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Sammanfattning 
 
Bolognaprocessen har medfört genomgripande förändringar av den 
högre utbildningen i hela EU. Lanseringen av det europeiska området för 
högre utbildning (EHEA) 2010 var en viktig milstolpe på vägen mot ett 
öppet område för högre undervisning. Detta område bidrar till att öka 
förenligheten och jämförbarheten mellan EU:s högre utbildningar och till 
att göra dem mer attraktiva och konkurrenskraftiga på internationell 
nivå. På många områden har man gjort stora framsteg, men mycket 
arbete återstår för att samtliga Bolognamål ska uppfyllas under det 
kommande decenniet. 
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SAMMANFATTNING 
Genom detta dokument vill vi informera Europaparlamentet om det rådande läget i 
genomförandet av samt utsikterna för Bolognaprocessen. Efter sammanfattningen med 
våra rekommendationer ger vi i del 1 en allmän överblick över frågor, utvecklingar och 
trender som har varit aktuella i Bolognaprocessen sedan 1998. I del 2 ger vi en 
lägesrapport om Bolognareformerna och redogör för resultat och kommande utmaningar 
på enskilda områden i Bolognaprocessen. I del 3 redogör vi för de viktigaste slutsatserna. 
Meddelandet baseras på de senaste utvärderingarna av Bolognasystemet (2009 och 2010) 
och författarnas breda erfarenhet av frågor som rör Bolognaprocessen. 
 
På bara ett decennium har den mellanstatliga Bolognaprocessen tillsammans med andra 
moderniseringsprogram på EU-nivå och på nationell nivå lett till en genomgripande och 
dramatisk förändring av den högre utbildningen i EU och dragit till sig stor uppmärksamhet 
från andra delar av världen. Bolognareformerna har sedan starten fått stöd av 
kommissionen, Europaparlamentet och rådet inom ramen för institutionernas 
ansvarsområden. Målet med reformerna var enligt Bolognadeklarationen från 1999 att öka 
förenligheten och jämförbarheten mellan systemen för högre utbildning inom Europa och 
att göra den europeiska högre utbildningen mer attraktiv och konkurrenskraftig på global 
nivå. För att uppnå detta fastställdes ett antal mål och handlingslinjer som skulle uppfyllas 
till 2010. Av de 50 länder som undertecknat den europeiska kulturkonventionen har 47 
anslutit sig till Bolognaprocessen sedan den inleddes. Under 2010 lanserades det 
europeiska området för högre utbildning (EHEA), och betydande framsteg när det gäller 
uppfyllandet av Bolognamålen konstaterades. Utvärderingarna visar dock att det behövs 
ytterligare insatser på olika områden för att reformerna ska kunna slutföras helt och 
hållet, vilket förklarar varför ministrarna satte 2020 som ny tidsfrist för slutförandet av 
Bolognaprocessen. 
 
Man har kommit långt i genomförandet av Bolognareformerna det senaste decenniet, i 
synnerhet när det gäller strukturen. Det har dock gått olika snabbt i olika länder, och inget 
land har genomfört reformerna helt och hållet. Mycket återstår att göra, särskilt när det 
gäller uppfyllandet av målen på institutionell nivå, och Bolognareformerna har ännu inte 
accepterats helt och hållet av lärosäten och studenter. Detta kan bero på att man tillämpat 
en alltför instrumentell strategi vid genomförandet i stället för en helhetsstrategi. Det kan 
också bero på att man inte i tillräcklig utsträckning har lyckats förmedla Bolognamålen till 
lärosätena och deras studenter. I Budapest/Wien 2010 lovade därför ministrarna att göra 
de berörda parterna mer delaktiga i framtiden. 
 
