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Abstract 
Does Geography Matter? A Study of the Bologna Process from a Policy Transfer Perspective. 

Essay in Political Science (D-level) at Karlstad’s University by Beatrice Högå, Spring 2007 

Tutor: Susan Marton 

 

The purpose of this essay is to generally see how theories of policy transfer can help us to better 

understand the process through which the Bologna Process is being spread throughout Europe, 

and to specially see if geographic placement, i.e. in the heart of Europe, plays a role in how well 

and how fast the Bologna Process is implemented. 

 To be able to answer the purpose, I have used Evans and Davies theoretical model on 

policy transfer network to describe the Bologna Process. Furthermore, Sweden and France are the 

countries being examined when they differ on the independent variable. From there, I have 

applied an analytical tool, namely process tracing, to examine whether there are differences in the 

two countries’ work with the implementation of the Bologna Process. 

 I have designed six specific research questions: 

Have France performed more extensive work than Sweden when it comes to implement the two-

cycle system? 

Have France performed this work earlier? 

Have France performed more extensive work than Sweden when it comes to recognize awards 

and periods of study? 

Have France performed this work earlier? 

Have France performed more extensive work than Sweden when it comes to quality assurance? 

Have France performed this work earlier? 

 After applying the analytical tool to be able to answers these research questions, the 

answer to the general question Does geographic placement, i.e. in the heart of Europe, play a 

role in how well and how fast the Bologna Process is implemented? is negative. In this case, 

there are no unambiguous results to support that idea. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges ämnesval och problembild, syfte och forskningsfrågor, tidigare 

forskning samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Ämnesval och problembild 

År 1997 undertecknades Lissabonkonventionen vilken syftar till att underlätta akademisk 

mobilitet mellan de länder som ratificerade densamma.1 Efter denna kom 

Sorbonnedeklarationen vilken undertecknades av utbildningsministrarna i fyra europeiska 

länder år 1998, Frankrike, Italien, Tyskland och Storbritannien. I denna klargjordes att The 

European Process gick framåt samt att Europa inte enbart handlar om ekonomi utan måste 

dessutom vara ett Europa av kunskap. Det måste stärkas och byggas på de intellektuella, 

kulturella, sociala och tekniska dimensionerna av kontinenten.2 Det var detta som var 

upptakten till det samarbete som idag pågår, nämligen Bolognaprocessen.3 Bolognaprocessen 

är ett europeiskt samarbete med mål att skapa ett European Higher Education Area (EHEA), 

öka kvaliteten och jämförbarheten inom utbildningsområdet samt att höja Europas 

konkurrenskraftighet och idag innefattar arbetet 46 deltagarländer.4 När man läser om 

Bolognaprocessen så är knowledge society något som ofta nämns, det är det som är det stora 

målet och Bolognaprocessen är ett medel för att nå dit. Detta mål är att EHEA ska vara uppnått 

2010.5 Det är BFUG (Bologna Follow-up Group) som har ansvaret för den övergripande 

styrningen, genomförandet av kommunikéerna6 och förberedelserna inför nästa ministermöte. 

Representanter från alla medlemsländer och EU-kommissionen är med i BFUG.7  

Bolognaprocessen är inte ett rent EU-projekt eller en EU-policy men det står ändock att 

läsa att Bolognaprocessen kommer att spela en nyckelroll i uppfyllandet av EU:s 

Lissabonstrategi8 som för tillfället är i genomförandeprocessen. Detta är EU:s tillväxtsstrategi 

som startade år 2000 då Europeiska rådet enades om en gemensam strategi för hållbar tillväxt 
                                                 
1 http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/77/96681ae3.pdf 2007-06-04 
2 Sorbonne Joint Declaration, Paris 1998-05-25 
3 http://www.umu.se/planering/Bologna/Bolognaportal.htm#centrala 2007-05-25 
4 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/index.cfm 2007-06-27 
5 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/index.cfm 2007-07-03 
6 Officiellt meddelande till allmänheten från myndighet, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O211891&i_word=kommuniké 
7 http://www.lu.se/o.o.i.s/2699, 2006-05-11 
8 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/index.cfm 2007-06-27 
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och sysselsättning. EU-länderna har beslutat om en rad gemensamma mål till år 2010 för att 

gemensamt stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt, öka sysselsättningen och den sociala 

sammanhållningen samt säkra en hållbar utveckling. Målen är att:  

• förbereda EU för övergången till en ekonomi och ett samhälle som baserar sig på 

kunskaper  

• främja IT, forskning och utveckling  

• fullborda den inre marknaden i EU  

• genomföra reformer som gynnar konkurrenskraft och innovation  

• investera i människor och bekämpa social utslagning  

• stärka de offentliga finanserna i EU-länderna  

• säkra att ekonomisk tillväxt går hand i hand med hållbar utveckling  

Flera av dessa politikområden som berörs är frågor som faller utanför den 

gemenskapslagstiftning som EU tillämpar. Där får varje medlemsland själv välja utformningen 

för att uppnå målen. Genom att systematiskt jämföra sig med varandra och världsledande 

länder så ska medlemsländerna sporras till framsteg.9 Vid ministermötet i Bergen 2005 så 

betonades betydelsen av att utvecklingen är överensstämmande mellan alla deltagarländer och 

de ser därför ett behov av att länder delar med sig av expertis för att bygga upp kapaciteten på 

både institutionell och statlig nivå.10 Detta leder mig fram till ett val av teoretiskt ramverk som 

är tillämpbart för att se på den här frågan, nämligen policy transfer.  

Med policy transfer i allmänhet menas en process genom vilken kunskap om policys, 

administrativa arrangemang, institutioner etc. vid en tid och/eller rum används i utvecklingen 

av policys, administrativa arrangemang och institutioner vid en annan tidpunkt och/eller rum.11

Policy transfer är inget nytt fenomen men det visar sig dock att förekomsten av 

processen har ökat under det senaste decenniet. Detta beror främst på att teknologiska framsteg 

har gjort det lättare och snabbare för beslutsfattare att kommunicera med varandra. Det finns 

flera uppenbara orsaker till denna ökade förekomst av policy transfer och den främsta kan 

                                                 
9 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2504;jsessionid=a0RlxuCF3D-f  2007-05-10 
10 The European Higher Education Area – Achieving the Goals, Bergenkommunikén  
11 Dolowitz, David; Marsh, David, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”, 

Political Studies Vol. 44, No. 2, 1996 s. 344 
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hämtas ur globaliseringslitteraturen vilken deklarerar att ingen stat i den industrialiserade eller 

industrialiserande världen kan isolera sin ekonomi från den globala ekonomins 

påtryckningar.12

Det är inte bara globala frågor och påtryckningar som påverkar stater i världen. Denna 

företeelse går att spåra till EU och Europas stater också, som genom den unika konstellation 

som EU är blivit ömsesidigt beroende av varandra.  

