologi tar emot 30 studenter varje år medan 4 till 8 därav läser till en 
Master.213  
 
Vid INSA äger en obligatorisk praktik rum under det femte året och skall pågå under minst 
fyra månader. Möjlighet till praktik finns även under tredje och fjärde året.  
 
École des Mines de Paris, EMP, är en ”Grande École” i Paris som utbildar ingenjörer. EMP 
har en särskild ställning då högskolan lyder under det franska näringsministeriet och har som 
uppgift ”att utbilda framtida högre tjänstemän inom industrin”.214 För att komma in på 
civilingenjörsprogrammet med inriktning bioteknologi vid EMP, som är tre år, 180 ECTS 
(leder till “Diplôme d’ingénieur”, Master), krävs att ha en två års förberedande utbildning vid 
EMP eller annat lärosäte. Eftersom man vid EMP utbildar tjänstemän är 
ingenjörsprogrammen här mycket breda, detta för att en bred kompetens efterfrågas av de 
framtida arbetsgivarna. Vid EMP väljer studenterna inriktning under andra året, och 
inriktningen bioteknologi syftar till att ge ingenjören förståelse för naturvetenskapliga och 
tekniska aspekter såväl som ekonomiska aspekter. Klassiska ingenjörsämnen blandas med 
ämnen som biologi, kemi och farmakologi. Liksom vid INSA, kan man vid EMP förutom 
civilingenjörsprogrammet vidare specialisera sig på Masternivå, med antingen forskar- eller 
yrkesinriktning. Studenter inom bioteknologi kan välja att läsa till en ”Master des Sciences et 
Technlogies” i samarbete med universitetet Université Pierre et Marie Curie, Paris (VI).215 
 
Två praktikperioder på företag är obligatoriska vid EMP, på vardera tre till fyra månader. 
Dessa praktikperioder ingår i utbildningen i slutet av andra eller tredje året på 
ingenjörsutbildningen (alltså efter sammanlagt fyra till fem års högre studier). 
 
4.12.2 Internationellt 
 
Paris-suds studenter kan välja att utföra den obligatoriska praktiken utomlands. Kurser i 
engelska och vetenskaplig engelska är obligatoriska på bioteknologiprogrammet och 
studenterna har även möjlighet att delta i en intensivkurs i engelska. Stora möjligheter finns 
även till internationella utbyten. 
   
Det internationella perspektivet är mycket viktigt på INSA, eftersom det är ”avgörande för en 
blivande ingenjör att vara öppen mot omvärlden och kunna kommunicera”216. På 
bioteknologiprogrammet vid INSA är det därför obligatoriskt att studera två främmande 
språk. Studenterna har dessutom möjligheten att studera eller praktisera utomlands under 6-9 
                                                 
212 Enligt telefonsamtal 2005-12-19 med undervisande lärare på bioteknologi- och biokemiprogrammet vid 
INSA. 
213 INSA:s hemsida: http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=230 
214 Enligt enkätsvar 2005-10-10 från informant, Internationell koordinator vid EMP. 
215 EMP:s hemsida: 
http://cg.ensmp.fr/FRAME.php?ARGS=http://cg.ensmp.fr/Formation/LEFT_en.html;http://cg.ensmp.fr/Formatio
n/Master.shtml 
216 Enligt enkätsvar 2005-11-14 från informant vid INSA. 
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månader. Olika utbytesprogram finns i samarbete med olika delar av världen; Eurinsa, Asinsa 
och Amerinsa. Två tredjedelar av studenterna inom bioteknologi studerar en termin, eller gör 
sin företagspraktik utomlands. Studenterna har även möjligheten, genom att studera en 
extratermin, att få en dubbelexamen i samarbete med ett partneruniversitet utomlands.217 
 
På EMP är det obligatoriskt att den första praktiken sker utomlands, så är även ofta fallet för 
den andra. Studenterna kan även studera en termin vid ett utländskt partneruniversitet. Vidare 
är det obligatoriskt för studenterna att läsa två främmande språk (man rekommenderar dock 
tre) vilket ses som ytterligare en strategi  att förbereda studenterna för den internationaliserade 
arbetsmarknaden.218 
 
4.12.3 Samverkan med näringsliv 
 
På de tekniskt inriktade universiteten / fackhögskolorna i Frankrike finns en tradition av 
yrkesinriktning. Enligt Högskoleverkets rapport är företag involverade i planeringen av 
många utbildningar och betalar en särskild lärlingsskatt till utbildning. Fackhögskolorna 
bygger på ett nära samarbete med relevanta arbetsgivare, till exempel när det gäller praktik 
och gästlärare. En specifik bransch kan även teckna avtal med staten om att anordna 
utbildningar som är relevanta för ett specifikt behov av kompetens. Företag kan även teckna 
separata avtal med ett särskilt lärosäte för att skräddarsy en utbildning under en viss tid. På 
detta sätt kan man tillgodose arbetsmarknadens omedelbara behov av kompetens.219 
 
Det enda universitet i vår undersökning, Paris-sud, har ett nära samarbete med företag och 
forskningslaboratorier och många av lärarna har erfarenhet av att arbeta med näringslivet. 
Universitetet tar även del av lärlingsskatten, ”taxe d’apprenitssage” (se ovan, avsnitt 4.11.2), 
gällande magisterprogrammet i bioteknologi kan företag lägga skatten på såväl Licence- som 
Masternivå. Vidare har företag inom bioteknologibranschen konsulterats vid utformningen av 
magisterprogrammet. Representanter från branschen finns med i det råd som fastställer de 
stora pedagogiska dragen i utbildningen. Företag är dessutom delaktiga i undervisningen, 
håller i seminarier och ordnar praktikplatser. Vår informant påpekar dock att företagen varken 
har någon avgörande roll i eller påverkar utbildningen.220 
 
INSA har ett flertal nära samarbetspartners i näringslivet och de olika samarbetsprojekten 
ökar. Enligt den nationella utvärderingskommitténs rapport från 1996 konstateras att INSA –
Lyon  har en ”stark samverkan med regionala aktörer i såväl undervisning, forskning som 
industriella relationer”.221 Partnerföretagen hjälper även till att ordna praktikplatser för 
studenterna. Vidare undervisar lärare från näringslivet på högskolan. Utbildningen i biokemi 
och bioteknologi vid INSA har utvecklats i samarbete med företag inom biokemi- och 
bioteknologibranschen.222 Högskolan tar del av lärlingsskatten från företag som läggs på vissa 
speciella projekt och utbildningar. Projekten ändras från läsår till läsår och de olika 
utbildningsinriktningarna varvas.223 
 

                                                 
217 INSA:s hemsida: http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=183&L=1 
218 Enligt enkätsvar 2005-10-10 från informant vid EMP.  
219 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R. 
220 Enligt enkätsvar 2005-10-04 från informant vid Paris-sud. 
221 Rapport från Frankrikes nationella utvärderingscentrum (”Centre National d’Évaluation”, 1996). 
222 INSA:s hemsida :  http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=288&L=1 
223 INSA:s hemsida : http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=76&L=1 
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Vid EMP arbetar mer än 25 % av lärarna vid sidan om undervisningen inom näringslivet eller 
har tidigare arbetat på företag. Dessa företag erbjuder studenterna betalda praktikplatser. 
Majoriteten av lärarna är också forskare vid högskolans forskningscentra och denna forskning 
finansieras av kontrakt med företagen.224 Innehållet i utbildningsprogrammen ”utvecklas 
konstant för att anpassas till utvecklingen av företagens behov”.225 Representanter från 
högskolans främsta partners sitter i programråden. Högskolan erbjuder skräddarsydda 
yrkesinriktade Masters där utbildningen sker i samarbete med specifika företag (gäller dock 
inte inriktningen bioteknologi). Dessa specialutbildningar är inte nationella, utan finns enbart 
vid just denna högskola. 
 
Den franska facktidskriften ”Industrie et Technologie” har rankat tekniska fackhögskolor efter 
deras omsättning genomförd i partnerskap med industrin, och enligt listan var EMP och INSA 
Lyon på första, respektive andra plats (EMP hade en omsättning på 22,82 miljoner € och 
INSA 14,5 miljoner €).226  
  
4.12.4 Samverkan och profilering 
 
Högskoleverkets rapport beskriver att det finns en debatt i Frankrike om profilering kontra 
samarbete mellan olika universitet. Å ena sidan strävar universiteten mot specialisering i syfte 
att inte konkurrera om samma studenter. Å andra sidan råder inställningen att det ska finnas 
både utbildning och forskning vid universiteten, och att dessa båda huvuduppgifter inte bör 
skiljas åt. Man är ”skeptisk till att utveckla universitet med tonvikt framförallt på 
undervisning”.227 Vidare skriver man i rapporten att det finns ett växande regionalt samarbete 
mellan universiteten. 
 
Det regionala samarbetet märks bland de studerade lärosätena. Både Paris-sud och EMP 
samarbetar med närliggande högskolor / universitet vad gäller Masterprogrammen, men även 
på lägre nivåer samt inom bioteknologisk forskning.  
 
4.12.5 Holdingbolag 
 
Inkubatorer är sedan 1999 subventionerade av franska staten.228 Paris-suds inkubator kallas 
Ile de France Incubateur, IFSI. Förutom universitetet Paris-sud finns tre andra delägare, bland 
annat ”Centre National de la Recherche Scientifique”, CNRS, Frankrikes nationella 
vetenskapliga forskningscentrum.  IFSI verkar för att skapa gynnsamma villkor för att starta 
forskningsrelaterade företag. Man hjälper entreprenörer att gå från innovativa idéer till 
verkliga företag eller produkter.229 
 
”Insavalor” är namnet på INSA Lyons holdingbolag. ”Insavalors” syfte är att medverka till att 
forskningen närmar sig näringslivet, gynna utvecklingen och förenkla överföringen av 
kunskap och innovation i Lyonregionen.230  
 

                                                 
224 Enligt enkätsvar 2005-10-10 från informant vid EMP.  
225 EMP:s hemsida: http://www.ensmp.fr/Fr/ENSMP/RelationsIndus/relationsIndus.html 
226 INSA-Lyons hemsida: http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=3&Ac=270 
227 Högskoleverkets rapportserie 2005: 8 R, s 37. 
228 Rapport från Utbildnings- och Forskningsministeriet (2001). 
229 IFSI:s hemsida : http://www.ifsincubation.com/  
230 Insavalors hemsida: http://www.insavalor.fr/ 
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4.12.6 Intressekonflikter  
 
Enligt vår informant på EMP finns inte någon intressekonflikt med näringslivet eftersom man 
arbetar ”sida vid sida med näringslivet i ett tätt samarbete”.231 Någon intressekonflikt 
upplevdes inte heller av de övriga två, Paris-sud och INSA.   
 
4.12.7 Akademin och Bologna / Lissabon 
 
För de studerade lärosätena har arbetet att anpassa alla program till det nya systemet varit en 
tidskrävande process som inte alltid varit helt enkelt att få ihop med det vardagliga arbetet. 
Annars verkar våra informanter enbart vara positiva till förändringarna. EMP har i och med 
omvandlingen till LMD kunnat förbättra sina ”Master recherche” (forskningsinriktad Master) 
i samarbete med andra universitet och högskolor och ”Master professionel” (yrkesinriktad 
Master) i samarbete med företag och andra högskolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 Enligt enkätsvar 2005-10-10 från informant vid EMP. 
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4.12.8 Sammanfattande tabell över franska ingenjörsutbildningar 
 
Nedan följer en schematisk tabell, där den franska utbildningen bioteknik presenteras utifrån 
akademisk grad, längd, internationella inslag, praktik samt övrig samverkan med näringsliv.  
 
Tabell 2. Sammanställning över undersökta bioteknikutbildningar i Frankrike. 
 

  
Akademisk 

grad 

 
Längd 

 
Internationellt 

 
Praktik 

 

Övrig samverkan 
med näringsliv 

 

 

Paris-
sud 

 

Licence. 
 
Master. 
 
 
Magister. 
 
 
 

 

180 ECTS. 
 
180 + 120 
ECTS. 
 
300 ECTS. 

 

Obligatoriska 
kurser i 
engelska.  
 
Möjlighet till 
praktik 
utomlands, 
internationella 
utbytesprogram. 
 

 

Två 
obligatoriska 
praktikperioder 
på vardera 2 
månader. 

 

Ile de France 
Incubateur, IFSI. 
 
Näringslivsråd. 
 
Lärlingsskatt. 
 
Företag håller 
gästföreläsningar 
& ordnar 
praktikplatser. 
 

 

INSA 
 

Diplom-
ingenjör. 
 
Master. 

 

300 ECTS. 
 
 
300 ECTS. 

 

Två främmande 
språk 
obligatoriska.  
 
Möjlighet till 
praktik 
utomlands, 
internationella 
utbytesprogram, 
dubbeldiplom. 

 

En obligatorisk 
praktikperiod 
på minst 4 
månader. 

 

Insavalor. 
 
Lärlingsskatt. 
 
Praktik på 
samarbetsföretag. 
 
Lokala 
samarbetspartners 
& -projekt i 
näringslivet. 
 

 

EMP 
 

Master. 
 
 
Diplom-
ingenjör. 
 

 

120 + 180 
ECTS. 
 
120 + 180  
ECTS. 

 

Två främmande 
språk 
obligatoriska.  
 
Obligatorisk 
praktik 
utomlands. 
 
Möjlighet till 
internationella 
utbytesprogram. 
 

 

Två 
obligatoriska 
praktikperioder 
på 3 till 4 
månader. 

 

Programmen 
utvecklas / 
anpassas efter 
företagens behov. 
 
Betald praktik på 
samarbetsföretag. 
 
Näringslivet 
representeras i 
programrådet. 
 
Skräddarsydda 
Masters. 
 

 
 

Källa: Egen. 
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4.13 Tyskland 
 
Efter en generell introduktion till det tyska bildningsväsendet presenteras den centrala 
arbetsgivarorganisationens (BDA) ståndpunkter kring akademins samverkan med 
näringslivet. Därpå redogörs för utbildningen bioteknologi vid det Tekniska Universitetet 
Berlin (TU Berlin), Ruprecht-Karls-Universitet Heidelberg samt den statliga Fackhögskolan 
Mannheim (FH Mannheim, Högskola för Teknik och Formgivning). 
 