Farhågorna (eller förhoppningarna) om att reformerna skulle leda till en ”harmonisering” 
av EU:s högre utbildning visade sig vara obefogade. Bättre kompatibilitet och enhetlighet 
har uppnåtts på vissa områden (t.ex. betygssystemet) samtidigt som nya avvikelser 
uppstått på grund av skillnader mellan de olika högre utbildningarna i EU och de enskilda 
lärosätenas olika profiler (t.ex. när det gäller längden på de två första stegen i 
utbildningen) och olika tolkningar och praktiska genomföranden av olika delar av reformen 
(t.ex. ECTS och läranderesultat).  
 
Uppfyllandet av målen och de framtida utmaningarna skiljer sig också betydligt mellan 
enskilda delar. Examenssystemet i två steg är nu den vägledande principen i alla länder, 
men vissa ämnesområden (t.ex. medicin) har ännu inte integrerats i systemet, och antalet 
sökande till de nya examensutbildningarna är fortfarande lågt i vissa länder. Studenter har 
riktat kritik mot att det ofta ställs ytterligare krav för att man ska få tillträde till det andra 
steget i utbildningen. Resultaten av läroplansreformen är mer blandade. Poängsystemet 
ECTS, läranderesultaten och tillägget till examensbeviset är fortfarande inte tillräckligt 
sammankopplade, och de genomförs ofta ytligt och inkonsekvent i hela Europa. Endast en 
liten del av EHEA-länderna har gjort en grundlig anpassning av sina läroplaner. Den 
studentcentrerade undervisningen och inlärningen går framåt, men har inte fullföljts i 
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något land, och genomförandet varierar betydligt mellan olika lärosäten. 
 
Stora framsteg har gjorts när det gäller kvalitetssäkring. De europeiska standarderna 
och riktlinjerna (ESG), det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning 
(EQAR) och den europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre 
utbildningen (ENQA) har avsevärt förbättrat kvalitetssäkringen på EU-nivå. System för 
kvalitetssäkring finns nu i nästan samtliga länder, även om inte alla är anpassade till ESG. 
Endast några få kvalitetssäkringsorgan har hittills registrerat sig hos EQAR, och 
institutioner och berörda parter (även studenter) måste bli mer aktiva på detta område. Få 
länder har utarbetat nationella kvalifikationssystem (NQF) som är helt kompatibla 
med EHEA:s kvalifikationssystem. Med tanke på hur viktigt det är med insyn, erkännande, 
rörlighet och livslångt lärande måste nu de nationella kvalifikationssystemen genomföras, 
helst före 2012, med särskild hänsyn till användningen av läranderesultat. 
 
Fortfarande råder problem med bristande erkännande. I Europa används allt oftare 
instrument för erkännande, t.ex. ECTS och tillägget till examensbeviset, men deras 
genomslagskraft förhindras av olika tolkningar och inkonsekvent tillämpning mellan olika 
länder och lärosäten (och till och med mellan avdelningar). Det är fortfarande sällsynt att 
erkännandet grundas på läranderesultaten. Konventionen om erkännande av bevis 
avseende högre utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen) har ratificerats av 
nästan alla länder i EHEA, men man har fortfarande inte enats om en tydlig definition av 
begreppet ”betydande skillnader” i konventionen. Det ursprungliga målet att förbättra 
studenternas (och personalens) rörlighet befästes genom det mål på 20 procent som 
fastställdes 2010. På grund av (den dåliga) kvaliteten på tillgängliga uppgifter är det svårt 
att mäta uppfyllandet av detta mål, men det verkar som om farhågorna om att 
Bolognaprocessen skulle påverka rörligheten negativt var obefogade, även om rörligheten 
utvecklas mycket ojämnt inom EHEA. Deltagandet i utbytesprogrammet Erasmus har 
nästan fördubblats på tio år. Vissa länder verkar redan vara nära att uppfylla 
rörlighetsmålet på 20 procent, och några verkar ha uppfyllt det med råge. Inflödet av 
examenssökande studenter från länder utanför EHEA har ökat dramatiskt. Fortfarande 
kvarstår dock hinder för rörligheten på områden som erkännande, administrativa 
förfaranden (visum, arbetstillstånd osv.) och finansiering, vilket betraktas som en stor 
avskräckande faktor för studenter från mindre välbärgade förhållanden. Så kallade 
rörlighetsfönster är fortfarande sällsynta.  
 