Dessa förändringar i det internationella samhället har inneburit att beslutfattare i högre 

utsträckning vänder sig till andra politiska system för kunskap och idéer om institutioner, 

program och policys och hur de fungerar på annat håll.13 EU:s medlemsländer tvingas 

genomföra flera policys och direktiv men har frivilligt anslutit sig och har inflytande över 

beslut om alla EU-policys. Dolowitz och Marsh menar att detta bäst ses som förpliktigad och, 

till viss del, förhandlad transfer.14 Under denna definition faller till största del 

Lissabonstrategin och Bolognaprocessen.  

När det kommer till på vilket sätt och från vem eller vilka som policy transfer sker så 

har det utförts studier även på detta område. I en artikel gällande policy diffusion i den 

internationella ekonomin så kommer Simmonse och Elkin fram till att stater (länder) 

systematiskt överväger lärdomar som stater med liknande kultur har haft när de formar sina 

egna policyval.15 Volden tar också upp denna fråga i en studie där han föreslår ett nytt 

angreppssätt i policy transferstudier. Här är utgångspunkten den hypotes om att stater är mer 

benägna att försöka efterlikna sina grannstater.16

 Med detta som grund så kan man undra om det är så att det geografiska läget har 

betydelse för hur väl Bolognaprocessen genomgått policy transfer i samarbetsländerna? Det är 

de, så att säga, starka länderna som ligger på kontinenten och det mesta av EU:s arbete utförs i 

dessa (Frankrike och Tyskland). Lyckad policy transfer i ett land kan alltså ha med det 

geografiska läget att göra vilket skulle innebära en avvikelse från det jämförbarhetskrav som 

                                                 
12 Dolowitz P., D.; Marsh, D., “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-

Making”, Governance vol. 13, No. 1, January 2000, s. 6 
13 Dolowitz P., D.; Marsh, D. (2000), s. 7 
14 Dolowitz P., D.; Marsh, D. (2000), s. 14f 
15 Simmons, Beth A.; Elkin, Zachary, “The Globalization of Liberalization: Policy Diffusion in the International 

Political Economy”, American Political Science Review vol. 98, No. 1, Febuary 2004, s. 187 
16 Volden, Craig, States as Policy Laboratories: Experimenting with the Children’s Health Insurance Program, 

2003, s. 11 
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Bolognaprocessen har. Är det så att det geografiska läget har betydelse vad gäller hur snabbt 

och hur väl Bolognaprocessen som policy antas och implementeras? 

Då det står att läsa att Bolognaprocessen kommer att spela en nyckelroll i uppfyllandet 

av Lissabonstrategin, vilken är en EU-policy, så argumenterar jag för att problemet blir 

intressantare vid en jämförelse av två länder som är medlemmar i EU, detta då det finns en 

ytterligare gemensam faktor som borde innebära att länderna lyckas bättre. Frankrike och 

Sverige kommer att vara de två analysenheterna i denna undersökning och utifrån detta val i 

samband med tidigare forskning kring lyckad policy transfer så ställs en hypotes, eller ett 

antagande, upp om en förklaringsfaktor till en eventuell skillnad vad gäller antagandet och 

implementeringen av Bolognaprocessen. Denna hypotes är att närhet till beslutsfattandet, dvs. 

kontinentala Europa, har betydelse vad gäller hur snabbt och hur väl en policy likt 

Bolognaprocessen antas och implementeras, och undersökningen syftar till att undersöka detta.  

 Vidare vad gäller Bolognaprocessen ur ett policy transferperspektiv så är det intressant 

hur denna process ser ut. Det är som sagt BFUG som har ansvar för den övergripande 

styrningen av arbetet, men intressant i detta är hur de ska lyckas med överföringen av policyn 

till 45 deltagarländer? Då målet är jämförbarhet och konkurrenskraft så är det en förutsättning 

att alla deltagarländer lyckas med implementeringen likvärdigt då motsatsen skulle innebära att 

syftet med samarbetet, jämförbarhet mellan stater och mellan olika nivåer stater emellan, inte 

uppfylls. Är det möjligt att genomföra detta? Har det funnits eller kommer det att finnas 

problem i genomförandeprocessen? 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats, utifrån ämnesval och problembild, är att se hur teorier om policy 

transfer kan hjälpa oss att bättre förstå den process genom vilken Bolognaprocessen sprids i 

Europa samt att i synnerhet undersöka huruvida geografisk närhet till beslutsfattandet, dvs. 

kontinentala Europa, har betydelse i hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen implementeras. 

För att uppnå detta syfte kommer uppsatsen att undersöka policy transfer i två länder, Sverige 

och Frankrike.  

 Studien är statsvetenskapligt relevant i det att den undersöker ett vanligt förekommande 

fenomen inom public policy, nämligen policy transfer eller diffusion. Vidare är 

Bolognaprocessen ett högaktuellt ämne idag och det är en policy som påverkar strukturen på 

flera nivåer i samhället vad gäller högre utbildning.   
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1.2.1 Övergripande forskningsfråga 

• Har geografisk närhet till beslutsfattandet, dvs. kontinentala Europa, någon betydelse i 

hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen implementeras? 

 

1.2.2 Preciserade forskningsfrågor   

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller implementeringen 

av två cykler inom grundutbildningen? 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare? 

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller att erkänna 

examina och studieperioder? 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare? 

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller kvalitetssäkring? 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare än Sverige? 

 

1.3 Tidigare forskning  

Policy transfer och policy diffusion är inget nytt inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 

det finns gott om studier som undersöker hur olika policys sprids mellan stater och orsakerna 

till detta. Tews, Busch och Jörgens skriver i en artikel i European Journal of Political Research 

om New Environmental Policy Instruments (NEPI:s) och den globala spridningen av dessa. 