4.14 Det tyska bildningsväsendet 232 
 
Allmänna riktlinjer för bildningspolitiken i Tyskland anges i ”Lagen om Högkolan” 
(”Hochschulrahmengesetz”). Som tidigare nämnts i samband med implementeringen av 
Bolognaprocessens delmål överlåts den specifika utformningen av utbildningar till respektive 
delstat (”Bundesland”). På senare tid har förhållandet mellan stat och högre 
utbildningsinstitutioner dock förändrats drastiskt: Det legala ramverket tillåter mer utrymme 
för reformer, och lärosäten verkar med större autonomi och ansvar än tidigare.233 I november 
2005 enades den Stora Koalitionen mellan socialdemokrater och borgerliga (SPD och CDU / 
CSU) om att fortsätta utöka handlingsutrymmet för regionerna (Länderna) samtidigt som 
regeringens ansvarsområden inskränks och delvis avskaffas - en tendens som även gör sig 
gällande i Frankrike. Enligt en ännu informell proposition sker därmed endast bestämmelser 
avseende antagning och avgångsexamina på nationell nivå.234 
 
Det tyska högskolesystemet delas in i universitet och högskolor. En viktig aspekt utgör 
skillnaden mellan den mer tillämpande, praktikorienterade utbildningen på högskolor och den 
traditionella, mer teoretiska och forskningsinriktade undervisningen på universitet i Tyskland. 
Tyska universitet innehar promotionsrätt och deras uppgift består i att förknippa lära med 
forskning. (Fack-)högskolor syftar snarare till att ”genom en starkt tillämpningsinriktad 
utbildning förbereda på yrkesverksamhet som kräver användning av vetenskapliga kunskaper 
och metoder [...]”. Hit hör utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt områden som ekonomi, 
samhällsvetenskap, lantbruk och formgivning.235 
 
Efter Tysklands återförening 1990 ökade antalet universitet långsamt på grund av 
utvecklingen av landets industrisamhälle. Yrkesorienterade högskolor inrättades dock i större 
utsträckning, till exempel ”Technische Hochschulen”, ”Pädagogische Hochschulen” och på 
1970- och 80-talen framför allt ”Fachhochschulen”. Dessa erbjuder en mer praktikorienterad 
utbildning och avslutas med ”diplomexamen”.236   
 
Ett kännetecknande drag för det tyska högre utbildningssystemet är att man inte skiljer mellan 
grundutbildning och forskarutbildning vid universiteten. Istället har man grundläggande 
program med en varaktighet på 4 till 4,5 år som leder till ”Staatsexamen”, ”Diplom” eller 
”Magister”, och specialiserade kursprogram som kan leda till olika typer av 

                                                 
232 Se Tyska Bildningsministeriets (BMBF:s) hemsida för ett schema över det tyska utbildningssystemets 
uppbyggnad: http://www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
233 http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-
Germay_050118.pdf, s.1f 
234 Finetti, M. (2005-11-03) 
235 Tyska Ministeriet för Bildning och Forskning (BMBF): http://www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
236 Nationalencyklopedin (www.ne.se), sökord: Tyskland, utbildning. 
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universitetscertifikat.237 Det pågående införandet av ett enhetligt Bolognaanpassat system 
innebär att Bachelor- och Masterexamen framöver ersätter dessa examina.  
 
4.15 BDA:s ställningstaganden 
 
4.15.1 Krav och förväntningar på akademin 
 
Vad gäller högskolereformerna förankrade i Bolognaprocessen pläderar arbetsgivarna i 
Tyskland för en förkortning av studietiden till sammanlagt maximalt fem år (tre- till fyraårig 
Bachelor och ett- till tvåårig Master), i syfte att förbättra nyutexaminerade studenters 
konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden. Samtidigt framhävs vikten av 
högskoleutbildningars internationella karaktär, med inslag av utlandsvistelser och 
undervisning i främmande språk. Framför allt strävas dock efter mer praktikorienterade 
studier som utöver den ämnesrelaterade utbildningen också inkluderar övergripande 
kvalifikationer – en punkt som ännu sällan förverkligas. Här menar vår informant att även 
politiken delvis detaljerat blandar sig i omstruktureringen av utbildningarna, varigenom 
”viktiga utvecklingar [akademins autonomi och konkurrens mellan högskolor] antingen 
uteblir eller åtminstone kraftigt fördröjs”. Genom att kontinuerligt framföra åsikter och 
förväntningar beträffande moderniseringen av högskoleväsendet hoppas BDA 
(”Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände“) därför gentemot både politik och 
lärosäten driva igenom kraven om en mer praktikrelaterad, internationell, över nationsgränser 
jämförbar och kortare utbildning.238 
 
I syfte att en Bachelorexamen öppnar upp för realistiska chanser på arbetsmarknaden 
poängterar BDA den konsekventa förmedlingen av yrkesrelaterade bas- och nyckel-
kvalifikationer i utbildningen. För en Bachelor inom ingenjörvetenskap erfordras exempelvis 
grundläggande matematisk-naturvetenskapliga och (informations-)tekniska kunskaper, 
kännedom om ett tekniskt användningsområde samt att metoder för problemlösning 
behärskas. Därutöver anses bland annat företagsekonomiska baskunskaper nödvändiga. 
Arbetsgivarorganisationen rekommenderar vidare att branschförbund deltar i beskrivningen 
och upplägget av ämnesspecifika kompetenser.239 
 
Samtidigt tjänar Masterstudier - inbegripande en facklig och ämnesövergripande vetenskaplig 
fördjupning och utvidgning av studenters kvalifikationer (som social interaktion, 
implementering av koncept och personlig utveckling) - främst till yrkesmässiga 
specialiseringar. BDA förespråkar med andra ord en differentiering efter målorienterade 
koncept för specifika arbetsområden, varför exempelvis nya interdisciplinära kopplingar i 
utbildningen möjliggörs och redan existerande Master kompletteras med ytterligare en, en 
”andra” Master.240 
 
På samma gång varnar arbetsgivarorganisationen för en inflation av titlar och pläderar för att 
begränsa antalet examineringsgrader. Ingenjörvetenskaperna resulterar följaktligen i 
avgångarna Bachelor / Master of Science (eller Bachelor / Master of Engineering - beroende 
på studiernas innehåll).241 

                                                 
237 Högskoleverkets rapportserie 2004: 20 R. 
238 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant, tillförordnad avdelningschef bildning / yrkesutbildning på BDA, 
samt BDA et al. (2004-06-07). 
239 BDA (September 2003), s.1ff 
240 Ibid, s.1ff 
241 Ibid, s.6f 
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Arbetsgivarorganisationen fastslår att såväl Bachelor- som Masterutbildningar vid universitet 
och (fack-)högskolor behöver bygga på fundament för livslångt lärande och därigenom 
motsvara kraven på ständig kompetensutveckling. Genom differentierade utbildningar formas 
dessutom egna profiler som främjar ett konkurrenskraftigt, arbetsmarknadsanpassat 
högskolesystem.242 Vidare, eftersom högskolestudier enligt BDA främst syftar till att 
”förbereda studenterna optimalt på senare förvärvsarbete i näringsliv, förvaltning och 
vetenskap”, betraktas utbildningars orientering vid yrkeskompetens som ”oumbärlig”.243 
 
4.15.2 Samverkan med akademin 
 
Inget konkret svar kunde ges på frågan hur utbildningar planeras i samverkan mellan 
näringsliv och akademi (i vilken mån arbetsmarknadens representanter deltar i studiernas 
upplägg). Även om man från BDA:s sida inte direkt hjälper till med organiseringen av 
praktikplatser och fadderföretag (istället medlemsorganisationernas uppgift), betraktas 
akademins kooperation med företag och studenters möjlighet till praktik som tillhörande de 
viktigaste punkterna.244 
 
Det tyska näringslivet erbjuder sig däremot att exempelvis ”aktivt följa” reformprocessen vid 
högskolorna. Företagare förklarar sig villiga att hjälpa lärosätena med bland annat införandet 
av nya utbildningar,245 och ”arbetar för att offerera utexaminerade med en Bachelorexamen en 
attraktiv start på arbetsmarknaden”.246 Vidare ges näringslivsrepresentanter möjlighet att 
samverka med akademin genom feedback till lärosäten, delaktighet i undervisningen, 
högskoleråd eller ackrediteringsagenturer.247 
 
Vad beträffar ackrediteringsprocessen, där transparensen av utbildningars kvalitet säkerställs, 
uppmanar BDA till att inbegripa ett rimligt antal representanter från både högskolor och 
näringsliv. På så sätt - när kvalitetskriterierna formuleras - ges företagare möjlighet att ta en 
aktiv roll och införa mer yrkesrelaterade moment i koncipieringen av utbildningar. För att 
exempelvis kunna höja utbildningars praktikinriktning förutsätts dock ett starkare 
engagemang från företagens sida.248 
 
Även om den av Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft publicerade rapporten ”Mehr 
Innovation fürs Geld” främst behandlar samverkan mellan akademi och näringsliv på 
forskarnivå, låter sig ”samma mekanismer och principer appliceras även på kooperationer 
inom grundutbildningen”.249 Lyckade partnerskap mellan lärosäten och företag - inbegripande 
informella nätverk, kontraktbaserade projekt och etableringen av gemensamma organisationer 
- innebär således vinster på såväl ett innehållsmässigt som organisatoriskt och finansiellt plan. 
För högskolorna ökar samverkan möjligheten till konkurrens och profilbildning, banar väg för 
företagsamt handlande, erbjuder nya finansieringsmodeller, leder till innovationer inom 
upplägg och innehåll av utbildningar, höjer genom praktik och personaltransfer studiers 
näringslivsrelevans, möjliggör tillgång till problemställningar i tillämpningssammanhang, 
påskyndar teknologitransfern och underlättar övergången till näringslivet för studenter och 
                                                 
242 BDA (September 2003), s.4 
243 BDA (September 2003), s.1 samt BDA:s hemsida  www.bda-online.de (Bildungspolitik). 
244 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
245 BDA (September 2003), s.7 
246 BDA:s hemsida  www.bda-online.de (Bildungspolitik), samt BDA et al. (2004-06-07). 
247 Dokument från BDA beträffande Bachelor- / Masterstrukturen. 
248 BDA (September 2003), s.5f 
249 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
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forskare. Företagen säkrar platser inom utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, 
etablerar nätverk som även tjänar till andra kooperationer, skapar tillgång till vetenskapligt 
know-how, reducerar forskningsrisken samt ökar konkurrenskraften genom påskyndade 
innovationsprocesser.250 
 
Vår informant från BDA skriver därför att företag ”självklart finner intresse i att delta i 
utbildningars upplägg och innehåll, att samarbeta med lärosäten på olika sätt”.251 Men från 
organisationernas perspektiv ”beaktar akademin fortfarande inte områden som 
ämnesövergripande (eller nyckel-) kvalifikationer i utbildningen”, och studierna kännetecknas 
av ”en bristande koppling till praktik”. Bortsett från några undantag där akademi och 
näringsliv lyckats hitta en passande samarbetsform (beroende på antalet delaktiga parter, 
samarbetets varaktighet, uppsatta mål samt intensiteten av resursutbytet) menar den 
intervjuade att kooperationer ofta strandar eftersom högskolan och arbetsgivare ”talar helt 
skilda språk och strävar efter olika mål”.252 
 
4.15.3 Intressekonflikter 
 
Eftersom akademi och näringsliv drivs med olika motiv och målsättningar uppstår risk för 
intressekonflikter. Inte sällan kommer exempelvis lärosätenas fruktan för inskränkningen av 
den akademiska friheten genom företags inblandning i utbildningar och forskning till uttryck. 
Andra konflikter inom främst biomedicinsk forskning omfattar potentiellt inflytande av 
finansiärerna på forskningsprojekts inriktning, hanteringen av forskningsresultat (publikation 
versus förtrolighet) samt patentfrågor. Genom att formulera praktiska riktlinjer och 
förhållningsregler - som att akademins frihet inte får inskränkas samt att privat ekonomiskt 
stöd inte tillåts ersätta en vetenskapsadekvat och långfristig offentlig finansiering - önskar 
arbetsgivarförbund förebygga intressekonflikter.253 
 
Trots att partnerskap mellan högskolor och arbetsgivare inte är på förhand givna och 
naturliga, ”öppnar båda sidors olika styrkor för möjligheter till synergier”. Det handlar om en 
tvåsidig process som beror på en överenskommelse mellan två jämlika parter. Båda tillför 
resurser och olika kompetenser i ett institutionaliserat samarbete, delar de positiva resultaten, 
men bär samtidigt gemensamt ansvaret för ett eventuellt misslyckande.254 
 
4.15.4 Bolognaprocessen 
 
I BDA:s dokument beträffande Bachelor- / Masterstrukturen understryks den generellt mycket 
positiva inställningen från arbetsgivarorganisationen på Bolognaprocessen med den nya 
examenstrukturen. Förutsatt att företag ges möjlighet att dra nytta av intyg som till exempel 
’Diploma Supplement’, ECTS-systemet och ’European Qualifications Framework’ välkomnar 
BDA instrument som syftar till större transparens och jämförbarhet av utbildningar på 
arbetsmarknaden. Samtidigt, när broschyren formulerades, var man från BDA:s sida 
medveten om att högskolorna inte ”förverkligade allt så som man önskade sig“.255 
 

                                                 
250 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (April 2002), s.6f 
251 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
252 Ibid. 
253 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (April 2002), s.9 
254 Ibid, s.4 
255 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 



 56

Vidare ägnar sig BDA åt att inbegripa Köpenhamndeklarationen (utvecklingar inom 
yrkesmässig bildning) i implementeringen av Bolognaprocessens och Lissabonstrategins 
delmål. Medan sambandet mellan Bolognaprocessen och Lissabonstrategin – så som modellen 
(figur 2) på sidan 29 illustrerar – för näringslivet verkar uppenbar, ”ser akademin i allmänhet 
ingen koppling” mellan koncepten, utan förknippar främst Bolognaprocessen med framväxten 
av ett europeiskt forskningsområde. BDA verkar därutöver exempelvis för att öka 
transparensen mellan yrkesmässig och akademisk bildning, en uppgift som högskolevärlden 
”värjer sig emot och inte visar intresse att möta arbetsmarknadens krav”.256  
 
Generellt sett pläderar BDA för ”ett konsekvent införande av den i Tyskland till största del 
nya, i internationella sammanhang dock sedan länge gångbara studiestrukturen”.257 En ny 
studiestruktur går hand i hand med förändringar i utbildningars innehåll. BDA poängterar här 
att ett intensivt samarbete mellan lärosäten och näringsliv erfordras, och att en ometikettering 
av tidigare utbildningar inte accepteras.258 
 
4.15.5 Sammanfattning av BDA:s huvudsakliga ståndpunkter 
 
Sammanfattningsvis poängterar den tyska arbetsgivarorganisationen BDA vikten av att 
modernisera högskoleutbildningar utifrån ledmotiven ’konkurrens’ och ’autonomi’. De 
nationella lärosätena behöver vidare se och införliva ett samband mellan Bolognaprocessen 
och Lissabonstrategin, varigenom akademins koppling till näringslivet fokuseras. Konkret 
innebär det att utbildningar bättre behöver anpassas till arbetsmarknadens behov och 
utveckling genom att förkortas, praktikinriktas och internationaliseras i större mån än idag är 
fallet. 
 
4.16 Ingenjörsutbildningar i Tyskland 
 
På högskolornas och universitetens hemsidor framhävs bioteknologi som framtidens 
nyckelteknologi. Utbildningen beskrivs som en interdisciplinär vetenskap, där 
bioteknologiska produktionsprocesser utvecklas med hjälp av ämnesövergripande kunskap. 
Inriktningen omfattar med andra ord ett brett och heterogent arbetsområde som sträcker sig 
från livsmedelstillverkning till farmaci och medicin. 
 
I Tyskland främjas bioteknik bland annat genom förändringar i gentekniklagen, men även 
omfattande stödprogram från ministeriet för bildning, vetenskap, forskning och teknologi 
(BMBF, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie) bidrar 
till områdets utveckling. Man uppmanar till att samspelet mellan såväl akademi och näringsliv 
som mellan finansiärer och tillståndsmyndigheter effektiviseras.  
 