Det finns få konkreta uppgifter när det gäller den sociala dimensionen, i synnerhet 
deltagandet i högre utbildning bland socialt eller på annat vis eftersatta samhällsgrupper. 
Detta beror på att det saknas exakta indikatorer och på att övervakningen är bristfällig. 
Alla EHEA-länder för en politik om jämlikt deltagande, men få verkar ha utarbetat 
omfattande strategier. Trots att deltagandet har ökat bland personer från grupper med 
lägre socioekonomisk status finns det fortfarande ett tydligt ”socialt filter” i EHEA. 
Resultaten när det gäller anställbarheten hos personer med akademisk examen och 
arbetsmarknadens värdering av kandidatexamen är fortfarande mycket dåliga. 
Länderbaserade studier visar en god upptagningsförmåga bland studenter som klarat 
första steget, i synnerhet från yrkesinriktade kandidatutbildningar. De flesta universitet 
ifrågasätter dock huruvida en kandidatexamen verkligen kvalificerar studenterna för 
arbetsmarknaden, vilket urholkar utbildningarnas trovärdighet. Ett samarbete med 
arbetsgivarna har inletts, men verkar inte ha vuxit med tiden.  
 
Man har gjort framsteg i försöken att koppla EHEA till det europeiska området för 
forskningsverksamhet genom att införa mer strukturerade doktorandutbildningar och 
forskarutbildningar. Detta sker även i form av samarbetsprogram för doktorandstudier 
(som erbjuds gemensamt av universitet och företag) och gemensamma europeiska 
doktorat. Doktorandutbildningarna ser dock olika ut och doktorandernas status varierar 
betydligt i hela EHEA. EHEA:s externa dimension har visat sig vara lyckad. Inflödet av 
studenter från länder utanför EHEA har ökat betydligt det senaste decenniet, och 
reformerna har fått ett positivt gensvar i hela världen. En extern strategi antogs 2007 och 
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två politiska fora rörande Bolognaprocessen hölls 2009 och 2010. Den globala 
marknadsföringen av det europeiska området för högre utbildning bland studenter i 
tredjeländer är dock fortfarande bristfällig. 
 
Rekommendationer 
1. Europaparlamentet bör uppmana alla berörda parter att upprätthålla 

Bolognaprocessens genomslagskraft och skapa ett verkligt attraktivt och 
konkurrenskraftigt EHEA. Att förbättra och slutföra de befintliga åtgärdslinjerna i 
Bolognaprocessen måste vara den främsta prioriteringen inför det kommande 
decenniet. Samtliga berörda parter (även studenter) måste informeras och 
inkluderas bättre, och större medel måste anslås till detta för att reformerna ska 
accepteras i högre utsträckning. Dessutom bör åtgärder vidtas för att allmänheten ska 
få bättre kännedom om Bolognareformernas resultat och fördelar och om EU:s stöd till 
processen (t.ex. genom offentliga utfrågningar i Europaparlamentet, informationsblad 
och evenemang som anordnas av Europaparlamentets informationskontor). 

 
2. Utvärderingen av framstegen i reformen försvåras på vissa områden (t.ex. den sociala 

dimensionen, anställbarheten osv.) eftersom det saknas tydliga mål. 
Europaparlamentet bör kräva att kvantitativa mål, inbegripet tydligt definierade 
indikatorer, ska tas fram på samtliga områden, och att datainsamlingssystem ska 
inrättas för att mäta måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bör övervakas regelbundet 
(vartannat år) av oberoende utvärderare som inte är inblandade i förvaltningen av 
Bolognaprocessen. 