Författarna undersöker spridningen av fyra NEPI:s och kommer fram till att antagandet av 

dessa inte bara är en reaktion på nyuppkomna miljöproblem utan kan även beskrivas som en 

del av den inre dynamiken av internationella policy transferprocesser och policy 

diffusionprocesser. Dessa processer gör det svårt för nationella beslutsfattare att ignorera nya 

miljöpolicys som redan börjat praktiseras av föregångare.17

 Bache och Taylor tar i sin artikel ”The Politics of Policy Resistance: Reconstructing 

Higher Education in Kosovo” upp lesson-drawing policy transfer och policy diffusion i dess 

tvingande karaktär (se teoretisk ansats). De lägger i studien fram ett ramverk för policy transfer 

                                                 
17 Tews, Kerstin et al, “The Diffusion of New Environmental Policy Instruments”, European Journal of Political 
Research (2003), 42 (4): abstract 
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inom vilken strategier av policy motstånd hos de underordnade mottagaraktörerna kan vara 

centralt.18   

 Vad gäller forskning kring Bolognaprocessen så finns detta att finna även här. Johanna 

Witte utför en studie av en del av Bolognaprocessen, de två utbildningscyklerna, där hon 

lägger fram ett ramverk för att förstå och förklara det mönster av dessa två cykler som växer 

fram i Europa. Detta ramverk har sin utgångspunkt i institutionalismen,19 vilket är det 

perspektiv som förefaller vara mest använt vid studier av Bolognaprocessen då processen 

innebär konsekvenser som påverkar strukturer och institutioner i deltagarländerna.   

 Med detta som grund är det således intressant att se till spridningen av 

Bolognaprocessen ur ett policy transferperspektiv. Policy transfer är ett relevant angreppssätt 

då det är ett vida känt fenomen som undersöks inom public policy, det område vilket 

Bolognaprocessen tillhör. Det är idag något som inte kan ignoreras när det kommer till hur 

stater antar olika policys och implementerar dessa. Vidare så har som nämnts 

institutionalismen varit ett perspektiv som Bolognaprocessen har undersökts ur; när policyn väl 

är antagen, hur har den då blivit institutionaliserad? Min studie tar istället sin utgångspunkt i 

skedet innan institutionaliseringen, hur Bolognaprocessen som idé och policy har spridits till 

deltagarländerna. 

 

1.4 Disposition 

Nästkommande kapitel, kapitel 2, kommer att ge en bakgrund till Bolognaprocessen ur vilken 

delar sedan ligger till grund för empirin och analysen. Kapitel 3 kommer vidare att utgöra 

uppsatsens teorianknytning där teoriramen och operationaliseringar presenteras. I kapitel 4 

presenteras det metodologiska tillvägagångssättet och en analysmodell arbetas fram. Det 

material som undersöks, de dokument som tagits fram enligt ovan nämnda avgränsningar, 

presenteras i kapitel 5. I detta kapitel så kommer materialet att presenteras utifrån ett policy 

transferperspektiv för att beskriva samt belysa den processen. 

 Kapitel 6 utgörs av analysen, där det metodologiska analysverktyget appliceras på  

                                                 
18 Bache, Ian; taylor, Andrew, “The Politics of Policy Resistance: Reconstructing Higher Education in Kosovo”, 
Journal of Public Policy (2003), 23: abstract 
19 Witte, Johanna, “The Introduction of Two-Tiered Study Structures in the Context of the Bologna Process : A 
Theorical Framework for an International Comparative Study of Change in Higher Education Systems”, Higher 
Education Policy (2004), 17 (4): abstract 
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Undersökningsmaterialet, besvarandet av forskningsfrågorna samt en diskussion angående 

syftets uppfyllande. Detta kapitel avslutas med en diskussion kring undersökningen, resultatet 

samt vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en allmän bakgrund om Bolognaprocessen och presenterar sedan 

sammanfattningar av de dokument som varit viktigt i arbetet med densamma. 

 

2.1 Allmän bakgrund 

Bolognaprocessen är ett internationellt projekt med samarbete inom grund- och 

forskarutbildning. Syftet med detta är att skapa ett europeiskt område för högre utbildning – 

EHEA (the European Higher Education Area) – till år 2010.20

Bolognaprocessen är inte juridiskt bindande, utan ett samarbete som är en viljeyttring, 

en ambition att nå detta område för högre utbildning. Projektet leds utanför den formella 

beslutsprocessen inom EU och beslutsfattande inom processen sker enhälligt. Processen 

startade 1999, när företrädare för 29 länder undertecknade en deklaration i Bologna för att 

fortsätta utveckla det europeiska samarbetet om högre utbildning. Idag har 45 länder anslutit 

sig till Bolognaprocessen och det är BFUG (Bologna Follow-up Group) som har ansvaret för 

den övergripande styrningen, genomförande av kommunikéerna21 och förberedelserna inför 

nästa ministermöte, framförallt genom deras rapporter. Representanter från alla medlemsländer 

och EU-kommissionen är med i BFUG.22

Med sitt syfte att förbättra kvaliteten av högre utbildning och därmed human resources 

i Europa, så kommer Bolognaprocessen att spela en nyckelroll i att uppnå EU:s 

Lissabonstrategi vars mål är att skapa starkare, hållbar tillväxt samt skapa fler och bättre 

jobb.23

 

Bolognadeklarationen har tre övergripande mål som är att: 

 Främja rörlighet 

 Främja anställningsbarhet 

 Främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent 

                                                 
20 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/index.cfm 2007-05-03 
21 Officiellt meddelande till allmänheten från myndighet, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O211891&i_word=kommuniké 
22 http://www.lu.se/o.o.i.s/2699, 2006-05-11 
23 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/index.cfm 2007-05-03 
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Dessa tre mål har brutits ner i sex stycken operativa mål. Det har kommit till fler mål i och med 

Pragkommunikén och Berlinkommunikén och det finns nu totalt tio stycken operativa mål. De 

operativa målen är: 

 Införandet av ett system med tydliga och jämförbara examina 

 Införandet av ett system som består av i huvudsak två utbildningsnivåer 

 Införandet av ett poängsystem 

 Främjande av rörlighet 

 Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring24  

 Främjande av den europeiska utbredningen av högre utbildning 

Mål som presenteras i Pragkommunikén (2001): 