Samtidigt talas om brister i att sätta om bioteknologiskt vetande till marknadsdugliga 
produkter. Vid sidan om forskningen - den hittills dominerande aktiviteten inom bioteknik - 
visar främst produktutvecklingen på ”stora expansionsmöjligheter med potential till högt 
värdeskapande”.259 Högskolorna och universiteten poängterar därför inte bara storföretagens, 
utan även mindre firmors chans att marknadsföra vinstgivande bioteknologiska förfaranden 
och produkter. 
 
                                                 
256 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
257 BDA (September 2003), s.1 
258 Ibid, s.2 
259 TU Berlins hemsida: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/faecher/biotech/biotech.html 
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Ingenjörsutbildningar utmynnar vanligtvis i den akademiska graden ”Diplomingenieur” 
(ungefär motsvarande ”civilingenjör”), men i samband med införandet av Bachelor- och 
Masterstrukturen kommer den traditionella titeln att försvinna och istället ersättas med 
Bachelor respektive Master of Science. 
 
4.16.1 Utbildningarnas upplägg och syfte 
 
Utbildningen bioteknologi vid TU Berlin utmynnar i Diplomexamen och delas in i två avsnitt: 
den tvååriga grund- (120 ECTS) och den treåriga huvudutbildningen (180 ECTS), där 
studenterna väljer en inriktning för fördjupning (genetik / processbioteknik, processbioteknik / 
analys, biokemi / genetik, analys / biokemi, medicinsk bioteknologi eller bryggning). Under 
de första två åren förmedlas grunderna inom natur- och ingenjörsvetenskapen samt 
matematik, men även specifika och övergripande ämnen berörs. Därefter specificeras 
kunskaperna, och studenterna ges även möjlighet att välja fria, individuella delmoment. 
Sammanlagt sträcker sig utbildningen över fem år (300 ECTS), och därutöver tillkommer sex 
månaders obligatorisk företagspraktik.260 
 
För att erhålla den tyska akademiska graden Dipl. Ing. (ungefär: ”diplomerad ingenjör”) 
måste studenterna vid sidan om kurserna efter de första två åren avlägga en så kallad 
”Diplom-Vorprüfung” (ungefär: ”fördiplom”), under termin sju författa ett självständigt 
studiearbete om 15 ECTS, skriva ett diplomarbete som sträcker sig över en termin (30 ECTS), 
samt avslutningsvis klara slutprovet (”Diplom-Hauptprüfung”). Med andra ord har man vid 
TU Berlin ännu inte infört vare sig Bachelor eller Master som avgångsexamina. Universitetet 
arbetar dock med omstruktureringen av bioteknologiutbildningen, och senast år 2008 införs 
de nya modellerna. Enligt vår informant, referent på fakulteten för processvetenskaperna vid 
TU Berlin, kommer man förmodligen att satsa på en treårig Bachelor- och en tvåårig 
Masterutbildning. Personen poängterade dessutom att man härvid - även om en Bachelor 
betraktas som ”yrkesduglig” - försöker få studenterna att sträva efter en Masteravslutning. På 
så sätt ökar chanserna på arbetsmarknaden som nyutexaminerad bioteknolog.261 
 
Vid universitetet Heidelberg använder man sig däremot sedan fem år tillbaka, då utbildningen 
Molekylär bioteknologi infördes, av Bachelor- och Masterstrukturen. Under de första 
terminerna studeras kemi, biologi, matematik och fysik. Samtidigt erbjuds studenterna 
nyckelkompetenser som engelska, retorik, presentations- och managementtekniker. Efter tre 
år (inklusive sex veckors företagspraktik) erhålls graden ”Bachelor of Science”, och 
ytterligare två års fördjupningsstudier (inom bioinformatik, strukturbiologi, biomedicinsk 
forskning eller drogutveckling) - huvudsakligen på engelska - leder till en ”Master of 
Science”. Precis som vid TU Berlin utgår man ifrån att de flesta studenterna väljer att 
genomföra hela utbildningen. Samtidigt betraktas en Bachelorexamen som en tilläggs-
kvalifikation, en ”solid grund för ’Life-Sciences’ (exempelvis patentväsende, journalistik och 
näringsliv)” med möjlighet till en framtida position inom forskningsinstitut och industri på 
den inhemska och utländska marknaden.262 Dessutom medges studenter vid universitetet 
Heidelberg efter avklarad Masterexamen (300 ECTS) möjlighet att påbörja en 
forskarutbildning och promovera till den naturvetenskapliga graden Dr.rer.nat (Dr. rerum 
naturae). 
 
                                                 
260 TU Berlins hemsida: www.studienberatung.tu-berlin.de/faecher/biotech/biotech.html 
261 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant, referent på fakulteten för processvetenskaperna vid TU 
Berlin. 
262 Se universitet Heidelbergs hemsida: www.uni-heidelberg.de/studium/angebot/moltec.html 
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Syftet består i att erbjuda en interdisciplinär och internationell bioteknologiutbildning med 
marknadsorienterat innehåll och fackövergripande nyckelkvalifikationer. ”Flexibilitet” och 
”profilbildning” utgör ofta använda ord på universitetets hemsida. Det talas om en 
”tväringång” för farmaceuter, biologer och kemiker, som med avslutad grundutbildning tillåts 
byta inriktning eller komplettera studierna genom en Master inom bioteknologi. På så sätt ges 
studenter möjlighet att anpassa utbildningen efter rådande arbetsmarknadsförhållanden.  
 
Även FH Mannheim strävar både efter att förbereda studenterna på yrken som kräver 
användning av tekniskt-vetenskapliga kunskaper och metoder, men också att göra eleverna 
förtrogna med tillämpande forskning och utveckling. Högskolan, som använder parallella 
utbildningsstrukturer, påstår sig tillhöra Bolognaprocessens pionjärer. Redan 1998 infördes ett 
Bachelor- och Masterprogram i biotechnology vid sidan av den traditionella Diplomutbild-
ningen bioteknologi. Bachelorexamen erhålls i motsats till universitetet Heidelberg efter tre 
och ett halvt års studier som inbegriper en termins praktik utomlands (inte tre år med sex 
veckors praktik som ovan), medan Mastern består av ytterligare tre terminer (varav sista 
terminen är avsedd för examensarbetet). Vid Heidelberg-Universitetet avvaras istället två år 
för motsvarande akademiska grad, men sammanlagt sträcker sig de båda utbildningarna över 
5 år (300 ECTS). Ytterligare en skillnad jämfört med Heidelberg består i att studenterna vid 
antagning förutsätts kunna uppvisa goda kunskaper i det engelska språket (exempelvis i form 
av TOEFL-certifikat), eftersom första årets föreläsningar och hela Masterutbildningen sker på 
engelska.  
 
Diplomstudierna vid FH Mannheim kvarstår till och med år 2006 (därefter avskaffas 
Diplomutbildningen och endast Bachelor / Master erbjuds) och resulterar - som fallet med TU 
Berlin - i en Dipl.Ing. I motsats till TU Berlin sträcker sig dock utbildningen endast över fyra 
år istället för fem och inbegriper dessutom två terminers praktik. De första tre terminerna 
utgör grundutbildningen, medan kvarvarande fem terminer tillhör huvudstudierna (med 
studie- och diplomarbete). Samtidigt ges studenterna inte lika mycket utrymme för 
individuella kursval som vid TU Berlin. Möjlighet att doktorera består tack vare ett 
kooperativt samarbete med universitetet Heidelberg. 
 
4.16.2 Undervisningsmetoder 
 
Datoranvändning och databearbetning poängteras som betydande inslag i utbildningarna. 
Både TU Berlin och FH Mannheim använder sig av en problemorienterad ansats, där 
färdigheter och handlingsmönster lärs ut exemplariskt. TU Berlin använder ingen särskild 
teknik för att förbereda studenterna på arbetsmarknaden, bland annat därför att det anses svårt 
att ”påverka tjänstemän som professorer avseende hur undervisningen gestaltas”.263 
 
4.16.3 Internationellt 
 
Vidare anses kunskaper i det engelska språket nödvändiga, eftersom kurslitteratur inte sällan 
är författad och föreläsningar under utbildningens andra del uteslutet hålls på engelska. Även 
en utlandsvistelse under utbildningens gång rekommenderas. Exempelvis erbjuder TU Berlin 
möjlighet till dubbeldiplom om man förlägger 1-2 år av studierna till partneruniversitetet i 
Sydkorea. På liknande sätt betonar FH Mannheim den tvåspråkiga utbildningen och det 
”intensiva samarbetet” med utländska högskolor och forskningsanstalter.264 Dessutom finns 
                                                 
263 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant vid TU Berlin. 
264 FH Mannheims broschyr om utbildningsinriktningen bioteknologi,  
eller: www.fh-mannheim.de/studium/Fb_B/biotechnologie.html 
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ett stipendieprogram som stödjer såväl inhemska som utländska utbytesstudenter finansiellt. 
Vid universitetet Heidelberg är det däremot mindre vanligt med både partneruniversitet 
utomlands och dubbeldiplom inom Molekylär bioteknologi. Formella avtal med utländska 
lärosäten existerar inte, och särskilda krav på studenters prestationer försvårar möjligheten att 
avlägga examen vid två institutioner.265 
 
4.16.4 Samverkan med näringsliv 
 
Även om TU Berlin enligt informationen på hemsidan tillhandahåller ”näringslivserfarna 
mentorer” som sägs hjälpa studenterna inte bara med praktiska bestyr utan också med 
planeringen av utbildningen och råd kring yrkesmöjligheterna för framtida bioteknologer, 
erkänner vår informant att man inte har ”institutionaliserat” verksamheten ännu. Om studenter 
behöver hjälp och råd rekommenderas i första hand att vända sig till respektive lärare, 
ämnesansvarig eller studievägledare. Trots att den intervjuade framhäver intresset och vikten 
av ett intensivt utbyte med privata organisationer, sker samarbetet mellan studenter eller 
akademin generellt och näringslivet - utöver ovannämnd företagspraktik - främst via 
professorernas privata och informella kontakter utåt. Även diplomarbeten på företag realiseras 
till största dels beroende på handledarens inställning och erfarenhet från yrkeslivet.  
 
Samtidigt existerar vid TU Berlin en rådgivande instans (”partnerskapsmodell”), där 
människor från industri involveras i utbildningens form och innehåll, ger feedback och 
analyserar trender. Möten arrangeras ungefär två gånger per år med universitets professorer, 
men utbytet sker främst på forskarnivå och ofta gör sig personalreduceringen inom den tyska 
akademin gällande (begränsad personalstyrka och avsaknad av finansiella medel försvårar 
upprättandet av intensiva kontakter med näringslivet).266  
 
Även på FH Mannheims initiativ startades en extern rådgivande kommitté, bestående av sex 
representanter från den bioteknologiska och farmaceutiska industrin. Regelbundna 
sammanträden med fakulteten syftar till rådgivning beträffande utbildningens upplägg och 
genomförande. På liknande sätt bedrivs forskning och utveckling på högskolans ”Institut för 
Tillämpad Forskning” (IAF), där professorer kollaborerar med näringslivet och erhåller 
uppdrag från privata institutioner. 
 
Vid universitetet Heidelberg försöker man anordna föreläsningar med representanter från den 
privata sektorn. Intensiverandet av kommunikationen mellan akademi och näringsliv samt 
kontaktförmedlingen till den bioteknologiska och farmaceutiska industrin poängteras. Något 
formellt samarbetsavtal med privata organisationer eller holdingbolag existerar dock inte. 
Bioteknologistudenter arrangerar själva praktikplatser på företag under andra studieåret och 
får vid problem hjälp av ”det bioteknologiska studentinitiativet (BTS)”, en nationell instans 
som bland annat anordnar föreläsningar, kontaktmässor och workshops och därigenom skapar 
förbindelser med näringslivet. Inte heller integreras företagsrepresentanter i universitets 
bildningsråd.267 
 
Vidare understryker både Heidelbergs och FH Mannheims hemsidor närheten till områdets 
framgångsrika forskningsinstitut och renommerade organisationer. Vår informant vid FH 
Mannheim menar att de flesta nyutexaminerade studenterna söker sig till stora, 
                                                 
265 Enligt enkätsvar 2005-12-05 från informant, vetenskaplig medarbetare och studievägledare för utbildningen 
Molekylär bioteknologi vid universitetet Heidelberg. 
266 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant vid TU Berlin. 
267 Enligt enkätsvar 2005-12-05 från informant vid universitetet Heidelberg. 



 60

bioteknologiskt orienterade företag.268 Högskolan strävar därför efter en ”dynamisk 
anpassning av utbildningen till arbetsmarknadens och samhällets utveckling”.269  
 
Enligt informanten lärde 50 procent av de nyutexaminerade studenterna känna sina första 
arbetsgivare under utbildningens förlopp (främst genom företagspraktik eller 
examensarbete).270 FH Mannheim uppmanar därför sökande till att utöver praktiken som ingår 
i schemat göra en ”förpraktik” (som studenterna själva organiserar) på en firma innan 
utbildningen påbörjas. Under studietiden ges dessutom möjlighet att frivilligt delta i ett 
”Trainee-program”, ett avtal mellan högskola, privat organisation och respektive student. Här 
ansöker eleven direkt på företaget om att mot viss ersättning få medverka i studierelaterade 
projekt och samtidigt skaffa sig arbetslivserfarenhet. Vidare tjänar ett nyligen inrättat ”Career 
Center” inom ramen för ”Public Private Partnerships” som vägledare och rådgivningscentral 
för studenter och utexaminerade (bland annat arrangeras yrkesförberedande seminarier).271 
Dessutom förs dialoger mellan arbetslivserfarna professorer och näringsliv via ett centrum för 
teknologitransfer (”Steinbeis-Transferzentrum für Technische Beratung”), där även studenter 
involveras i verksamheten. Gästföreläsare från företag bjuds in för ytterligare 
kunskapsförmedling. På så vis skapar studenterna kontakter till yrkesvärlden redan under ett 
tidigt skede av utbildningen, och ökar därmed chanserna till en anställning på firman efter 
studiernas avslutning. 
 
Ett på FH Mannheim särskilt inrättat ”praktikråd” hjälper till med organiserandet av 
praktikplatser. Samtidigt står professorer, som rekryteras direkt från arbetslivet (och som 
därigenom tar med sig ett utvecklat kontaktnät till högskolan), till studenters förfogande för 
både rådgivning och handledning. 
 