 
3. De undertecknande länderna bör integrera alla ämnesområden som saknas i 

examenssystemet med två steg och se till att studenter som har slutfört det första 
steget i Bolognasystemet har rimliga möjligheter att gå vidare till nästa steg. 
Läroplansreformen måste gå framåt genom att lärosätena får beskriva sina 
läroplaner med hjälp av läranderesultat och ECTS och genom att den 
studentcentrerade strategin utvecklas ytterligare. EU bör också främja utarbetandet av 
en verkligt europeisk läroplan (t.ex. EU-studier, EU-rätt) och gemensamma 
studieprogram genom att utöka finansieringsprogram som Erasmus och Erasmus 
Mundus. För att kontrollera vilket tillträde personer med Bolognaexamen har till 
arbetsmarknaden (anställbarheten) bör man regelbundet genomföra EU-omfattande 
undersökningar bland utexaminerade studenter. Man bör också följa studenterna i 
deras fortsatta studier och yrkesliv efter kandidatexamen. Dessutom bör 
Europaparlamentet återigen uppmuntra dialogen och samarbetet mellan arbetslivet och 
de högre utbildningarna för att dessa gemensamt ska utarbeta läroplaner som 
innehåller praktikperioder. För att förbättra det tredje steget och kopplingen till det 
europeiska forskningsområdet bör Europaparlamentet förespråka gemensamma 
forskarskolor och forskarprogram genom ökad finansiering i EU:s nästa generation av 
utbildnings- och forskningsprogram. Europaparlamentet bör fortsätta att verka för 
inrättandet av ett europeiskt system för doktorandutbildning med industriell inriktning, 
vilket det förespråkade redan 2009. 

 
4. Det krävs fortsatta insatser för att rörligheten ska bli EHEA:s verkliga kännetecken. 

Europaparlamentet bör öka sitt stöd till rörligheten genom att ge ökad finansiering till 
nästa fas i EU:s program och utvidga programmens geografiska omfattning till hela 
EHEA. De undertecknande länderna måste utarbeta strategier för att främja rörligheten 
och undanröja hinder för rörligheten (t.ex. visum, rörlighet för bidrag, lån och 
pensioner). Lärosätena måste utarbeta rörlighetsvänliga läroplaner (t.ex. 
rörlighetsfönster, gemensamma program) och förbättra erkännandet. 
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5. Lärosätena bör få stöd för att förbättra erkännandet och poängöverföringen genom 

att tillämpa ECTS, läranderesultat, tillägget till examensbeviset och 
Lissabonkonventionen på ett jämförbart och korrekt sätt över hela Europa (t.ex. 
genom en europeisk vägledning för erkännande och europeiska utbildningsseminarier 
finansierade av kommissionen). De undertecknande länderna måste på ett fullständigt 
och jämförbart sätt införa nationella kvalifikationssystem som överensstämmer 
med EHEA:s kvalifikationssystem. Detta måste genomföras omedelbart för att 
underlätta rörligheten, erkännandet och det livslånga lärandet. 

 
6. För att göra ytterligare framsteg i fråga om kvalitetssäkringssystemen bör 

Europaparlamentet uppmuntra medlemsstaterna och lärosätena att tillämpa 
kvalitetssäkringssystem som helt överensstämmer med de europeiska standarderna 
och riktlinjerna. Kvalitetssäkringsorganen och nätverken måste utöka samarbetet och 
dialogen om kvalitetssäkring med andra delar av världen och uppnå ett samförstånd 
om kvalitetssäkringsprinciperna. Europaparlamentet bör upprepa sin uppmaning till 
kommissionen att fortsätta med sitt stöd till verksamhet som rör kvalitetssäkring och 
utarbeta framstegsrapporter om utarbetandet av kvalitetssäkringssystem på nationell 
och europeisk nivå. 

 
7. För att stärka den yttre dimensionen i EHEA och marknadsföra Europa som en 

studiedestination för studenter från hela världen skulle Europaparlamentet kunna 
stödja insatser för att marknadsföra den europeiska högre utbildningen i världen, i 
synnerhet genom gemensamma insatser på europeisk nivå. Parlamentet skulle kunna 
uppmana kommissionen att stödja lärosätenas och ländernas marknadsföring genom 
en gemensam europeisk marknadsföringskampanj. 

 

 