 Livslångt lärande 

 Studenterna delaktighet och inflytande 

 Högre utbildning i Europa internationellt attraktiv 

Mål som presenteras i Berlinkommunikén (2003): 

 Forskarutbildningen inkluderas som en tredje cykel i Bolognaprocessen25 

 

I och med Berlinkommunikén så lyftes tre prioriterade delmål fram inför Bergenmötet i maj 

2005. Dessa var att man skulle kvalitetssäkra högre utbildning, erkänna examina och 

studieperioder och implementera Bolognadeklarationens system med två nivåer inom 

grundutbildningen.26

Kvalitetssäkring, som är ett av dessa prioriterade delmålen, nämns ofta, för att inte säga alltid, i 

samband med Bolognaprocessen och är också en viktig del av den. Det var på ministermötet i 

Berlin 2003 som ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher 

Education) fick i uppdrag att utveckla gemensamma riktlinjer för kvalitetssäkring av 

utbildningarna i Europa. Resultatet presenterades i rapporten ”Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area (EHEA)”. Syftet var att komma 

fram till gemensamma riktlinjer för att sedan nå en jämförbar kvalitetssäkring som skulle bidra 

till ett förtroende mellan lärosätena och ett ömsesidigt erkännande av utbildningar vid de olika 

                                                 
24 ”Kan beskrivas som en kontinuerlig process för att kontrollera och upprätthålla kvalitet och standarder” 

http://www.lu.se/upload/LUPDF/Bologna/LU_Bologna/050613_LUS_handlingsplan_for_implementering_av_Bo

lognaprocessen_vid_LU.pdf, s. 11, 2006-05-11 
25 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/10_bologna_process_action_lines.cfm 2007-05-03 
26 http://www.lu.se/o.o.i.s/2817, 2006-05-11 
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lärosätena. Kvalitetssäkring innebär bl.a. kontroll och utvärderingar av utbildningen, 

utvärdering av studenter, resurser för lärande och studenter och informering av utvärderingarna 

till allmänheten.27

 

2.2 Lissabonkonventionen 

Lissabonkonventionen är en konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i 

Europaregionen, vilken antogs i Lissabon den 11 april 1997.28 Syftet med konventionen är att 

underlätta akademisk mobilitet genom att de länder som ratificerar konventionen har ett öppet 

förhållningssätt vad gäller tillgodoräknande.29 Konventionen trädde i kraft den 1 februari 1999 

och för Sverige trädde den i kraft den 1 november 2001.30 Till Lissabonkonventionen har ett 

antal tilläggsdokument kommit. Dessa är “Recommendation on the Criteria and Procedures for 

Recognintion” (2001), “Recommendation on the Recognition of Joint Degrees” (2004) samt 

“Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education” (2001).31

 

2.3 Sorbonnedeklarationen 

Den 25 maj 1998 träffades utbildningsministrarna för Frankrike, Tyskland, Italien och 

Storbritannien och skrev under Sorbonnedeklarationen. I denna förklarades det att The 

European Process har gått stora steg framåt, Europa handlar inte bara om ekonomi utan måste 

också vara ett Europa av kunskap. Det måste stärkas och byggas på de intellektuella, kulturella, 

sociala och tekniska dimensionerna av kontinenten. Universiteten växte fram i Europa för 

många år sedan och de fyra deltagande länderna har några av de äldsta. På den tiden förflyttade 

sig studenter och akademiker runt om i Europa och spred kunskap på kontinenten, medan det 

idag finns för många studenter som tar examen utan att ha studerat utanför sina egna 

nationsgränser. Vidare deklareras att de är skyldiga sina studenter och samhället i stort ett 

högre utbildningssystem i vilket de ges de bästa möjligheterna att söka och hitta sitt eget 

expertområde. Det uppmärksammas att ett system i vilket två huvudcykler, undergraduate och 

                                                 
27http://www.lu.se/upload/LUPDF/Bologna/LU_Bologna/050613_LUS_handlingsplan_for_implementering_av_B

olognaprocessen_vid_LU.pdf, s. 15-16, 2006-05-11 
28 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3977, 2007-06-04 
29 http://www.umu.se/planering/Bologna/Bolognaportal.htm#centrala, 2007-06-05 
30 http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/77/96681ae3.pdf, 2007-06-04 
31 National Report for Sweden 2005-2007, s. 17 
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graduate, borde erkännas för internationell jämförelse och likvärdighet, håller på att växa fram. 

Vidare läggs det fram att det som Lissabonstrategin syftar till kan byggas vidare på samt att 

staten i Europas länder fortfarande spelar en viktigt roll för att nå de mål som ställs upp. De 

fyra länderna åtar sig genom detta att uppmuntra en gemensam referensram som syftar till att 

förbättra det externa erkännandet och underlätta studenters rörlighet och anställningsbarhet. 

Vidare påkallar dessa länder övriga länder inom EU och i övriga Europa att ansluta sig till 

detta mål och att alla europeiska universitet konsoliderar Europas ställning i världen genom 

kontinuerligt förbättrad och uppdaterad utbildning för dess medborgare.32 Detta var upptakten 

till Bolognaprocessen.33

 

2.4 Bolognadeklarationen 

I Bolognadeklarationen bekräftar Europas utbildningsministrar stödet som ges till de generella 

principer som fastställdes i Sorbonnedeklarationen. Vidare förbinder de sig att koordinera sina 

policys för att på kort sikt, och i vilket fall som helst inom det första decenniet på 2000-talet, 

nå följande mål, vilka de anser har en primär relevans för att etablera EHEA samt att 

marknadsföra The European system of higher education över hela världen. Dessa mål är: 

 Införandet av ett system med tydliga och jämförbara examina 

 Införandet av ett system som består av i huvudsak två utbildningsnivåer 

 Införandet av ett poängsystem 

 Främjande av rörlighet, för studenter samt lärare, forskare och administrativ personal 

 Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring 

 Främjande av den europeiska utbredningen av högre utbildning34 

 