4.16.5 Samverkan och profilering 
 
Enligt vår informant från TU Berlin gör sig tendenserna om samverkan och profilering 
gällande även i Tyskland. Å ena sidan förespråkas kollaboration och kontakt med andra 
akademiska institutioner och den privata sektorn, å andra utlovar statens bildningsministerium 
ekonomiskt stöd (och samtidigt prestige) åt högskolor / universitet som på bästa sätt lyckas 
skapa och genomföra unika utbildningar (”Exzellenzwettbewerb”). Lärosätet ser sig 
därigenom tvunget att exempelvis bedriva marknadsföring i högre grad än förut, i syfte att 
locka till sig studenter (och inte minst finansiella medel).272 
 
Även vid FH Mannheim profilerar man sig (i synnerhet på institutionen för bioteknologi). 
Statens delvis prestationsorienterade finansiering bidrar dock till förstärkt konkurrens mellan 
utbildningarna.273 Problemet existerar främst kring innehållsmässigt liknande utbildningar, 
som först efter ett antal terminer skiljer sig åt. Samtliga informanter vid de tyska 
institutionerna framhåller således interna, lokala problem som specialiseringen bland annat 
medför. Informanten vid Universitet Heidelberg poängterar att det till viss del ”ligger i 
ämnets natur att profilera sig, eftersom bioteknologi är ett brett, tvärvetenskapligt område”.274 
 
                                                 
268 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant, dekanus för ämnesområdet bioteknologi vid FH Mannheim. 
269 FH Mannheims presentationsbroschyr, eller: www.fh-mannheim.de/studium/Fb_B/biotechnologie.html 
270 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant vid FH Mannheim. 
271 FH Mannheims hemsida: www.fh-
mannheim.de/organisation/verwaltung/oeffentl_arbeit/pressemitteilungen/20051020.html 
272 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant vid TU Berlin. 
273 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant vid FH Mannheim. 
274 Enligt enkätsvar 2005-12-05 från informant vid universitetet Heidelberg. 
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4.16.6 Intressekonflikter 
 
Visserligen, menar den intervjuade från TU Berlin, försöker universitetet sträva efter 
bildningens frihet och oberoende, men samtidigt utgör samverkan en numera nödvändig del i 
utbildningen. Genom att helt bortse ifrån integrationen av näringslivets behov och 
samhällsutvecklingen i stort uppnår ett lärosäte inte målet om att förbereda studenterna på 
arbetsmarknaden. Utrymme behövs för inslag av individuell planering. Det handlar om att 
hitta den rätta balansen, där varje part agerar medvetet och tar eget ansvar. Generellt sett är 
informanten positivt inställd gentemot samarbeten med näringslivet, men samtidigt 
poängteras att inte låta privata organisationer blanda sig i och reglementera för mycket.275 
 
4.16.7 Akademin och Bologna / Lissabon 
 
I allmänhet ges begränsad information om arbetet med Bolognaprocessen på de tyska 
högskolornas / universitetens hemsidor och i informationsbroschyrer. Vidare tycks 
Lissabonkonventionen i Tyskland försiggå vid sidan om utbildningsinstitutionerna, eftersom 
fenomenet exempelvis sällan omnämns. 

                                                 
275 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant vid TU Berlin. 
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4.16.8 Sammanfattande tabell över tyska ingenjörsutbildningar 
 
Nedan följer en sammanfattande tabell över de undersökta bioteknikutbildningarna i 
Tyskland. De huvudsakliga karakteristika som akademisk grad, utbildningens längd, 
internationella inslag, praktikmöjligheter samt övrig samverkan med näringsliv presenteras. 
 
Tabell 3. Sammanställning över undersökta bioteknikutbildningar i Tyskland. 

 
 

Källa : Egen. 

 
 

 

Akademisk 
grad 

 
Längd 

 
Internationellt 

 
Praktik 

 

Övrig samverkan 
med näringsliv 

 
 

TU Berlin 
 

Diplom-
ingenjör. 

 

300 
ECTS. 
 

 

Möjlighet till 
dubbeldiplom. 

 

6 månaders 
obligatorisk 
praktik utöver 
studietiden. 

 

Näringslivs- 
representanter 
involveras i 
utbildningens form 
& innehåll. 
 
Samverkan via 
professorers 
privata, informella 
kontakter. 
 

 

Universitet 
Heidelberg 

 

Bachelor. 
 
 
Master. 

 

180 
ECTS. 
 
180 + 
120 
ECTS. 

 

Mindre vanligt 
med partner-
universitet 
utomlands.  
 
Begränsad 
möjlighet till 
dubbeldiplom. 

 

6 veckors 
obligatorisk 
praktik. 
 

 

Inget formellt 
samarbetsavtal. 
 
Gästföreläsningar 
med representanter 
från näringsliv. 
 
BTS. 
 

 

FH 
Mannheim 

 

Bachelor. 
 
 
Master. 
 
 
 
Diplom-
ingenjör 
(t.o.m. år 
2006). 

 

210 
ECTS. 
 
210 + 
90 
ECTS. 
 
240 
ECTS. 

 

Samarbete 
med utländska 
högskolor. 
 
Master-
utbildning på 
engelska. 
 
Stipendie-
program. 

 

Bachelor: 1 
termins 
praktik 
utomlands. 
 
Diplom: 2 
terminer 
praktik. 
 
”Förpraktik”. 
 
 

 

Extern rådgivande 
kommitté med 6 
representanter från 
industri. 
 
Trainee-program & 
Praktikråd. 
 
Career-Center. 
 
”Steinbeis-
Transferzentrum”. 
 
Gästföreläsningar. 
 
Professorer med 
arbetslivserfarenhet.
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5. Analys och Resultat 
 
 
I det följande analyseras, delvis med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, det empiriska 
materialet om ingenjörsutbildningarnas koppling till näringslivet, och uppsatsens syfte 
besvaras.  
 
Eftersom de undersökta aspekterna i viss mån överlappar varandra, försvåras en tydlig 
avgränsning av delkapitlen. Vidare, på grund av empirins omfång, sammanfattas och 
komprimeras data, och endast för syftet relevanta moment gällande främst akademins 
koppling till företag fokuseras.  
 
5.1 Arbetsgivarorganisationerna i Sverige, Frankrike och Tyskland  
 
5.1.1 Sammanfattande tabell över arbetsgivarorganisationernas ställningstaganden 
 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över svenska, franska och tyska arbetsgivares 
centrala ställningstaganden beträffande akademins utbildningar. Punkterna jämförs och 
analyseras i de följande avsnitten. 
 
Tabell 4. Sammanfattning av svenska, franska och tyska arbetsgivarorganisationers 
ståndpunkter gällande högre utbildning. 
 

 
Svenskt Näringsliv 

 

Upprätta ett 
internationellt 
konkurrenskraftigt 
utbildningssystem 
med ökad fokusering 
och samordning av 
utbildningar. 
 

 

Högskoleutbildningen 
bör anpassas till 
näringslivets behov 
och utveckling. 

 

Krav på 
internationellt 
gångbara 
utbildningar av hög 
kvalitet med fler 
tillämpande inslag. 

 
MEDEF 

 

Ökad regionalisering 
och europeisering av 
högskolesystemet. 
 

 

Yrkes- och 
arbetsmarknadsanpassa 
fler utbildningar.  
 

 

Inbegripa 
företagspraktik i fler 
utbildningar. 

 
 

BDA 

 

Modernisering av 
utbildningar utifrån 
ledmotiven 
’konkurrens’ och 
’autonomi’. 
 

 

Lärosätenas behov av 
ett starkare samband 
mellan Bologna och 
Lissabon med tydligare 
koppling till 
näringslivet. 
 

 

Förkortning, 
praktikinriktning och 
internationalisering 
av utbildningar 
krävs. 

 
 

Källa: Egen. 
 
5.1.2 Krav och förväntningar på akademin 
 
I Högskolelagen förankrades sedan införandet av kvalificerade yrkesutbildningar 1996 som en 
del av det reguljära svenska utbildningssystemet, att lärosäten också behöver samverka med 
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det omgivande samhället (den så kallade tredje uppgiften), varför arbetsgivare numera aktivt 
engagerar sig i bland annat utformningen av högre utbildningar.  
 
Både Svenskt Näringsliv och BDA betonar högskolans ansvar om att förbereda studenterna på 
arbetsmarknaden, varför utbildningarna behöver orienteras vid yrkeskompetens samt stämma 
överens med näringslivets förväntningar. Trots att franska arbetsgivare exempelvis ges 
möjlighet att ställa krav på upplägg och genomförande av utbildningar genom representanter i 
nationella råd (CTI), menar MEDEF att avsaknaden av nätverk försvagat 
arbetsmarknadsförutsättningarna för studenterna. Undervisningen på franska ”Grandes 
Écoles” betraktas som för teoretisk och dåligt anpassad till näringslivets behov, universitetens 
kommunikationer med den privata sektorn som otillräcklig. Vidare menar Svenskt Näringsliv 
att de tillämpande inslagen i utbildningarna är för få. Även BDA uttrycker bristen på 
praktikorienterade studier och kritiserar politikens inblandning, som utgör en hämmande 
faktor för ”viktiga utvecklingar [akademins autonomi och konkurrens mellan högskolor]”.276 
 
Svenskt Näringsliv kräver därför bredare och nya kompetenser, förmågan att omsätta 
teoretiska kunskaper till praktisk tillämpning, företagsamhet och affär. Behovet av 
internationellt gångbara utbildningar med tillämpande inslag och av hög kvalitet, där 
utformning, dimensionering och innehåll svarar mot näringslivets behov och utveckling, 
understryks. Som exempel anges praktik, externa föreläsare och möjligheten att göra 
examensarbeten (utanför akademin). 
 
Trots att det franska högskolesystemet fokuserar på nytta och arbetslivsrelevans, och många 
av de traditionellt sett mest prestigefyllda utbildningarna anses vara starkt yrkesinriktade, 
strävar MEDEF, regeringen och lärosätena efter att göra även andra, mindre självklart 
yrkesförberedande utbildningar mer ändamålsenliga för ett inträde i arbetslivet. Exempelvis 
hoppas man genom ökningen av antalet ”Licence professionelle” och ”Master professionel” 
(yrkesinriktade Bachelor- respektive Masterutbildningar) ge studenter en examen som är 
gångbar på arbetsmarknaden. 
 
BDA understryker att utbildningar bygger på fundament för livslångt lärande och därigenom 
motsvarar kraven på ständig kompetensutveckling - en aspekt som Per-Erik Ellström tar upp i 
litteraturen. Han understryker att individens lärande fortskrider hela livet och ingår inte endast 
i olika typer av formell utbildning, utan även på arbetsplatser och i vardagslivet.  
 
Näringslivsorganisationens huvudsakliga anspråk på utbildningar inbegriper vidare - förutom 
kraven på praktiska inslag och ständigt lärande - en förkortning av studietiden till sammanlagt 
maximalt fem år (tre- till fyraårig Bachelor och en- till tvåårig Master), internationellt fokus 
(med inslag av utlandsvistelser och undervisning i främmande språk) samt en över 
nationsgränser jämförbar utbildning. Vidare framförs specifika krav beträffande Bachelor- 
och Masterutbildningar. Medan Masterstudier huvudsakligen syftar till yrkesmässiga 
specialiseringar samt inbegriper en ämnesinriktad och övergripande vetenskaplig fördjupning 
och utvidgning av studenters kvalifikationer, avser en Bachelor främst förmedlingen av 
yrkesrelaterade bas- och nyckelkunskaper. För en Bachelor inom ingenjörvetenskap erfordras 
grundläggande matematisk-naturvetenskapliga och (informations-)tekniska kunskaper, 
kännedom om ett tekniskt användningsområde, metoder för problemlösning samt 
företagsekonomiska baskunskaper. Arbetsgivarorganisationen rekommenderar vidare att 
branschförbund deltar i beskrivningen och upplägget av ämnesspecifika kompetenser. 

                                                 
276 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
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BDA förespråkar också en differentiering av utbildningar efter målorienterade koncept för 
specifika arbetsområden, där egna profiler som främjar ett konkurrenskraftigt, 
arbetsmarknadsanpassat högskolesystem, formas. Svenskt Näringsliv uppmärksammar 
däremot att existensen av för många olika ingenjörsutbildningar, som idag är fallet i Sverige, 
skapar obalans mellan utbildningsutbud, sökande studenter och efterfrågan från näringslivet. 
Ett för stort antal program och inriktningar inom ingenjörsutbildningar utgör även ett hot mot 
utbildningskvaliteten. 
 
Även om BDA:s och Svenskt Näringslivs ståndpunkter skiljer sig åt i den sistnämnda punkten 
(på grund av ländernas olika utbud av utbildningar), verkar de tre 
arbetsgivarorganisationernas krav och förväntningar på akademin i övrigt likna varandra 
länderna emellan. Inga större innehållsmässiga skillnader observerades. I Sverige gör sig dock 
även arbetsmarknadsparters otydlighet över vad företag behöver och förväntar sig av 
nyutexaminerade bioteknologer, gällande - en ansats som även representanten på 
Teknikföretagen bekräftar. Från akademins sida uppstår därför inte sällan svårigheter med 
tolkningen av näringslivsrepresentanternas krav. Det förefaller som om tyska BDA anger mer 
specifika förväntningar på utbildningars upplägg och genomförande än vad är fallet i Sverige 
och Frankrike. Samtidigt innebär uttalanden om framtidens behov endast vaga föreställningar 
om arbetsmarknadens utveckling, och med tanke på att den näringslivsrelevanta utbildningen 
först behöver institutionaliseras och att studenter sedan behöver examineras (efter upp till 5 
års studier), tar det relativt lång tid tills företagens krav uppfylls. 
Arbetsmarknadsrepresentanterna måste med andra ord vänta flera år efter att krav och 
förväntningar om hur akademin bör utforma utbildningarna lagts fram. 
 
5.1.3 Samverkan med akademin 
 
Samtliga arbetsgivarorganisationer påpekar att det existerar företag och 
utbildningsinstitutioner som föregår med gott exempel vad beträffar upprättandet av 
samverkan - vare sig informellt, genom kund-konsult-förhållanden eller forskningsbaserade 
partnerskap (jämför 3.5.2). Trots framgångsrika fall där näringslivet bland annat involverats i 
planeringen av utbildningar, framförs att dialogen mellan akademi och företag fortfarande 
behöver utökas och utvecklas väsentligt. Både Svenskt Näringsliv och BDA kritiserar 
högskolor till exempel för att studenter saknar praktiska färdigheter, ämnesövergripande 
kvalifikationer och erfarenheter av att omsätta teoretiska kunskaper i praktik. Samtidigt 
uppmanas företag att starkare engagera sig i samverkansarbetet, att främst bidra med praktik 
och erbjuda möjligheter till examensjobb. Franska näringslivets kritik av för teoretiska och 
otillräckligt arbetsmarknadsanpassade universitetsutbildningar sägs ha minskat sedan 
företagen fått insikt i hur svårt det är att planera efter behoven av framtida utbildad arbetskraft 
- en aspekt som tidigare nämnts (se exempelvis 4.11.2 eller 5.1.2). 
 
Bristande samverkan mellan högskola och näringsliv när det gäller planering (av såväl nya 
som redan befintliga utbildningar), uppföljning (revidering) och genomförande (tillämpande 
inslag) av utbildningar utmynnar enligt arbetsgivarorganisationerna i underskott på personer 
med rätt yrkeserfarenhet och utbildning. Lyckade partnerskap däremot - inbegripande 
informella nätverk, kontraktbaserade projekt och etableringen av gemensamma organisationer 
- för med sig vinster på såväl ett innehållsmässigt som organisatoriskt och finansiellt plan. 
BDA listar upp fördelar för både högskolorna (ökad möjlighet till konkurrens och 
profilbildning, företagsamt handlande, nya finansieringsmodeller, innovationer inom upplägg 
och innehåll av utbildningar, studiers högre näringslivsrelevans, tillgång till 
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problemställningar i tillämpningssammanhang, påskyndad teknologitransfer och enklare 
övergång till näringsliv för studenter och forskare) och företagen (säkrade platser inom 
utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, etablering av nätverk, tillgång till 
vetenskapligt know-how, reducerad forskningsrisk samt ökad konkurrenskraft genom 
påskyndade innovationsprocesser). För att dra nytta av fördelarna behövs enligt Svenskt 
Näringsliv en förstärkning av en systematisk samverkan mellan högskola och arbetsmarknad, 
som genomsyrar samtliga nivåer i utbildningen. Främst tillämpande inslag som exempelvis 
praktik i företag, men även tävlingar i entreprenörskap och långsiktig kooperation inom 
strategiska områden, nämns. Även holdingbolag med möjlighet till uppdragsutbildning bidrar 
till samverkansarbetet. 
 
