
 
 

 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK 

UTREDNINGSAVDELNING B: 

STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

KULTUR OCH UTBILDNING 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BEHÖRIGHET TILL HÖGRE UTBILDNING 

OCH EXAMINA I EUROPA: EN 
JÄMFÖRELSE 

 
 

 
 

 
 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
IP/B/CULT/IC/2013_007 Maj 2014 

 

PE 529.057 SV 

 



Detta dokument har beställts av Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. 

 

 

FÖRFATTARE 

 

Cecile Hoareau McGrath, Marie Louise Henham, Anne Corbett, Niccolo Durazzi, Michael 

Frearson, Barbara Janta, Bregtje W. Kamphuis, Eriko Katashiro, Nina Brankovic, Benoit 

Guerin, Catriona Manville, Inga Schwartz, Daniel Schweppenstedde 

 

 

ANSVARIG HANDLÄGGARE 

 

Markus J Prutshc 

Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 

Europaparlamentet 

B-1047 Bryssel 

E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu  

 

 

REDAKTIONELLT STÖD 

 

Lyna Pärt 

 

 

SPRÅKVERSIONER 

 

Original: EN 

Översättningar: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SL, SV 

 

 

OM UTGIVAREN 

 

Du kan kontakta Utredningsavdelningen eller prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet 

genom att skriva till: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

Manuskript klara i maj, 2014 

© Europeiska unionen, 2014 

 

Detta dokument finns tillgängligt på Internet på: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

ANSVARSFRISKRIVNING 

 

De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis 

Europaparlamentets officiella ståndpunkt. 

 

Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåtet, under förutsättning att 

källan anges och att utgivaren meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. 

 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Behörighet till högre utbildning och examina i Europa: en jämförelse 

____________________________________________________________________________________________ 

 3 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

 

I studien analyseras antagningssystemen för högre utbildning i tio länder; den omfattar EU-

medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Italien, Slovenien, Sverige och Storbritannien, ett 

kandidatland (Turkiet) och tre länder som ofta används i internationella jämförelser 

(Australien, Japan och Förenta staterna). Analysen av antagningssystemen är uppbyggd 

kring tre teman: rättvisa, kvalitet och studentrörlighet. 
 

Utformningen av utredningen grundas på flera metoder: granskning av akademisk och 

policylitteratur, intervjuer med berörda parter och deskriptiv analys av statistiska 

datauppsättningar. Tillit till relativt ostrukturerade uppgifter och ett litet antal studerade fall 

föranleder utredarna att vara uppmärksamma när det gäller allmängiltigheten hos de 

framlagda påståendena, särskilt med tanke på de många olika processer och krav som har 

observerats i de tio analyserade länderna. 
 

Med hänsyn till dessa begränsningar fastställde studien eventuella behov för ytterligare 

utredning, t.ex. en systematisk och djupgående analys av förhållandet mellan rättvisa och 

kvalitet i antagningssystemen, med fokus på hur olika system definierar och är förenliga 

med idén om ”rättvis” behandling samt hur den senaste tidens utveckling i den högre 

utbildningen påverkar antagningskraven. 

 

Studien är uppdelad i sju kapitel. I kapitel 1 beskrivs sammanhanget och de nyckelbegrepp 

som används i studien. I kapitel 2 presenteras de metoder som används. I kapitel 3 ges en 

deskriptiv överblick över de antagningssystem som används i de valda länderna. I kapitlen 

4, 5 och 6 utvärderas dessa system enligt de tre analytiska dimensionerna: rättvisa (kapitel 

4), kvalitet (kapitel 5) och rörlighet (kapitel 6). I kapitel 7 finns slutsatser och politiska 

rekommendationer för Europaparlamentet och medlemsstaterna samt förslag om hur man 

prövar om rekommendationerna är genomförbara. 
 

Av dessa kapitel framkommer de viktigaste slutsatserna om rättvisa, kvalitet och rörlighet. 

De viktigaste slutsatserna om rättvisa  

 Antagningssystemen är viktiga för rättvisan vid tillgång till högre 

utbildning. Politiken måste emellertid omfatta processer som uppstår före 

antagningen till och efter inskrivningen vid högre utbildning. 

 Antagningssystemen är inte begränsade till att bara omfatta tillträde till 

högre utbildning utan bör också bidra till en framgångsrik akademisk bana för 

studenterna och matcha dem med relevanta kurser.  

 Om studenterna får korrekt information före sina ansökningar förbättras 

deras möjligheter att välja lämpliga studievägar och färre avhopp och fler 

slutförda utbildningar kan garanteras. 

 Det är komplicerat att öka rättvisan när det rör möjligheterna för högre 

utbildning och det innebär inte automatiskt en öppen tillgång till högre utbildning. 

En särskild utmaning är erkännandet och likvärdigheten avseende färdigheter, 

kompetens och meriter för icke-traditionella inlärare. 
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Viktiga slutsatser om kvalitet 

 Antagande av lagar om självbestämmande innebär en ändring av 

antagningssystemen, eftersom de gör så att traditionellt centraliserade 

styrelseformer samexisterar med system som ger universiteten större 

självbestämmande.  

 Centraliserad förvaltning av tillämpningar uppfattas garantera enhetliga 

standarder, men samexisterar i allt högre grad med viss självständig 

universitetsinput. 

 Specialiserade nätverk eller enheter som främjar utbytet av bästa metoder 

hjälper universiteten att utveckla sin egen politik för antagning.  

 Om universiteten får större självbestämmande i antagningsfrågor, så kan 

det skapa bättre matchning av studenter och kurser, men leda till 

administrativa brister om universiteten inte har kapacitet att administrera 

processen.  