2.5 Pragkommunikén  

Den 19 maj 2001 träffades Europas utbildningsministrar ännu en gång för att granska 

framstegen som skett sedan Bolognadeklarationen samt lägga direktiv och prioriteringar för 

kommande år. Ministrarna betonade här vikten av att verka för rörlighet för att möjliggöra för 

studenter, lärare, forskare och administrativ personal att ta del av rikligheten av EHEA, 

inkluderat dess demokratiska värderingar, mångfald av kultur och språk samt mångfalden av 
                                                 
32 Sorbonne Joint Declaration, Paris 1998-05-25 
33 http://www.umu.se/planering/Bologna/Bolognaportal.htm#centrala 2007-06-05 
34 The Bologna Declaration, Bologna 1999-06-19 
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högre utbildningssystem. I kommunikén presenteras också vidare handlingsplaner för de i 

Bolognadeklarationen redan lagda målen. Förutom detta så framlades också tre nya operativa 

mål:  

 Livslångt lärande. Läggs fram som ett grundläggande element inom EHEA. Strategier 

för detta är nödvändigt för framtiden för att kunna möta konkurrensutmaningar och 

användningen av ny teknologi samt för att förbättra social sammanhållning, lika 

möjligheter och livskvalitet. 

 

 Studenterna delaktighet och inflytande. Ministrarna betonar vikten av att universiteten 

och andra institutioner för högre utbildning samt studenter som kompetenta, aktiva och 

konstruktiva partners i etablerandet av EHEA är nödvändigt och välkommet. 

 

 Högre utbildning i Europa internationellt attraktiv. Detta var ministrarna överens om 

som ett viktigt mål. Detta ska förbättras genom utvecklingen av ett gemensamt 

kvalifikationsramverk såväl som genom sammanhängande kvalitetssäkring, 

ackrediteringsmekanismer och ökade informationsinsatser.35 

 

I och med detta möte kom ministrarna fram till att det krävs en struktur för uppföljningsarbetet. 

Således upprättades Bologna Follow-up Group samt en förberedande grupp. BFUG ska bestå 

av representanter från alla undertecknare, nya deltagare samt Europakommissionen och 

ordförandeposten hålls av innevarande EU-presidentskap.36 Gruppens uppgift är att hjälpa 

deltagarländerna att följa upp de rekommendationer som kommit fram under ministermötena 

samt att producera ett officiellt arbetsprogram för prioriterade frågor.37

 

2.6 Berlinkommunikén 

Med samma syfte som vid Pragkonferensen så möttes utbildningsministrarna för de deltagande 

länderna återigen den 19 september 2003 i Berlin för att följa upp de framsteg som gjorts samt 

lägga fram nya prioriteringar och mål för kommande år, med en bild av att kunna snabba på 

realiseringen av EHEA. Ministrarna betonar vikten av alla element av Bolognaprocessen för att 

                                                 
35 Towards the European Higher Education Area, Pragkommunikén 19 maj 2001 
36 Ibid 
37 Guide to the Bologna Process, s. 10 
http://www.europeunit.ac.uk/resources/Guide%20to%20the%20Bologna%20Process%20-%20Edition%202.pdf  
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etablera EHEA och framhåller vikten av att intensifiera insatser på institutionell, nationell och 

europeisk nivå. Emellertid slås det fast att mellanliggande prioriteringar kommer att göras för 

de nästkommande två åren. De kommer att stärka insatserna för att nå effektiva 

kvalitetssäkringssystem, öka den effektiva användningen av ett system baserat på två cykler 

samt förbättra erkännandet av examina och studieperioder. Alla ministrar binder sig till att ha 

startat implementeringen av systemet med två cykler till år 2005. Vidare understryks 

betydelsen av att Lissabonkonventionen bör vara ratificerad av samtliga deltagarländer. Just 

kvalitetssäkring har visat sig ligga i centrum för skapandet av EHEA och ministrarna kommer 

vid detta möte fram till att 2005 ska nationella kvalitetssäkringssystem innehålla följande:  

• En definition på förpliktelserna hos inblandade institutioner 

• Utvärdering av program eller institutioner, inklusive intern utvärdering, extern 

granskning, studentdeltagande och publicerande av resultat 

• Ett ackrediteringssystem, certifiering eller jämförbara procedurer 

• Internationellt deltagande, samarbete samt networking38 

 

Förutom detta så läggs ytterligare ett operativt mål fram, vilket är: 

 Forskarutbildningen inkluderas som en tredje cykel i Bolognaprocessen39 

 

Ytterligare frågor som lyftes fram var möjligheten att ta med sig sitt nationella studiestöd vid 

studier utomlands, samt att ECTS (European Credit Transfer System) spelar en viktig roll i 

underlättandet av studenternas mobilitet och utvecklandet av gemensamma kurser och program 

i Europa. BFUG får, enligt ordningen, i uppdrag att till nästa möte i Bergen år 2005 att lägga 

fram en rapport med utvecklingen och implementeringen av de prioriterade delmål som lades 

fram.40

 

2.6.1 System med två cykler 

Vid ministermötet i Berlin så framkom de tre prioriterade delmålen. Det som behandlar ett 

system med två cykler innebar att ett övergripande ramverk för kvalifikationer skulle 

utvecklas. Inom detta skulle dessa två cykler finnas och dessa nivåers examina skulle ha olika 

                                                 
38 Realizing the European Higher Education Area, Berlinkommunikén 19 september 2003 
39 Ibid 
40 Ibid 
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inriktning och profiler för att kunna tillgodose skillnaderna i individuella, akademiska samt 

arbetsmarknadsbehov.41 Dessa två cykler innebär att systemet består av två 

utbildningsnivåer.42 Genomförande av den första nivån ska ge tillträde till den andra och 

genomförande av den andra nivån ska ge tillträde till den tredje (vilken lades till vid 

Berlinmötet).43 Hur dessa nivåer benämns ser olika ut i olika länder. I Sverige kallas det för 

grundnivå och avancerad nivå44 och i Frankrike licence och master45. 