Varken Svenskt Näringsliv, MEDEF eller BDA erbjuder centrala aktiviteter som främjar 
samarbetet mellan studenter och industri (organiseringen av praktikplatser, fadderföretag 
osv.). Istället ansvarar respektive medlemsorganisation och enstaka privata firmor för den 
direkta kontakten till utbildningsinstitutionerna. Svenskt Näringsliv deltar genom 
regionkontoren vid arbetsmarknadsdagar, anordnar tävlingar, lockar organisationer för att 
hjälpa studenter under utbildningens gång (genom fadderverksamhet) och planerar att 
tillsammans med medlemsorganisationerna upprätta och fördjupa kontakter till lärosätena, 
men det främsta arbetet med högskolan sker direkt på företagen. Samverkan mellan högskolor 
och näringsliv sker med andra ord främst på respektive utbildningsinstitutions- och 
företagsnivå, varför arbetsgivarorganisationerna verkar fungera mer som koordinatorer och 
förmedlare av kontakter.  
 
Näringslivsrepresentanter förväntas i vissa fall delta i finansieringen av utbildningar som ett 
sätt att forma framtida arbetskraft. I Frankrike exempelvis skapas band mellan akademin och 
den ekonomiska världen genom att företag betalar en lärlingsskatt (”taxe d’apprentissage”) - 
antingen direkt till ett visst lärosäte eller via en statlig organisation. Vidare säger sig 
näringslivet ofta inbegripas i planeringen av utbildningar på regional nivå. Sedan år 2000 
ordnar MEDEF och utbildningsministeriet en kampanj där företag, olika lärosäten och 
studenter under en vecka träffas för att dela information och knyta kontakter med varandra. 
Vidare slöts avtal mellan det Franska Utbildningsministeriet och arbetsgivarorganisationen, 
som syftar till att få såväl företagsledare som lärosäten att ta ansvar till ett närmare samarbete 
(bland annat underlätta praktikmöjligheterna och få tillgång till mentorer på privata firmor).  
 
Tyska företagare förklarar sig enligt BDA villiga att hjälpa lärosätena med bland annat 
införandet av nya utbildningar, och arbetar för att offerera utexaminerade en ”attraktiv start på 
arbetsmarknaden”.277 Bland annat via ackrediteringsprocessen, där transparensen av 
utbildningars kvalitet säkerställs, ges företagare möjlighet att ta en aktiv roll och införa mer 
yrkesrelaterade moment i koncipieringen av utbildningar.  
 
Främst Svenskt Näringsliv pläderar för samordningen av kompetenser och projekt samt 
utvecklade nätverk mellan högskolor, universitet och institut, för att på så sätt attrahera 
kunskapsföretag till Sverige och uppnå ökad konkurrenskraft. Man poängterar därför att 
samverkan och profilering går hand i hand för att dels uppnå EU:s mål om att erbjuda 
internationellt konkurrenskraftiga utbildningar, dels stimulera rörlighet och skapa transparens 
på utbildningsområdet. För att dra nytta av fördelarna behöver bland annat ett 
kvalitetssäkringssystem upprättas och uppföljningar över hur tidigare studenter anser att 
utbildningen passar de kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetsgivaren (eller om 

                                                 
277 BDA:s hemsida  www.bda-online.de (Bildungspolitik), samt BDA et al. (2004-06-07). 
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arbetat motsvarar det område man är utbildad för) införas i högre utsträckning än idag är 
fallet. 
 
Samtliga arbetsgivarorganisationer strävar med andra ord efter att fördjupa kontakten till 
utbildningsinstitutioner och försöker genom olika aktiviteter - främst via respektive 
medlemsorganisation och enskilda företag - bidra till upprättandet av partnerskap. Trots att de 
huvudsakliga ståndpunkterna och förväntningarna liknar varandra (jämför exempelvis 5.1.1, 
tabell 4), utvecklas kopplingar till lärosäten på olika sätt och skilda nivåer. I Frankrike till 
exempel verkar staten vara mer engagerad i samverkansarbetet än i övrigt undersökta länder, 
vilket låter sig förstås utifrån den fortfarande i hög grad centraliserade utbildningspolitiken i 
landet. 
 
5.1.4 Bologna / Lissabon 
 
Medan högskolors koppling till Lissabonstrategin (se 4.1) påstås vara otillräcklig, engagerar 
sig främst BDA i upprättandet av ett samband mellan Bolognaprocessen (se 4.2) och 
Lissabonstrategin samt delmålens införlivande. Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer 
däremot involverades först under senare år i arbetet med Bolognaprocessen, eftersom det först 
och främst handlade om en akademisk, intern akt. 
 
Generellt sett välkomnar samtliga arbetsgivarorganisationer Lissabonstrategin och 
Bolognaprocessen. MEDEF uppskattar exempelvis övergången till det enhetliga systemet 
LMD, som både underlättar inträdet i arbetslivet samt medför en harmonisering av det franska 
bildningssystemet. Även BDA uttrycker sitt stöd för den nya examensstrukturen och också 
Köpenhamndeklarationen (se 4.2.4), med ökad transparens mellan yrkesmässig och 
akademisk bildning - en uppgift som högskolevärlden ännu inte tagit åt sig - till följd. Svenskt 
Näringsliv instämmer att högskolor i Sverige fortfarande idag inte integrerar företag i 
tillräcklig utsträckning, och arbetsgivarrepresentanter i Frankrike poängterar vikten av att 
bevara ett flertal tvååriga yrkesexamina, som exempelvis ingenjörsutbildningen DUT. 
 
Sammanfattningsvis yrkar Svenskt Näringsliv, MEDEF och BDA på ett konsekvent införande 
av den nya studiestrukturen med internationellt kompatibla examina, som inbegriper ett 
intensivt samarbete mellan lärosäten och näringsliv. Förutsatt att företag ges möjlighet att dra 
nytta av bland andra ’Diploma Supplement’ och ECTS-systemet välkomnar 
näringslivsrepresentanterna instrument som syftar till större transparens och jämförbarhet av 
utbildningar på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv uttrycker därför behovet av en tydligare 
struktur som ökar utbildningars attraktionskraft och gångbarhet i ett internationellt perspektiv. 
 
5.1.5 Intressekonflikter  
 
Som Edquist och Flodström poängterar, riskerar en för nära relation mellan universitet och 
näringsliv att leda till kortsiktighet samt att den vetenskapliga utvecklingen fördröjs eller drivs 
in i alltför kommersiella utvecklingsfåror. Författarna varnar därav för näringslivets 
ekonomiska makt och visar på kultur- och normskillnaderna jämfört med universitetet.  
 
Konflikter inom biomedicin omfattar bland annat potentiellt inflytande av finansiärer på 
diverse projekts inriktning, hanteringen av forskningsresultat (publikation versus förtrolighet) 
samt patentfrågor. 
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Trots att arbetsgivarförbund avser förebygga intressekonflikter, påpekar främst Svenskt 
Näringsliv och BDA att det finns risk för intressekonflikter mellan lärosäten och arbetsgivare, 
eftersom akademi och företagsrepresentanter arbetar med olika motiv och målsättningar. 
Enligt BDA, som menar att akademins frihet inte får inskränkas samt att privat ekonomiskt 
stöd inte tillåts ersätta en vetenskapsadekvat och långfristig offentlig finansiering, befarar 
högskolor att den akademiska friheten och oberoendet inskränks om näringslivsrepresentanter 
lägger sig i utbildningarnas upplägg och innehåll i för hög utsträckning. Även i Frankrike är 
lärosäten skeptiska gentemot en alltför stark anknytning till näringslivet i utbildningar som 
den yrkesinriktade ”Licence professionelle”. Men samtidigt som universiteten strävar efter att 
bevara sin integritet, uttalar sig Edquist och Flodström om lärosätenas i allmänhet positiva 
inställning gällande utvecklandet av nära relationer till omvärlden. 
 
Svenskt Näringsliv värnar om bevarandet av högskolans frihet och oberoende, men för att 
skapa en hög kvalitet på utbildningen - med tillämpande inslag - anses samverkan speciellt 
inom ingenjörsutbildningar oundviklig. Även om exempelvis praktik inte ingår som ett 
obligatoriskt moment i svenska bioteknikutbildningar, menar man att studierna traditionellt 
sett inbegriper olika former av partnerskap med näringslivet. Samtidigt varnas för att 
studenternas intressen föregår kompetensen som efterfrågas på arbetsmarknaden i 
högskolepolitiken, med risk att förbise näringslivets behov som följd. 
 
Sammanfattningsvis, även om samarbeten mellan högskolor och företag inte är på förhand 
givna, pläderar arbetsgivarorganisationerna för möjligheterna att kombinera båda sidors olika 
styrkor. 
 
5.2 Ingenjörsutbildningarna i Sverige, Frankrike och Tyskland 
 
5.2.1 Utbildningarnas upplägg 
 
I det följande jämförs och analyseras de undersökta utbildningarna utifrån examina, 
internationella inslag i studiernas upplägg samt undervisningsmetoder.  
 
5.2.1.1 Examen  
 
Samtliga svenska universitet / högskolor erbjuder den akademiska graden civilingenjör. Vid 
både Chalmers och KTH är Masterutbildningar under uppbyggnad. Vid Uppsala universitet 
finns sedan 2005 ett internationellt Masterprogram på engelska som främst verkar rikta sig till 
internationella studenter och utgör alltså inte en del av det utbildningsprogram vi studerat. 
Inget av de svenska lärosätena har därmed helt övergått till Bachelor - / Mastersystemet. 
 
I Frankrike skiljer sig benämningen på den akademiska graden mellan universitetet och de två 
”Grandes Écoles”. Vid INSA såväl som vid EMP ges graden “Diplôme d’ingénieur” medan 
universitet Paris-sud ger en magisterutbildning. Efter fem års studier, 300 ECTS, får 
studenterna vid alla tre lärosäten en Master medan nivån Licence (Bachelor) endast erbjuds 
vid Paris-sud. Detta beror på att syftet med de studerade utbildningsprogrammen vid 
högskolorna är att nå titeln ”Ingénieur diplômé” för vilken det krävs fem års studier. De två 
”Grandes Écoles” i studien, INSA och EMP, erbjuder utöver “Diplôme 
d’ingénieurprogrammet” också forskningsförberedande Masterutbildningar, EMP erbjuder 
även yrkesförberedande Masterprogram.  
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Eftersom Tyskland befinner sig mitt i anpassningen till Bolognaprocessen, finns två 
examenssystem parallellt. Vid TU Berlin samt vid FH Mannheim kvarstår fortfarande den 
akademiska graden Diplomingenjör (Diplomexamen). Vid FH Mannheim kommer dock 
denna helt ersättas med Bachelor- och Masterexamina år 2006 och vid TU Berlin senast år 
2008. Vid universitetet Heidelberg har man redan infört det Bolognaanpassade Bachelor- / 
Mastersystemet. Vid TU Berlin utgör Diplomexamen 300 ECTS medan samma examen vid 
fackhögskolan FH Mannheim uppgår till 240 ECTS. Här visas en skillnad mellan 
universiteten och fackhögskolorna, där de senare erbjuder kortare utbildningar. Vid införandet 
av Bachelor- / Masterexamina är man vid TU Berlin därmed inte tvungen att förändra 
utbildningens längd medan man vid FH Mannheim behövt lägga till 60 ECTS på 
Diplomexamen för att få en Master. Skillnaden mellan fackhögskolor och universitet blir 
därmed mindre och fackhögskolorna förlorar möjligen en del av sin särart. TU Berlin har en 
mycket lång utbildning, vilket låter sig relateras till arbetsgivarnas krav om att förkorta studier 
vid tyska universitet. Utöver den femåriga utbildningen ligger en termins praktik och den 
sammanlagda utbildningen utgör därmed 5,5 år. Skillnader gällande poäng som krävs för en 
viss examen finns också för det Bologanaanpassade Bachelor- / Mastersystemet. Vid FH 
Mannheim erhålls Bachelor efter tre och ett halvt år medan samma grad vid universitet 
Heidelberg erhålls efter tre år. Master erhålls efter ytterligare tre terminer vid FH Mannheim 
och efter fyra terminer vid universitetet Heidelberg. 
 
Flera lärosäten beskriver svårigheten med att skapa utrymme för ämnesspecifika kunskaper i 
Bachelorutbildningen. Tre år räcker inte för både grundläggande kunskaper, avslutande 
arbete, eventuell utlandsvistelse och ämnesspecifika kurser. 
 
Gällande den akademiska graden kan man alltså se klara skillnader, inte endast mellan de tre 
länderna, utan även mellan de olika lärosätena inom länderna. I Tyskland är detta särskilt 
tydligt då samma examen kräver olika lång utbildning på olika universitet / högskolor. Å 
andra sida tycks det som Bolognaprocessen i Tyskland, liksom i Frankrike, även syftar till att 
skapa ett mer enhetligt nationellt examenssystem.  
 
Vidare utfärdar samtliga undersökta universitet / högskolor efter avklarad slutexamen ett 
”Diploma Supplement” på det nationella språket och engelska, där kvalifikationer som den 
akademiska graden medför anges. Detta kompletterande intyg inbegriper med andra ord 
information om utbildningens innehåll och form. 
 
5.2.1.2 Internationellt 
 
Samtliga studerade lärosäten i de tre länderna erbjuder möjligheter att läsa en eller flera 
terminer utomlands genom olika utbytesprogram. Utlandsvistelsen är inte obligatorisk i 
Sverige medan en obligatorisk praktik ska ske utomlands vid såväl EMP i Frankrike som vid 
FH Mannheim i Tyskland. Vid övriga franska och tyska och samtliga svenska lärosäten finns 
möjligheter att utföra den obligatoriska praktiken och examensarbetet utomlands. 
 
I franska ingenjörsutbildningar ingår generellt allmänna kurser i humanistiska ämnen i syfte 
att öka allmänbildningen bland studenterna. Samtliga studerade program har obligatoriska 
språkkurser för att förbereda studenterna på en internationell arbetsmarknad. Några 
obligatoriska språkkurser ingår däremot inte i de svenska eller tyska programmen - å andra 
sidan är undervisningsspråket inom flera kurser på engelska. Masterprogram på engelska 
verkar vara vanliga både i Sverige (Uppsala universitet och Chalmers) och delvis även i 
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Tyskland (FH Mannheim), medan fenomenet bland de studerade franska universiteten / 
högskolorna inte förekommer.   
 