 En tidigare behandling av antagningsförfarandena under läsåret kan 

förhindra negativa konsekvenser för studenter och universitet. 

 Internationella uppgifter visar att betyg från sekundärskolan på ett bättre sätt 

kan förutsäga studenternas prestationer än standardiserade poäng, 

samtidigt som slutbetygen från sekundärskola tenderar att spegla prestationerna i 

sekundärskolan.  

 Olika antagningskriterier och ökad information till blivande studenter gör det 

lättare att förutsäga studenternas framtida akademiska resultat.  

Viktiga slutsatser om rörlighet1 

 Antalet rörliga studenter, både inom EU och internationellt, ökar. I vissa 

länder finns hinder för studenters rörlighet, t.ex. kvoter eller olika system för 

undervisningsavgifter och ekonomiskt stöd.  

 Även om motsvarigheten för meriter och examensbevis som erhållits i EU är relativt 

väl uppmärksammad, kan transaktionskostnaderna vid behandlingen av 

ansökningar från flera länder vara höga för studenter och institut för högre 

utbildning/antagningsenheter.  

 Uppgifterna för dessa transaktionskostnader är dock fortfarande 

kvalitativa. Jämförbara Europaomfattande data bör sammanställas avseende 

rörlighetsmönstren för förstagångssökande till högre utbildning. 

Politiska rekommendationer för större samarbete vid antagning i EU 

Det finns utrymme för mycket större informationsutbyte om antagningskrav i Europa. 

Åtgärder för att underlätta informationsutbytet och stödja nationella administrativa byråer i 

deras behandling av ansökningar från rörliga studenter skulle minska 

transaktionskostnaderna och öka intresset för europeiska system för högre utbildning för 

sökande från länder utanför EU. 
 

Dessa förslag innebär inte nödvändigtvis en större harmonisering av antagningssystemen, 

en åtgärd som skulle strida mot bestämmelserna i EUF-fördraget (artikel 165). 

                                                 
1  Undersökningen koncentrerades på inomeuropeisk rörlighet (rörlighet för EU-sökande mellan 

EU-medlemsstaterna). 
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Tre möjliga vägval för Europeiska unionen 

Studien föreslår tre möjliga vägval för att förbättra rättvisan och kvaliteten i 

antagningssystemen, och för att främja rörligheten. Två av rekommendationerna kräver 

proaktiva initiativ från EU-institutionerna. 
 

 Alternativ 1: Behålla de grundläggande uppgifterna genom vilka studenterna 

fortsätter att hitta information i destinationslandet eller i ursprungslandet. Detta 

skulle vara kostnadsneutralt för EU-institutionerna, men skapa relativt höga 

transaktionskostnader, särskilt om studenterna lämnar in flera olika ansökningar. 

 Alternativ 2: Ett gemensamt register för antagningsenheterna för utbyte av 

bästa metoder. EU kan underlätta informationsutbytet om antagning genom ett 

europeiskt register för de nationella antagningsenheterna. Ett europeiskt register 

skulle kräva minimala etableringskostnader och ge många fördelar: 

informationsutbytet skulle hjälpa till att främja rörlighet, kvalitet och rättvisa vid 

antagning, och även erkännandet av kvalifikationer. 

 Alternativ 3: Ett stödsystem för flera ansökningar i olika länder. 

EU-institutionerna kan utforma en plattform som stöd för de nationella 

antagningsenheterna och de rörliga studenterna. 

 

Alternativen 2 och 3 innebär vissa etableringskostnader, men sänker 

transaktionskostnaderna i samband med ansökningar för studenter, administratörer och 

universitet i medlemsstaterna. 

 

Utredarna rekommenderar att Europaparlamentet beaktar dessa tre möjliga 

tillvägagångssätt och prövar deras genomförbarhet genom en workshop för berörda parter. 

Rekommendationer för de nationella regeringarna i EU-medlemsstaterna 

Med hänsyn till den stora mångfalden av nationella antagningssystem ger inte studien 

några bestämda rekommendationer till de nationella regeringarna, utan utvecklar istället en 

verktygslåda med politiska alternativ som måste granskas kritiskt mot bakgrund av 

förhållandena i de olika länderna. Rekommendationerna utgår från de tre 

huvuddimensionerna i analysen. 
 

När det gäller rättvisa rekommenderar utredarna att medlemsstaterna:  

 

 utformar, enligt respektive nationella traditioner, antagningssystem som ger så 

mycket information som möjligt till potentiella sökande, 

 i antagningsprocesserna fångar studenternas förmåga att lyckas slutföra en examen, 

snarare än bara ser till att de uppfyller antagningskraven,  

 utvärderar rådande praxis avseende icke-traditionella inlärare, och beaktar åtgärder 

som införande (eller utökande) av möjligheter för erkännande av tidigare inlärning i 

antagningsprocesserna. 
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När det gäller kvalitet rekommenderar utredarna att medlemsstaterna:  

 

 uppmanar universiteten att låta tillräckligt många kvalificerade medarbetare 

administrera antagningarna, 

 uppmuntrar de administrativa organen att noga välja rätt tidpunkt för när 

ansökningarna ska vara inlämnade, 

 stärker samarbetet mellan universitet och sekundärskolor, för att se till att 

studenterna har tillräckligt med information för att kunna göra bra val. 

 

När det gäller rörlighet rekommenderar utredarna att medlemsstaterna:  

 

 åtar sig att utbyta information om ansöknings- och inskrivningsuppgifter per 

ursprungsland i EU-medlemsstaterna, 

 avlägsnar hinder mot studentrörlighet på alla stadier i den högre utbildningen, 

inklusive antagningen till det första universitetsåret.  