 Vid konferensen i Bergen 2005 antog ministrarna det övergripande ramverket för 

kvalifikationer inom EHEA, The framework of qualifications for the European Higher 

Education Area, bestående av tre cykler, allmänna beskrivningar för varje cykel baserade på 

learning outcomes och kompetenser samt poängskalor för den första och andra cykeln.46 Syftet 

med detta Bologna Framework är att ge ett sätt att koppla nationella kvalifikationsramverk till 

varandra, öka den internationella transparensen, det internationella erkännandet av 

kvalifikationer samt att öka den internationella mobiliteten för studenter.47 Ministrarna åtog sig 

att utveckla nationella kvalifikationsramverk jämförbara med det övergripande ramverket till år 

2010 och att ha påbörjat arbetet med detta år 2007.48

 

2.6.2 Erkännande av examina och studieperioder 

Då detta delmål prioriterades så betonades Lissabonkonventionens betydelse samt att den bör 

ratificeras av samtliga deltagarländer. Varje student som tar examen från och med år 2005 bör 

motta ett Diploma Supplement automatiskt och utan kostnad.49Diploma Supplement är ett 

dokument bifogat till en universitetsexamen och syftar till att öka den internationella 

”transparensen” samt att underlätta för det akademiska och professionella erkännandet av 

kvalifikationer (examen, betyg etc.). Det är utformat för att ge en beskrivning av studiernas 

beskaffenhet, nivå, kontext och innehåll.50  

                                                 
41 http://www.bologna-bergen2005.no/  2007-07-02 
42 http://www.programkontoret.se/templates/Page____1237.aspx 2007-07-02 
43 Realizing the European Higher Education Area, Berlinkommunikén 19 september 2003, s. 4 
44 http://www.regeringen.se/sb/d/5696/a/66504 2007-07-02 
45 Implementation of the “Sorbonne/Bologna” Process objectives, Country Report France 1998-2003, s. 3 
46 The framework of qualifications for the European Higher Education Area, http://www.bologna-bergen2005.no  
2007-06-29 
47 http://www.nfq.ie/nfq/en/frame_action/europe.html 2007-07-06 
48 The framework of qualifications for the European Higher Education Area, http://www.bologna-bergen2005.no  
2007-06-29 
49 http://www.bologna-bergen2005.no/  2007-07-02 
50 http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html 2007-07-02 
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 ECTS är det som garanterar erkännandet av studieperioder. Detta system innebär att ett 

studieår på heltid består av 60 poäng (credits). ECTS-poäng kan en student bara erhålla efter 

slutförande av det arbete som krävs samt en uppskattning av de learning outcomes som 

uppnåtts. Learning outcomes är en serie av ”kompetenser” vilka uttrycker vad studenten 

kommer att veta, förstå eller kunna göra efter avslutad läroprocess, kort eller lång.51

 Vad gäller erkännandet av gemensamma examina (joint degrees) så är även detta något 

som inryms i detta delmål. Avsikten med gemensamma examina är att ett antal 

utbildningsanordnare går samman och ger en gemensam utbildning som leder till en gemensam 

examen.52 I och med mötet i Berlin så utvecklade ministrarna detta ytterligare och åtog sig att 

ta bort de juridiska hinder som finns för att utfärda och erkänna gemensamma examina.53

 Målet med erkännandet av kvalifikationer, examina och studieperioder är att ta bort alla 

hinder för mobilitet inom EHEA; att dessa delar kan användas som en slags ”gemensam 

valuta” som man kan tjäna i ett land och spendera i ett annat.54

 För att implementera Lissabonkonventionen så har Europarådet och UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) startat ENIC-nätverket (European 

Network of National Information Centres on academic recognition and mobility) vilket 

tillsammans med NARIC-nätverket (National Academic Recognition Information Centres) 

 skapat av Europakommissionen förser medlemsländerna med information om erkännande av 

examina och studieperioder. I dessa nätverk finns representanter från samtliga deltagarländer.55

 

2.6.3 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring spelar en central roll i Bolognaprocessen för att uppnå målet om att öka den 

europeiska högre utbildningens internationella konkurrenskraftighet. Europeiskt samarbete 

inom kvalitetssäkring kommer att göra det lättare att jämföra kvalifikationer mellan länderna i 

Europa. Alla ministermöten kring Bolognaprocessen har tagit upp kvalitetssäkring men det var 

först vid mötet i Berlin som det prioriterades. Något som betonades var att ansvaret vad gäller 

kvalitetssäkring till störst del ligger hos de enskilda institutionerna.56

                                                 
51 http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.html  2007-07-02 
52 http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800077988/internationellaPM_051018.pdf 2007-07-02 
53 http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12727 2007-06-28 
54 http://www.europeunit.ac.uk/qualifications/index.cfm 2007-07-02 
55 http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about 2007-07-05 
56 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/uk_position_on_quality_assurance.cfm  2007-07-02 
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 Vid mötet i Berlin så gavs ett bemyndigande till ENQA vilket är ett europeiskt forum 

för utbyta av praxis av kvalitetssäkring.57  

 

Vid mötet ombads ENQA: 

to develop an agreed set of standards, procedures and guidelines on quality 

assurance, to explore ways of ensuring an adequate peer review system for quality 

assurance and/or accreditation agencies or bodies, and to report back through the 

Follow-up Group to Ministers in 2005.58

 

I samarbete med representanter från europeiska HEI:s (Higher Education Institutes) så 

lyckades ENQA att ta fram en rapport om standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring 

(”European standards and guidelines for quality assurance”) vilken antogs vid mötet i Bergen 

2005. Rapporten refererar till: 

• Standarder för interna och externa kvalitetssäkringsarrangemang gör HEI:s; 

• Interna kvalitetssäkringsstandarder för kvalitetssäkringsorgan; 

• Periodisk granskning av nationella kvalitetssäkringsorgan; samt 

• Ett europeiskt register över kvalitetssäkringsorgan.59 

 

Vid konferensen i Bergen antogs även dokumentet ”Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area” vilken ENQA tog fram. I denna ges ett 

antal standarder för intern kvalitetssäkring inom HEI:s, extern kvalitetssäkring av högre 

utbildning samt för externa organ för kvalitetssäkring. Vad gäller den interna 

kvalitetssäkringen så ges ett antal delar som bör inkluderas: 

 

• Policy och procedurer för kvalitetssäkring. Institutioner bör ha en policy och 

associerade procedurer för säkringen av kvalitet och standarder för deras program och 

examina. De bör också uttryckligen förbinda sig att utveckla en kultur vilken erkänner 

betydelsen av kvalitet och kvalitetssäkring i deras arbete. För att uppnå detta bör 

institutioner utveckla och implementera en strategi för kontinuerlig kvalitetsförbättring. 