Vid TU Berlin har studenterna möjlighet att studera till dubbeldiplom vid ett utländskt 
partneruniversitet. FH Mannheim erbjuder ett intensivt arbete med utländska högskolor och 
forskningsanstalter samt möjligheten till stipendieprogram. Vid universitet Heidelberg verkar 
brister finnas i de internationella kontakterna: Här är det mindre vanligt med 
partneruniversitet och begränsad möjlighet till dubbeldiplom består. I Frankrike och Sverige 
finns möjlighet att studera till dubbelexamen vid endast ett lärosäte i varje land (INSA och 
KTH). 
 
5.2.1.3 Undervisningsmetoder 
 
Enkätsvaren från de studerade universiteten / högskolorna gällande användningen av 
undervisningsmetoder visar att något enhetligt system varken finns inom länderna eller mellan 
dem. Svaren ger också en indikation på att några specifika undervisningsstrategier inte verkar 
finnas för att förebereda studenterna för arbetsmarknaden. I Sverige beskrevs att CDIO-
metodiken inte används fullt ut. Vid Uppsala universitet är det under diskussion och 
utveckling medan man vid Chalmers endast använt modellen vid utvärdering. Här används 
också ”Design-Build-Test”. De franska lärosätena gav inga indikationer på tillämpningen av 
specifika undervisningsmetoder. I Tyskland beskriver respondenterna undervisnings-
metoderna något vagt;  TU Berlin och FH Mannheim använder sig av en ”problemorienterad 
ansats, där färdigheter och handlingsmönster lärs ut”.  
 
5.2.1.4 Praktik 
 
Praktik utgör inte ett obligatoriskt moment vid något av de studerade svenska lärosätena. I 
Sverige är det istället upp till den enskilda studenten att söka praktik. Samtidigt finns 
möjlighet till examensarbete inom industrin. Till skillnad från de svenska universiteten / 
högskolorna har samtliga franska och tyska utbildningsprogram vi studerat minst en 
obligatorisk praktikperiod. Längden och antalet praktikperioder skiljer sig dock mellan de 
olika lärosätena inom länderna.  
 
Praktiken skiljer sig alltså mellan länderna: Frankrike och Tyskland utgör en enhet där praktik 
ingår som obligatoriska moment i samtliga utbildningsprogram, medan inget 
utbildningsprogram i Sverige har obligatorisk praktik.  
 
5.2.2 Samverkan med näringsliv 
 
Vid Uppsala universitet och KTH finns olika center och stiftelser som verkar för och 
underlättar samverkan med näringslivet. Chalmers har en entreprenörskola där akademi och 
näringsliv arbetar i samspel, samt forskningsparker. Vid Uppsala universitet och Chalmers 
finns även exempel på indirekt och informell samverkan som man vid Chalmers poängterar 
alltid utgått från akademin.  
  
Den informella samverkan verkar vara välrepresenterad vid de svenska universiteten / 
högskolorna. Erfors skriver att det för akademin kan vara viktigt att kunna referera till olika 
samarbeten med näringslivet exempelvis ur utvärderingssammanhang - det visar på öppenhet 
mot det omgivande samhället. Informell samverkan är även viktigt för kontaktskapande som 
på sikt kan berika både undervisning och forskning. I de flesta fall visade det sig att det var 
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akademin som tagit initiativet till dessa samarbeten. Beror detta på att det enligt 
Högskolelagen är obligatoriskt att samverka med det omgivande samhället? Exemplen med 
centrum, stiftelser och forskningsparker ovan kan snarare ses som forskningsbaserat 
samarbete, akademin är här initiativtagare till samarbetet och syftar till att underlätta 
näringslivets kontakter till universitetet / högskolan. 
 
Bland de franska lärosätena märks en åtskillnad mellan det studerade universitetet och de två  
”Grandes Écoles”. EMP skiljer sig från de övriga lärosätena då man som tidigare nämnts 
lyder under det franska näringsministeriet. På högskolan finns därför ett tätt samarbete med 
näringslivet. Den andra ”Grande École” i undersökningen, INSA, tycks ha goda kontakter i det 
lokala samhället. Det enda universitet i vår undersökning, Paris-sud, har en mindre uttalad 
arbetsmarknadsanknytning. Här märks en skillnad mellan teori och verklighet. Företagen har, 
enligt vår informant, egentligen inte någon avgörande roll i utbildningen. Här tycks 
samverkan med näringslivet snarare vara av informell karaktär. Vid såväl Paris-sud som INSA 
skrivs att man tar del av lärlingsskatten. Lärlingsskatten kan också betraktas som samverkan 
av typen kund-konsult-förhållande, främst för att det är företagen som ”tar initiativet” till 
samarbetet. Samverkan är i detta fall visserligen mer eller mindre förpliktigande, men i de fall 
då företagen själva bestämmer att betala skatten direkt till högskolor / universitet har de ett 
intresse till samverkan. De kan vara med och påverka utbildningens utformning och ses som 
ett sätt att ”forma” framtida arbetskraft. 
 
EMP:s täta samarbete med näringslivet kan ses som dels ett kund-konsult-förhållande, dels 
forskningsbaserat samarbete beroende på vem som tagit initiativ till samarbetet. Samverkan 
kan ses ur två perspektiv - dels har skolan behov av företagens erfarenhet i undervisningen, 
dels strävas efter specifik kunskap från experter vid akademin. På samma sätt utgör de 
uppdragsutbildningar som utarbetats i samarbete med näringslivet exempel på detta - företag 
har senare behov av den typ av arbetskraft som utbildas vid akademin. Samarbete med 
”Grandes Écoles” skapar legitimitet för företagen och vissa stora viktiga företag skapar 
legitimitet åt högskolan. Genom samarbetet får företagen tillgång till studenter i slutet av 
utbildningen samt efter avslutad utbildning. 
 
På samma sätt som i Frankrike existerar i Tyskland en skillnad mellan universiteten och 
fackhögskolan. Vid TU Berlin kan man, liksom var fallet med Paris-sud, se ett exempel på 
skillnad mellan teori och verklighet. Trots information om bra samverkan visar intervjun att 
man ännu inte institutionaliserat verksamheten än. Samverkan med näringslivet karaktäriseras 
snarare av privata och informella kontakter och studenternas möjligheter till kontakt med 
näringslivet beror på de enskilda professorernas kontakter. TU Berlin är ett tekniskt 
universitet men kontakterna med näringslivet är som synes inte så uttalade. Vid FH 
Mannheim är samverkan mer tydlig. Här erbjuds studenterna hjälp till kontakt med 
näringslivet genom olika program och center. Vid universitetet Heidelberg är samverkan 
också av mycket informell karaktär då inget formellt samarbetsavtal med företag finns. 
Universitetet Heidelberg är ett universitet med mycket gott rykte, men är inte specialister 
inom bioteknologi utan snarare inom medicin. Detta kan ses som en förklaring till varför 
samverkan på institutionen för molekylär bioteknologi är mindre utpräglad.  
 
Liksom i Frankrike tycks den tyska samverkan skilja sig mellan universitet och 
fackhögskolor. Vid universiteten verkar den privata och informella samverkan dominera 
medan det för FH Mannheim finns exempel på kund-konsult-förhållande, som Trainee-
programmet visar. 
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Vi har vidare studerat näringslivets påverkan på utbildningarnas upplägg. Näringslivet finns 
representerat i samtliga svenska universitet / högskolors utbildningsråd. För Chalmers del har 
man uttryckt sitt missnöje över att näringslivet inte varit delaktig i förändringsarbetet på 
högskolan. I Frankrike och Tyskland finns näringslivsråd vid två av de tre studerade 
lärosätena i varje land (Paris-sud, EMP och TU Berlin, FH Mannheim). Dessa råd bör ses 
som exempel på forskningsbaserat samarbete då samarbetet främst utgått från akademin.  
 
Samarbetet med näringslivet vid utformningen av utbildningarna skiljer sig lite bland de 
franska lärosätena. EMP:s nära samarbete med näringslivet märks även här och 
utbildningsprogrammen utvecklas konstant för att anpassas till företagens behov. Vid Paris-
sud däremot verkar företagen varken ha någon avgörande roll i, eller påverka utbildningen.  
 
Vid TU Berlin och vid FH Mannheim (initiativtagare) finns en rådgivande instans / kommitté 
där industrin involveras i utbildningens form och innehåll. Vid universitetet Heidelberg 
integreras däremot inte företagsrepresentanter i universitetets bildningsråd, vilket ytterligare 
understryker universitets svaga samverkan med näringslivet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det i Frankrike och Tyskland generellt sett finns en 
tydligare samverkan mellan arbetsgivare och utbildningar vid (fack-)högskolor och ”Grandes 
Écoles” än vid universiteten. (Fack-)högskolorna erbjuder mer yrkesinriktade och 
praktikorienterade utbildningsprogram. I Frankrike kan vissa högskolors relativt goda 
samarbete med näringslivet förklaras med att det franska systemet med intagning genom 
inträdesprov och intervjuer ger ingenjörsutbildningarna en kvalitetsstämpel. Företagen vet att 
man här kan finna toppstudenter och ser därför en möjlighet i att etablera en god relation till 
högskolorna och samarbeta vad gäller exempelvis praktikplatser och examensarbeten. 
Samverkan med främst mer samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktade universitet 
präglas därför inte i samma utsträckning av en koppling till näringslivet. En annan skillnad 
mellan universiteten och (fack-)högskolorna i både Frankrike och Tyskland är att högskolorna 
ofta är mindre vilket kan förenkla samarbetet med näringslivet. Den starka traditionen med 
praktikperioder i de båda länderna gör att företagen såväl som akademin ser den som nästintill 
självklar, och firmor har lättare att ta emot praktikanter. 
 
I Sverige betonas däremot att alla lärosäten befinner sig på samma nivå. Här finns inte heller 
samma skarpa distinktion mellan universitet och mer fackinriktade lärosäten när det gäller 
tillträde, status och urval som i Frankrike. Svensk högskolelagstiftning föreskriver samverkan 
med omvärlden men lärosätena själva välja hur stor vikt man vill lägga vid 
arbetsmarkandsbehov. Studenternas möjligheter till omvärldskontakter varierar därför mellan 
de olika lärosätena.  
 
Traditionen med Holdingbolag vid sidan om universiteten skiljer sig bland de tre studerade 
länderna. Holdingbolag finns representerade vid samtliga studerade svenska universitet / 
högskolor, vid Chalmers även två. Även i Frankrike verkar Holdingbolag och inkubatorer 
vara relativt vanliga. Här är även inkubatorer subventionerade av staten. I Tyskland är det 
däremot ovanligt med Holdingbolag vid sidan om universiteten, och vid de studerade 
universiteten / högskolorna finns heller inga sådana bolag. Holdingbolagen såväl som 
inkubatorer bör ses som exempel på ett forskningsbaserat samarbete. Här möts akademi och 
näringsliv i gemensamma affärsidéer, och forskare, studenter och företag bidrar med kunskap. 
Bolagen utgör en plattform för näringslivets kontakt till akademin. 
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5.2.3 Bologna / Lissabon 
 
Både KTH och Chalmers är i färd med att anpassa civilingenjörsprogrammen till 
Masterprogram. KTH säger sig börja ge Masterprogram från och med hösten 2006 medan 
Chalmers kommer ge Masterprogram hösten 2007. Vid Uppsala universitet är 
Bolognaanpassningen fortfarande under diskussion. För ett stort universitet med betydligt 
tyngre struktur än de mindre tekniska högskolorna är det förklarligt att anpassningen kräver 
mer planering och tar mer tid i anspråk. Vår informant vid Uppsala universitet beskriver att 
man som universitet / högskola hela tiden är tvungen att invänta regeringens riktlinjer trots att 
man som enskilt universitet vill skynda på processen. Chalmers särskilda situation som 
”högskola med enskild huvudman” eller ”stiftelsehögskola” gör det däremot enklare att ta 
egna initiativ. Som stiftelsehögskola har Chalmers större frihet, eftersom högskolans 
verksamhet inte styrs av statliga förordningar och regleringsbrev, utan stiftelselagen och 
aktiebolagslagen. Detta har inneburit att Chalmers tidigare än universitet / högskolor med 
staten som huvudman kunnat påbörja anpassningen till Bolognaprocessen. För KTH, med 
staten som huvudman, förklaras försprånget lättast med att högskolan är relativt liten och 
tekniskt inriktad vilket torde förenkla anpassningen.   
 
Alla tre franska universiteten / högskolorna säger sig ha anpassat sina utbildningar till det 
Bolognaanpassade LMD-systemet. Paris-sud verkar dock vara den enda som verkligen 
anpassat programmet till Bolognaprocessen - här finns både Licence- (Bachelor) och 
Masternivåer. Masterutbildningar finns på alla lärosäten dock inte alltid i bioteknologi. INSA 
och EMP erbjuder separata tvååriga Masterprogram, men de femåriga 
civilingenjörsprogrammen (som utmynnar i ”Diplôme d’ingénieur”) har behållit sin struktur. 
Som nämnts ovan erhåller studenter vid samtliga studerade universitet / högskolor en Master 
efter fem års ingenjörsstudier. Gällande de båda ”Grandes Écoles” utgör Mastern ett 
utbildningsbevis vid sidan om den franska ingenjörstiteln. I INSA och EMP:s fall kan detta 
tolkas som att utbildningarna endast har ”ometiketterats”, en slutsats som dock kan vara fel att 
dra då vi saknar tillräcklig information gällande förändringen av innehållet i programmen.  
 
Vid en jämförelse gällande anpassningen av de tyska utbildningarna till Bolognaprocessen 
utkristalliseras flera skillnader mellan lärosätena. FH Mannheim påstås tillhöra 
Bolognaprocessens pionjärer. Här infördes Master- / Bachelor systemet redan 1998, alltså 
samma år som Sorbonnedeklarationen och ett år innan Bolognaprocessen undertecknades. 
Liksom KTH och Chalmers i Sverige kan högskolans mindre storlek ha haft betydelse. 
Universitetet Heidelberg har sedan år 2000 samma examina - här förenklades införandet av 
Bachelor- / Mastersystemet av att utbildningsprogrammet ”Molekylär bioteknologi” då 
lanserades. TU Berlin tycks därmed sent ute när de tros ha infört det nya systemet senast 
2008, alltså tio år efter FH Mannheim.  
 
Att som universitet / högskola vara pionjärer med anpassningen till Bolognaprocessen kan 
leda till större legitimitet för högskolan, men kan också innebära en risk då allmänna riktlinjer 
ännu inte etablerats. Samtidigt finns risk för att lärosätet blir något av en ”försökshögskola” 
där de som sedan följer kan lära av misstagen. 
 
Enligt vår informant från Högskoleverket har svenska utbildningsinstitutioner jämfört med 
akademier i utlandet ”länge legat på efterkälken”. Först från och med hösten 2004 sker 
förändringar runtom i landet (bland annat ges information om processens fortskridande på 
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respektive högskolors hemsidor), och Sverige ”håller på att spurta ikapp, hämta igen”.278 Att 
Sverige har halkat efter blir uppenbart i en jämförelse med såväl Tyskland som Frankrike, och 
förseningen beror delvis på att regeringen dröjt med at lägga fram sin högskoleproposition om 
Sveriges anpassning till Bologna, som kom först på försommaren 2005.  
 
I Frankrikes fall kan ”försprånget” delvis förklaras med att det Bolognaanpassade franska 
LMD-systemet liknar det tidigare franska systemet vad gäller antal studieår. Den franska 
civilingenjörsutbildningen, som leder till titeln “Diplôme d’ingénieur”, utgör ett exempel på 
detta då denna examen både före och efter LMD-reformen är en utbildning på fem år. Detta 
kan i viss utsträckning jämföras med Tyskland där titeln Diplomingenjör utgör 300 ECTS, 
(motsvarande en Master) - som i fallet med TU Berlin. I Sverige, liksom många 
fackhögskolor i Tyskland, har man varit tvungen att i större utsträckning förändra systemet, 
genom att lägga till ett år för att nå en Master. 
 
I Sverige finns, till skillnad från i Tyskland och Frankrike, ofta en ikon på 
utbildningsinstitutionernas hemsidor, där arbetet med Bolognaprocessen samt fenomenets 
innehåll och betydelser för respektive akademi beskrivs. Samtidigt existerar i Sverige få 
studier om det tyska utbildningsväsendet, och även jämförelser mellan länderna avseende 
arbetet med Bolognaprocessen saknas. I Sverige är man mitt uppe i arbetet och högskolorna 
måste informera allmänheten, studenter, administratörer och forskare på ett annat, möjligen 
tydligare sätt än vad som verkar vara fallet i Frankrike och Tyskland. Vidare tycks det brista i 
kopplingen mellan Lissabonkonventionen och akademin i samtliga länder eftersom fenomenet 
sällan omnämns och inte heller tas upp av våra informanter. 
 
I Sverige väntas arbetet med Bolognaprocessen gagna samverkan och profilering genom ökat 
studentutbyte mellan högskolor. Studentorganisationen ”Bioteknikutbildningar i Sverige” 
verkar för ökat samarbete och utbyte mellan de svenska bioteknikutbildningarna. I Sverige 
finns, i jämförelse med såväl Tyskland som Frankrike, betydligt fler utbildningsinriktningar. 
Uppsala universitets utbud av utbildningsprogram inom bioteknik och närliggande områden 
utgör ett representativt exempel på det stora programutbud som finns vid svenska universitet. 
Det stora kurs- och programutbudet vid svenska universitet / högskolor kan kopplas till den 
ökade massproduktionen av utbildning som präglat svensk högre utbildning. Nya 
utbildningsprogram med olika ämnes- och kurskombinationer utvecklas ständigt i syfte att 
locka fler studenter till det enskilda lärosätet.        
 
I Tyskland ser situationen annorlunda ut. Här får lärosätenas profilering en annan vikt då 
staten utlovar ekonomiskt stöd åt universitet / högskolor som på bästa sätt skapar och 
genomför unika utbildningar. Detta förhållningssätt, som skiljer sig från både Sverige och 
Frankrike, kan bero på de att de tyska lärosätena i mindre grad karaktäriseras av olika 
utbildningsinriktningar. Informanten vid universitetet Heidelberg påpekar att strävan efter 
profilering inte bara innebär konkurrens mellan utbildningsinstitutioner, utan att fenomenet 
delvis även medför interna problem vid det specifika lärosätet. 
 
I Frankrike har samverkan mellan de olika lärosätena stor betydelse. Man samarbetar med 
varandra om inriktningar som varje enskild högskola / universitet inte kan erbjuda. Vad gäller 
Paris-sud har samarbetet med en ”Grand École” att göra med att högskolan École Normale 
Supérieur de Cachan ger utbildningen legitimitet, samt det faktum att studenterna hellre väljer 

                                                 
278 Enligt telefonsamtal 2005-12-05 med informant, utredare på Högskoleverket. 
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en ”Grand École” än ett universitet för civilingenjörsstudier. På samma sätt samarbetar det 
välrenommerade EMP med ett tekniskt universitet gällande ett Masterprogram. 
 
5.2.4 Intressekonflikter 
 
Universiteten / högskolorna gav inte några konkreta exempel på intressekonflikter med 
näringslivet. EMP är dock det enda lärosäte som uttryckligen beskriver att intressekonflikter 
inte finns, tack vare högskolans goda kontakter till näringslivet. I enkätsvaren kunde man 
urskilja vissa av de normskillnader som Edquist & Flodström ger exempel på. En sådant 
exempel utgör ett uttalande från Chalmers där man beskriver det faktum att förändringar 
snabbt kan ske inom näringslivet medan högskoleutbildningar måste vara stabila. Man kan 
således inte fokusera på dagens detaljbehov i industrin. En liknande intressekonflikt kan 
skönjas i ett uttalande från Uppsala universitet där man menar att akademin inte får vara 
alltför följsam mot industrin, då vissa saker kan visa sig vara kortare flugor med begränsad 
livslängd. Här ges alltså exempel på lång- kontra kortsiktighet, där det för företagen är viktigt 
att ständigt utveckla nya produkter och ligga steget före, medan akademin dels måste hinna 
anpassa utbildningarna till industrins aktuella behov, dels vara stabila och ge en utbildning 
som är aktuell även på lång sikt.  
 
Informanten från TU Berlin menade att målet att förbereda studenterna på arbetsmarknaden 
ses som viktigare än att sträva efter bildningens frihet, eftersom samverkan numera utgör en 
nödvändig del av utbildningen. Detta visar att Humboldts bildningsideal - där kontakt med 
näringsliv ses som ett hot mot såväl bildningens frihet som den akademiska friheten - i dagens 
utbildningssystem inte kan vara den mest ideala formen. 
  
5.2.5 Sammanfattning av ingenjörsutbildningar i Sverige, Frankrike och Tyskland 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att flera åtskillnader existerar mellan de olika lärosätena inom 
länderna. Vidare kan flera utmärkande drag mellan Sverige, Frankrike och Tyskland skönjas. 
På punkterna examen, praktikplats utomlands och samverkan verkar det över lag finnas ett 
mer enhetligt system i Sverige, medan det i Frankrike och Tyskland finns en större skillnad 
mellan universitet och högskolor. Högskolorna utmärker sig, då en tendens till starkare band 
till näringslivet kan urskiljas. Sverige utmärker sig på det sätt att praktik saknas i större 
utsträckning jämfört med de andra två länderna, samtidigt som arbetet med Bolognaprocessen 
har tagit fart först på senare tid. I Frankrike och Tyskland låter sig däremot fler liknande drag 
gällande exempelvis obligatorisk praktik och snabbare anpassning till Bolognaprocessen 
åskådas. Holdingbolag finns i Sverige och Frankrike men inte i Tyskland. Vad gäller 
samverkan och profilering samt undervisningsmetoder har varje land sina särdrag. Sist kan 
nämnas att intressekonflikter snarare verkar gälla akademin i allmänhet och är inte mer uttalat 
i något specifikt land.   
 
5.3 Brister mellan akademi och näringsliv i Sverige, Frankrike och Tyskland 
 
Sedan den kvalificerade yrkesutbildningen introducerades i det svenska högskoleväsendet och 
den tredje uppgiften (avseende lärosätens samverkan med det omgivande samhället) 
lagstadgades, syftar den akademiska utbildningen bland annat till att ge studenterna beredskap 
att möta förändringar i arbetslivet. Under 1990-talet - med påverkan från amerikanska 
universitet som uppmärksammade lärosätenas roll för en kunskaps- och teknikbaserad 
utveckling av det omkringliggande näringslivet - infördes tillväxtperspektivet i 
universitetsvärlden i Sverige och Europa. Kraven på samverkan krockade med universitetens 
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ideologi gällande akademisk frihet, och utmynnade i lärosätenas ökade entreprenörsinriktning 
samt strävan efter fortsatt tillväxt, varför universitet / högskolor idag karakteriseras av både 
”omvandling” och ”Humboldtidealets tillbakagång”.279 Den växande nyttoinriktningen i det 
högre utbildningsväsendet demonstreras av att universiteten har fått större möjligheter att 
verka kommersiellt och teckna affärsmässiga avtal med näringslivet. 
 
Å ena sidan uttrycker universitet och högskolor behovet att samarbeta med näringslivet, å 
andra försöker lärosäten bevara sin ’akademiska frihet’ - ett begrepp som enligt Sörlin avser 
professorers fria kunskapssökande och oberoende tillsammans med ett avstånd till 
uppdragsgivare i stat och näringsliv. Även om de flesta undersökta universiteten och 
högskolorna (främst i Sverige och Frankrike) inte upplever ett direkt hot från privata företags 
inblandning, hävdar både MEDEF och BDA att lärosäten befarar att den akademiska 
handlingsfriheten och oberoendet inskränks om näringslivsrepresentanter lägger sig i 
utbildningarnas upplägg och innehåll i för hög utsträckning. Denna skeptiska inställning 
gentemot näringslivet påverkar möjligheterna till partnerskap negativt, och resulterar i mindre 
initiativ till samverkan. 
 
En del akademiska institutioner däremot anser omvänt att företag inte är villiga att kooperera. 
Samtidigt som det talas om högskolors och universitets ovilja att möta arbetsmarknadens krav 
upplever lärosätena ett bristande intresse från arbetsgivarsidan. Här förespråkar även 
näringslivsorganisationerna ett mer aktivt engagemang från arbetsgivares håll. 
 
Brister i samverkan upplevs endast i begränsad utsträckning av undersökta universitet (trots 
att exempelvis universitet Heidelberg och TU Berlin i mindre grad knyter 
bioteknikutbildningarna till näringslivet), men främst arbetsgivarorganisationer upplever en 
avsaknad av kopplingar mellan båda parter och strävar därför efter att förbättra samarbetet. 
Orsaker till de upplevda bristerna bedöms ligga i lärosätens svårigheter med att värva privata 
partners eller myndigheters rädsla att öppna upp och tillåta akademin friheter gällande 
partnerskap med företag. Huvudsakligen anges dock skälet att intresseskillnader existerar 
mellan utbildningsinstitutioner och näringsidkare. Kooperationer strandar med andra ord 
eftersom högskolan och arbetsgivare ”talar helt skilda språk och strävar efter olika mål”.280 
 
Även om partnerskap mellan akademi och näringsliv bidrar till en uppluckring av traditionellt 
starkt åtskilda områden, finns vid sidan om möjligheterna även risker och problem gällande 
exempelvis ansvar, missbruk, ofrivillig kommersialisering av vetenskap samt 
konkurrensförvrängning. Enligt Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft existerar dock 
enstaka fall som hittade lösningar på problemområdena, varför politiken uppmanas engagera 
sig i att bättre känna igen möjligheter till partnerskap och aktivt ta del av konstruktiva 
lösningar för att undanröja med samverkan förknippade risker och problem.281  
 
Å ena sidan träffar exempelvis den offentliga budgeten på gränser när högskolor och 
forskningsinstitut finansieras. Å andra lyckas företag utan partner från den offentligt 
finansierade sektorn inte ut- och vidareutbilda personal samt ta del av senaste forskning. Om 
lärosäten inbegriper representanter från arbetsmarknaden i studiers planering, uppföljning och 
genomförande åstadkoms enligt Svenskt Näringsliv, MEDEF och BDA näringslivsrelevanta 
utbildningar, utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens utveckling och därigenom bidrar 

                                                 
279 Sörlin, S. (2003), s.277 
280 Enligt enkätsvar 2005-10-17 från informant på BDA. 
281 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (April 2002), s.11 
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till ett konkurrenskraftigt samhälle. Relationen visar på det ömsesidiga förhållandet mellan 
akademi och näringsliv, och åskådliggörs nedan i figur 3. 
 
Figur 3. Koppling mellan offentlig och privat sektor samt akademi. 
 

 
 
 

Källa: Egen. 
 
Sambandet banar väg för intressekonflikter, eftersom lärosäten och företag agerar inom olika 
handlings- och motivationssystem. Medan privata organisationer arbetar resultat-, produkt- 
och vinstorienterat, koncentrerar sig högskolors och forskningsinstitutioners verksamhet kring 
kunskap, publikationer och anseende, och utgör därför inga naturliga samarbetspartners. Men 
i en tid där både akademi och näringsliv står inför nya utmaningar (som krav på livslångt 
lärande på skilda platser, mer komplexa problemställningar och större anspråk på lösningar av 
samhällsproblem, kortare produktlivscykler samt högre utvecklingskostnader) verkar 
samverkan, där respektive parts styrkor tillvaratas genom skickligt management, ett alltmer 
självklart och lovande alternativ. Det handlar här i första hand varken om att ersätta offentliga 
med privata bidrag eller om akademins privatisering, utan målet med partnerskap består i en 
ökad potential av olika aktörer. Fastän politiken inte direkt möjliggör parternas ömsesidiga 
närmande ”borde den ur samhällsintresse mer än hittills stödja offentligt-privata 
kooperationer och skapa gynnsamma villkor”.282  
 
I viss mån anses brister i partnerskap utöver skillnaderna i de delaktiga parternas intressen 
bero på utbildningspolitiken i landet (myndigheters kontroll och styrning över lärosäten), men 
i samband med de aktuella omstruktureringarna och reformerna som äger rum i Frankrike och 
Tyskland på området (decentralisering av bildningspolitiken med större befogenheter för 
regioner och lärosäten) förlorar denna förklaring i vikt. Däremot verkar - som ovan nämnts - 
finansiella faktorer av stor betydelse för ett samarbetes upprättande och utveckling.  
 
Sammanfattningsvis utgör ovan beskrivna intressekonflikter komplexa förhållanden mellan 
akademi och näringsliv, varför exempelvis en utökad förståelse för och medvetenhet om de 
inblandade parternas mål och syften, men även traditionella ställning i landet, verkar behövas. 
Som bioteknikutbildningen vid exempelvis universitetet Heidelberg och TU Berlin visar, 
förekommer brister delvis i studiers upplägg och genomförande, vilka i viss mån låter sig 
föras tillbaka på Humboldtidealets historiskt starka anknytning till tyska universitet. 
Olikheterna  mellan landets högskolor och universitet gällande kooperationer med näringsliv 
tydliggörs. Naturligtvis skiljer sig samverkans form från fall till fall, och graden av 
partnerskap låter sig beskrivas som företags- och universitets- / högskolespecifikt, men till 
viss del verkar konflikter låta sig relateras till den traditionella synen på lärosätenas och 
näringslivets uppgifter i samhället. 
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6. Slutsatser och Diskussion 
 
 
Nedan besvaras problemformuleringen, efter att brister i metoden diskuterats.  
 
6.1 Metodkritik  
 
I arbetet har material på franska, tyska och engelska använts, vilket delvis har inneburit  
översättnings- och tolkningssvårigheter. Ett flertal telefonsamtal utfördes också på franska 
respektive tyska varför - trots goda språkkunskaper i de båda språken - språkliga missförstånd 
kan ha orsakats samt i viss mån begränsat informationsutbytet.  
 
Då MEDEF aldrig besvarade vår enkät utan endast kort intervjuades per telefon, är data från 
den franska arbetsgivarsidan något mindre omfattande och delvis bristande jämfört med 
Svenskt Näringsliv och BDA. Exempelvis har vi på grund av detta inte funnit lämplig 
information gällande intressekonflikter mellan akademi och näringsliv. Utöver 
organisationens egen hemsida tjänade dokument från bland annat det Franska 
Utbildningsministeriet och Högskoleverket som kompletterande källor.  
 