                                                 
57 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/uk_position_on_quality_assurance.cfm  2007-07-02 
58 http://www.europeunit.ac.uk/bologna_process/uk_position_on_quality_assurance.cfm  2007-07-02 
59 Ibid 
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Denna strategi, policy och procedurer bör ha formell status och vara offentligt 

tillgängliga. De bör också inkludera en roll för studenter och andra berörda parter. 

• Godkännande, övervakning och periodisk översyn av program och tilldelande av 

examina. 

• Utvärdering av studenter. 

• Kvalitetssäkring av undervisande personal. 

• Läranderesurser och studentsupport 

• Informationssystem 

Institutioner bör försäkra att de insamlar, analyserar och använder relevant information 

för det effektiva hanterandet av deras studieprogram och andra aktiviteter. 

• Offentlig information. 

 

De externa standarderna för kvalitetssäkring är följande: 

• Användandet av interna kvalitetssäkringsprocedurer. 

• Utvecklandet av externa kvalitetssäkringsprocesser. 

• Beslutskriterier 

• Processer som passar syftet. 

• Rapportering 

• Uppföljningsprocedurer 

• Periodisk översyn 

• ”System-wide” analys 

 

Standarderna för externa organ för kvalitetssäkring: 

• Användandet av externa kvalitetssäkringsprocedurer 

• Officiell status 

• Aktiviteter (regelbundet utföra kvalitetssäkringsaktiviteter) 

• Resurser 

• Målförklaring 

• Oberoende  

• Externa kvalitetssäkringskriterier och processer använda av organen 
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• Ansvarsprocedurer.60 

 

2.7 Bergenkommunikén 

Vid mötet i Bergen den 19-20 maj 2005 så följdes de prioriterade delmålen som sattes upp i 

Berlin upp, stärka insatserna för att nå effektiva kvalitetssäkringssystem, öka den effektiva 

användningen av ett system baserat på två cykler samt förbättra erkännandet av examina och 

studieperioder.  Från BFUG:s rapport så kan ministrarna se att betydande framsteg har gjorts 

på de tre områdena. Vidare betonas att det är viktigt att utvecklingen är överensstämmande 

mellan alla deltagarländer och de ser därför ett behov av att länder delar med sig av expertis för 

att bygga upp kapaciteten på både institutionell och statlig nivå.61

 Vad gäller examenssystemet i två cykler så har det i detta läge blivit väl implementerat, 

med mer än hälften av studenterna inregistrerade i detta system. Ministrarna antar det 

övergripande kvalifikationsramverket inom EHEA som består av tre cykler och förbinder sig 

att utarbeta nationella ramverk som är kompatibla med detta övergripande ramverket och ska 

ha startat arbetet till år 2007. BFUG får i uppdrag att rapportera om implementeringen och den 

vidare utvecklingen av detta.62

 Vad gäller kvalitetssäkring så har även där mycket arbete gjorts fram till detta möte, 

med en hög grad av samarbete och nätverkande. Trots detta finns det dock vidare framsteg som 

kan göras, framförallt vad gäller studenternas deltagande och internationellt samarbete. Det 

sista delmålet gällande erkännande av gemensamma examina och studieperioder så har vid 

detta möte 36 av de 45 deltagande länderna ratificerat Lissabonkonventionen och ministrarna 

driver på att alla gör det snarast. Full implementering av densamma är målet samt att 

inkorporera den i nationell lagstiftning. Nationella handlingsplaner kommer att läggas fram 

som ska förbättra kvaliteten i processen gällande erkännandet av utländska kvalifikationer. 

Dessa handlingsplaner kommer att utgöra en del av varje lands nationella rapport inför nästa 

ministerkonferens.63  

 BFUG får i uppdrag att fortsätta inventeringsarbetet som även fortsättningsvis bör följa 

i spåren de delmål som ställdes upp i Berlin. Till 2007 räknas dessa mål att vara i princip 

färdigimplementerade. Framförallt ska framsteg undersökas inom: 

                                                 
60 European Quality Assurance Standards, http://www.bologna-bergen2005.no 2007-06-29 
61 The European Higher Education Area – Achieving the Goals, Bergenkommunikén 19-20 maj 2005 
62 Ibid 
63 Ibid 
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• Implementering av standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring som föreslaget i 

ENQA:s rapport 

• Implementering av nationella kvalifikationsramverk 

• Tilldömandet och erkännandet av gemensamma examina, inklusive på doktorandnivå 

• Skapandet av möjligheter för flexibla learning paths inom högre utbildning, inklusive 

tillvägagångssätt för erkännandet av tidigare lärande 

 

Vidare ges BFUG i uppdrag att presentera jämförbara data över mobiliteten hos personal och 

studenter såväl som över den sociala och ekonomiska situationen hos studenter i 

deltagarländerna, som en bas för framtida rapportering inför nästa ministerkonferens. Till sist 

ska BFUG även se över och undersöka frågor som handlar om EHEA efter 2010. 

Bolognaprocessen syftar till att skapa EHEA men det krävs också ett efterföljande arbete.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 The European Higher Education Area – Achieving the Goals, Bergenkommunikén 19-20 maj 2005 

 21



3. Teorianknytning 
I detta tredje kapitel kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Inledningsvis ges en 

bakgrund till studiet av det ramverk som kommer att användas. Vidare kommer de mest 

citerade forskarnas teori att kort tas upp för att öka förståelsen för ramverket, varvid en 

koppling tillbaka till Bolognaprocessen utförs.  Tills sist ges den teori som sedan genom 

operationalisering används i studien. 