Eftersom varken Svenskt Näringsliv, MEDEF eller BDA engagerar sig direkt i samarbetet 
mellan högskola och näringsliv låter sig valet av de centrala arbetsgivarorganisationerna i 
Sverige, Frankrike och Tyskland kritiseras. Man hade exempelvis istället kunnat vända sig till 
endast medlemsförbunden som på ett mer självklart sätt kommer i kontakt med utexaminerade 
biotekniker. Vi ansåg dock att genom valet av de centrala föreningarna erhålla en 
övergripande bild av hur förhållandena mellan akademi och näringsliv ser ut och vari 
diskussionerna bestod. Dessutom kontaktades medlemsorganisationer (Teknikföretagen, 
Plast- och Kemiföretagen) i enstaka fall, vid behov av kompletterande information. 
 
Som tidigare nämnts refererar exempelvis EU-kommissionen och den Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) till ingenjörsutbildningar i ett flertal rapporter. 
Visserligen skulle man ha kunnat undersöka en annan typ av utbildning för att analysera 
programmets uppbyggnad och samverkan med näringslivet utifrån Bolognaprocessen och 
Lissabonkonventionen, men vi ansåg att inriktningen bioteknik utgjorde en intressant, aktuell 
ingenjörsutbildning i förändring.  
 
Här måste tillfogas att utbildningen bioteknik likställdes med begreppet bioteknologi (samma 
betydelse). Vidare användes programmen molekylär bioteknik vid Heidelberg och Uppsala 
universitet för analys trots att inriktningen inte utgör en renodlad bioteknikutbildning. Men 
eftersom vi bedömde att utbildningarna lät sig jämföras inom och mellan nationsgränserna på 
grund av liknande kursutbud och examensstrukturer (Civilingenjör, Bachelor och Master of 
Science) påverkades uppsatsens resultat inte i negativ riktning. 
 
Samtidigt är vi medvetna om bristerna i valet av högskolor och universitet. Exempelvis 
undersöktes EMP trots att institutionen inte betraktas som att på ett representativt sätt visa 
verkligheten. Ändå utgjorde högskolan ett intressant val genom dess speciella art och utgör ett 
exempel på hur franska ”Grandes Écoles” med en sådan särställning under ett departement 
fungerar. Även Chalmers, vars verksamhet med ”enskild huvudman” sedan 1994 bestäms av 
privaträttsliga regler, innehar en liknande sådan, särskild position bland akademin i Sverige. 
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KTH besvarade inte enkäten och visade sig villig att endast ställa upp för en kort 
telefonintervju. Information från högskolans hemsida samt undersökningar från 
Högskoleverket fungerade därmed som huvudsakliga informationsunderlag.  
 
Även om resultatet för arbetet förmodligen inte hade förändrats i större omfattning om mer än 
tre akademiska institutioner hade valts för djupare analys, skulle uppsatsen möjligtvis ha fått 
mer tyngd om ett större antal universitet / högskolor hade inbegripits i studien. Vi vågor dock 
slutligen påstå - trots ovan nämnda brister - att resultaten i denna uppsats även gäller utöver 
det studerade materialet, och därmed representerar generella attityder, förhållanden och 
utvecklingstendenser inom akademi och näringsliv i Sverige, Frankrike och Tyskland. 
 
6.2 Samverkan och intressekonflikter 
 
Även om akademins samverkan med näringslivet inom ingenjörsutbildningar anses ha funnits 
sedan länge, är utvecklingen beträffande den tredje uppgiften ett relativt nytt fenomen 
(eventuellt främst för samhällsvetenskaperna). Under slutet av 1990-talet undertecknades 
därutöver Bolognaprocessen och Lissabonstrategin, som också inbegriper en tydligare 
arbetsmarknadskoppling i högre utbildningar, för att uppnå målet om att skapa ett europeiskt, 
konkurrenskraftigt kunskapsområde (med ökad tillväxt till följd). Humboldtianismen med 
principen om den ”akademiska friheten” utgör därför ett ideal som inte låter sig tillämpas fullt 
ut på dagens högskolor och universitet: Konceptet inbegriper problem som exempelvis bristen 
på kontakt med verkligheten i näringsliv och samhälle, och kritiseras numera för oförmågan 
att ge studenter kompetens att möta det praktiska livets krav. Tillväxtperspektivet i 
universitetsvärlden i Sverige och Europa ökar i betydelse, varför lärosäten blir mer och mer 
entreprenörsinriktade och karaktäriseras av bildningsidealets tillbakagång.  
 
Kraven på samverkan krockar med universitetens ideologi gällande akademisk frihet på grund 
av lärosätenas och näringslivets olika motiv och intressen. En för nära relation mellan 
universitet och arbetsmarknadsrepresentanter befaras leda till kortsiktighet samt till att den 
vetenskapliga utvecklingen fördröjs eller drivs in i alltför kommersiella utvecklingsfåror. 
Universiteten visade sig trots risker och möjliga problem beträffande intensiva kooperationer 
med privata företag vara positivt inställda till utvecklandet av samarbeten (bland annat tog 
akademin i de flesta undersökta fallen initiativet till samverkan), så länge förhållandet hålls på 
en rimlig nivå och gynnar båda parter. Främst arbetsgivarorganisationer upplever däremot 
brister i lärosätenas relationer till omvärlden, och strävar därför efter att upprätta flera och 
djupare länkar till bildningsväsendet. Frågan är var gränsen till samarbeten går. Existerar ett 
maximalt mått av praktiska inlägg och övrig arbetslivsanknytning i utbildningar ur 
arbetsgivares synvinkel? 
 
Samtidigt utgör en väsentlig aspekt som Svenskt Näringsliv, MEDEF och BDA strävar efter 
erkännandet och gångbarheten av lägre examina (motsvarande graden Bachelor eller 
högskoleingenjör) på arbetsmarknaden. Under arbetets gång visade det sig att akademin - trots 
näringslivsrepresentanternas krav på fler yrkesrelevanta utbildningar - begränsade 
utbildningsutbudet till att omfatta främst Master- och civilingenjörsutbildningar. Bachelor- 
eller högskoleingenjörsutbildningar i bland annat Sverige och även Frankrike förekommer 
sällan i lärosätenas utbildningsutbud, och en viss tendens till en fokusering på Master låter sig 
åskådas. 
 
Fenomenet hänger ihop med vad som i teoridelen kallas för produceringen av massuniversitet. 
I samband med den socialdemokratiska regeringens mål att utbilda så många som möjligt för 



 80

att minska både de sociala klyftorna och arbetslösheten i samhället samt öka den allmänna 
välfärden i Sverige, kännetecknas dagens utbildning till viss del av en ”överutbildning”, då 
många av de arbeten som utexaminerade får också skulle kunna utföras av människor som 
inte har studerat på universitet eller högskola. Konkurrensen om arbetstillfällen resulterar 
därför ibland i att studenter tvingas ta ett steg till på utbildningstrappan (exempelvis Master 
istället för en Bachelor), med en ”inflation” i examina till följd – en utveckling som 
arbetsgivarorganisationer säger sig försöka förhindra eller åtminstone mildra. 
 
Därutöver pekar dagens tendens till att flera privata organisationer uppstår med syftet att 
förenkla övergången från högskola till näringsliv behovet av kopplingen mellan akademi och 
arbetsgivare, och återspeglar möjligtvis en bristande förbindelse mellan teori och praktik i 
utbildningar. Även om exempelvis främst högskolor och universitet hävdar att samarbeten 
med omvärlden skapas och upprätthålls till största del problemfritt, fungerar kooperationer 
inte alltid på det sätt som akademi (eller också arbetsgivarorganisationer) påstår. Man 
försöker kanske framställa sig i positivt ljus och bortser avsiktligt från problemen i 
sammanhanget.  
 
Intressekonflikter uppstår främst på forskningsnivå, men som studien visar initieras 
samarbeten ofta redan på tidigare stadier i utbildningen och lägger grunden för den framtida 
utvecklingen av kooperationer. Konflikter förknippade med partnerskap mellan akademi och 
näringsliv riskerar således förekomma på olika nivåer och anta olika gestalter. Den passande 
samarbetsformen beror bland annat på antalet delaktiga parter, samarbetets varaktighet, 
uppsatta mål samt intensiteten av resursutbytet.  
 
Diskussionen kring samverkans brister leder till frågan om det överhuvudtaget anses möjligt 
att med tanke på institutionernas skilda intressen förena EU:s, näringslivets och universitetens 
/ högskolornas önskemål i utbildningen, som ett steg närmare uppfyllelsen av det 
övergripande målet om stärkt europeisk konkurrenskraft gentemot exempelvis USA. Om båda 
sidor - akademi och näringsliv - innehar viljan till samverkan, gör realistiska bedömningar 
samt institutionaliserar och organiserar partnerskapet på ett effektivt och rättvist sätt med 
fördelar för samtliga inblandade bidras förmodligen på längre sikt till ett mer 
konkurrenskraftigt samhälle, och USA:s ledande ställning inom kunskapsområdet hotas.  
 
Naturligtvis ansvarar också den enskilde studenten, forskaren, läraren eller yrkesverksamma 
individen för att skapa kontakter med näringslivet. Men akademins uppgift inbegriper att se 
till att studenterna (inte bara i den kvalificerade yrkesutbildningen) ges så goda förutsättningar 
som möjligt att komma ut på arbetsmarknaden. I syfte att skapa relevanta och 
verklighetsanknytande utbildningar behöver därför kopplingen till praktiken - vid sidan om 
lärosätenas traditionella uppgifter - ständigt beaktas och införlivas. Annars saknar utbildning 
och forskning applicerbarhet och arbetsgivare tvingas vänta länge på att vatten rinner ut från 
kranen, symbolen för förbindelsen mellan teori och praktik (jämför bild på framsidan). 
 



 81

Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Frågeformulär till utbildningsinstitutioner i  Sverige (Chalmers, KTH, Uppsala Universitet), 
Tyskland (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Technische Universität Berlin, 
Fachhochschule Mannheim) och Frankrike (INSA Lyon, Université Paris-Sud XI – Orsay, 
École des mines de Paris). 
 

1. Hur läggs utbildningen bioteknik upp? Skulle du kunna skicka en studieplan med 
specifika kursbeskrivningar samt en förteckning över relevant kurslitteratur för 
programmet? 

 
2. Vilka kriterier betraktar du som avgörande för utbildningens upplägg? Vad försökte 

man uppnå vid utformandet och införandet av programmet? 
 

3. Planeras utbildningen i samverkan mellan företag och akademin? Hur anpassas 
programmet till företagens behov? 

 
4. Om utbildningen inbegriper praktik och / eller studier utomlands, hur går universitetet 

/ högskolan och studenterna tillväga för att organisera praktikplatser och 
utlandsvistelser (har studenterna exempelvis möjlighet att få en mentor från 
näringslivet, ett fadderföretag, under utbildningens gång)? 

 
5. Finns det ett intresse bland företagen att påverka utbildningen? Finns det exempelvis 

någon representant från näringslivet i programstyrelse / programråd eller liknande, och 
om ja, vems var initiativet till samarbetet? 

 
6. Hur skapas, upprätthålls och utvecklas kontakter till det regionala näringslivet och / 

eller den internationella arbetsmarknaden? 
 

7. Upplever ni att kopplingen till företagen i upplägg och genomförande av utbildningar 
skiljer sig i teori och verklighet mellan akademi och näringsliv? Varför? 

 
8. Används olika strategier för att förbereda studenterna på arbetsmarknaden? Tillämpas 

specifika undervisningsmodeller som CDIO-metodiken (Concive-Design-Implement-
Operate), där exempel från yrkeslivet utgör en väsentlig del av studierna?  

 
9. Existerar holdingbolag vid sidan av universitetet / högskolan? Om ja, ger 

holdingbolagen näringslivet större möjlighet att påverka innehållet i utbildningen? 
Finns en risk att intressekonflikter mellan företag och akademi uppstår? 

 
10. Hur hanterar ni det i Högskolepropositionen formulerade kravet om samverkan och 

profilering (vad gäller utbildningen bioteknik i synnerhet)? 
 

11. På vilket sätt påverkas universitetet / högskolan och studenterna av Bolognaprocessen 
och Lissabonstrategin? Vilka förändringar väntas (vad gäller utbildningen bioteknik i 
synnerhet)? Vilka eventuella problem medför reformerna, tror du? 
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12. Vilka blir konsekvenserna av utbildningars europeisering för arbetsmarknaden med 
tanke på den ökade fria rörligheten av arbetskraft genom ett gemensamt system, 
anpassat till Bolognadeklarationens mål?  

 
13. Är det möjligt att med tanke på institutionernas skilda intressen förena EU:s, 

högskolornas / universitetens och näringslivets önskemål i utbildningen, som ett steg 
närmare uppfyllelsen av det övergripande målet om stärkt europeisk konkurrenskraft? 
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Bilaga 2 
 
Frågeformulär till arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv (Sverige), MEDEF 
(Frankrike), BDA (Tyskland). 
 

1. Vilka kriterier betraktar du som avgörande för utbildningars upplägg? Vilka bör målen 
med ingenjörsprogrammen vara? Vilka krav och förväntningar ställer Svenskt 
Näringsliv på akademin? 

 
2. Planeras utbildningar i samverkan mellan företag och akademin (i vilken mån deltar 

arbetsmarknadens representanter i studiernas upplägg)? 
 

3. Vilka olika strategier använder ni för att förbereda studenterna på arbetsmarknaden? 
Erbjuder ni universitet / högskolor och studenter möjligheten att exempelvis hjälpa till 
med organiseringen av praktikplatser och fadderföretag?  

 
4. Finns det ett intresse bland företagen att påverka utbildningen? Är det vanligt att 

exempelvis någon representant från näringslivet deltar i universitetens / högskolornas 
programstyrelse eller programråd? 

 
5. Hur skapas, upprätthålls och utvecklas kontakter till universitet / högskolor och 

studenter? 
 

6. Upplever ni att kopplingen till företagen i upplägg och genomförande av utbildningar 
skiljer sig i teori och verklighet mellan akademi och näringsliv? Varför? 

 
7. Ger holdingbolag vid sidan av universitetet / högskolan näringslivet större möjlighet 

att påverka innehållet i utbildningen? Finns en risk att intressekonflikter mellan 
företag och akademi uppstår? 

 
8. På vilket sätt påverkas universitetet / högskolan och studenterna av Bolognaprocessen 

och Lissabonstrategin? Vilka förändringar väntar framtida ingenjörer? Existerar från 
arbetsgivarsidan betänkligheter gällande vissa motsägelser i Bolognaprocessen 
(exempelvis kravet om universitetens / högskolornas samverkan och profilering)? 

 
9. Vilka blir konsekvenserna av utbildningars europeisering för arbetsmarknaden med 

tanke på den ökade fria rörligheten av arbetskraft genom ett gemensamt system, 
anpassat till Bolognadeklarationens mål?  

 
10. Är det möjligt att med tanke på institutionernas skilda intressen förena EU:s, 

högskolornas / universitetens och näringslivets önskemål i utbildningen, som ett steg 
närmare uppfyllelsen av det övergripande målet om stärkt europeisk konkurrenskraft? 
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