 

3.1 Bakgrund 

Studiet av policy transfer utvecklades gradvis som en gren inom komparativ politik. Före 1940 

fokuserade de flesta komparativa studier på formella institutioner och var statscentrerade samt 

deskriptiva. Under 1940-talet låg dessa studier inte lika mycket i tiden och studier som 

undersökte det civila samhällets interaktion med staten växte fram och låg mer i tiden; 

comparative policy analysis. När denna inriktning växte fram visade flera författare, speciellt 

Walker, intresse för policy diffusion. Även detta område fick utstå kritik och under 1980-talet 

började lesson-drawing och policy transfer att diskuteras.65

 

3.2 Dolowitz och Marsh 

Dolowitz och Marsh menar att policy transfer, efterliknande samt lesson-drawing, alla refererar 

till en process inom vilken kunskap om policys, administrativa arrangemang, institutioner etc. 

vid en tid och/eller rum används i utvecklingen av policys, administrativa arrangemang och 

institutioner vid en annan tidpunkt och/eller rum.66

 Med lesson-drawing menar Dolowitz och Marsh att politiska aktörer eller beslutsfattare 

i ett land drar lärdomar från ett eller flera andra länder som de sedan applicerar på sitt egna 

politiska system. Detta fenomen fokuserar på frivillig transfer, vilket sker som ett resultat av 

fria val av politiska aktörer. Dock, argumenterar Dolowitz och Marsh, så är policy transfer en 

bättre term än lesson-drawing då den inkluderar både frivillig och tvingande transfer. Att 

författarna trots allt använder sig av termen lesson-drawing, beror på att lärdom kan dras från 

                                                 
65 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 344f 
66 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 344 

 22



andra ställen som sedan inte resulterar i policys eller institutionell förändring, en negativ 

lärdom kan dras om vad som inte bör genomföras.67

 För att förklara varför policy transfer sker så måste distinktionen mellan frivillig och 

tvingande transfer genomgås. 

 

3.2.1 Frivillig transfer 

De flesta författarna föreslår att den främsta utlösande faktorn för frivillig transfer är någon 

form av missnöje eller problem med status quo. Anghängare till denna modell menar att när 

statliga policys fungerar så finns det inget behov eller incitament till att leta efter lärdomar, allt 

kan fortgå enligt etablerade rutiner. Det är när dessa rutiner slutar ge ”lösningar” som det är 

nödvändigt att söka efter lärdomar. Den vanligaste anledningen till missnöje är uppfattningen 

om, antingen från staten eller från opinionen, policy misslyckande. Osäkerhet om orsakerna till 

problem, effekterna av tidigare eller framtida beslut leder aktörer till att söka efter policys de 

kan låna.68

 

3.2.2 Direkt tvingande transfer 

Den mest direkta formen av denna transfer, som dock är väldigt ovanlig, är när en stat tvingar 

en annan stat att anta en policy. Supranationella institutioner, likt IMF, Världsbanken eller EU 

har dock spelat en nyckelroll i tvingande policy transfer. Transnationella företag kan också 

tvinga stater till policy transfer p.g.a. deras ställning vilken gör att de kan hota att flytta 

verksamheten någon annanstans.69

 

3.2.3 Indirekt tvingande transfer 

Indirekt tvingande transfer kan ske av flera anledningar. Staters ömsesidiga beroende är en 

faktor. Teknologin är en annan, då dess snabba utveckling tvingar fram förändring. 

Världsekonomin är en annan faktor som begränsar enskilda stater och ekonomiska 

påtryckningar kan leda till transfer. Vidare kan ett land bli indirekt pressade till policy transfer 

om politiska aktörer uppfattar att deras land hamnar efter deras grannar eller konkurrenter. 
                                                 
67 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 344 
68 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 346f 
69 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 347f 

 23



Slutligen kan framväxten av en internationell konsensus fungera som en pressande faktor. När 

världssamfundet identifierar och definierar ett problem på ett visst sätt och än mer när en 

gemensam lösning introduceras i flera länder, så kommer länder som inte antar dessa 

definitioner eller lösningar möta ökad press att sluta upp med världssamfundet genom att 

implementera liknande program eller policys.70

 

3.2.4 Vad överförs? 

Dolowitz och Marsh identifierar sju typer av transferobjekt: policymål, struktur och innehåll; 

policyinstrument eller administrativa tekniker; institutioner; ideologi; idéer; attityder och 

koncept samt negativa lärdomar.71

 

3.2.5 Vem överför policy? 

Det finns nio huvudsakliga kategorier av aktörer som är inblandade i policy transfer processen 

och i ett specifikt fall av transfer så är oftast fler än en kategori inblandad. Dessa kategorier är: 

valda befattningshavare, politiska partier, byråkrater/statstjänstemän, lobbygrupper, policy 

entreprenörer/experter, statliga och icke-statliga supranationella institutioner, think-tanks, TNC 

och konsulter.72

 

3.2.6 Bolognaprocessen i sammanhanget 

Det ges nu en koppling mellan denna övergripande presentation av policy transfer samt 

Bolognaprocessen. Detta för att ge en bättre bild av Bolognaprocessen i sammanhanget innan 

den teori som kommer att operationaliseras presenteras. 

Dolowitz och Marsh talar alltså om tre faktorer som förklarar varför policy transfer 

sker; frivillig, indirekt tvingande och direkt tvingande. Den direkta tvingande faktorn är 

ovanlig från en stat till en annan men supra-nationella institutioner spelar ofta en nyckelroll i 

detta och här nämns EU och European Court of Justice som exempel.73 I en senare artikel där 

författarna utvecklar sitt tidigare arbete så presenteras ett policy transfer continuum, då de 

                                                 
70 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 348f 
71 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 349f 
72 Dolowitz P., D.; Marsh, D. (2000), s. 10 
73 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 346ff 
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anser att det är en förenkling att bara prata om frivillig och tvingande transfer.74 Kring detta så 

tas det intressanta upp att stater kan tvingas att anta program och policys som en del av deras 

förpliktelser som medlemmar av internationella regimer och strukturer; förpliktigad transfer. 

Få studier har dock gjorts på detta. EU:s medlemsländer tvingas genomföra flera policys och 

direktiv men har frivilligt anslutit sig och har inflytande över beslut om alla EU-policys. 

Dolowitz och Marsh menar att detta bäst ses som förpliktigad och, till viss del, förhandlad 

transfer.75 Under denna definition faller till störst del Lissabonstrategin och Bolognaprocessen.  

Dolowitz och Marsh definition av indirekt tvingande transfer ger även det en bra 

förståelse av mitt ämnesval och orsakerna till policy transfer. En stat kan indirekt bli pressad 

till policy transfer av tre anledningar; externa faktorer eller funktionell interdependens, 

uppfattning om att ”hamna efter” samt framväxten av internationell konsensus kring ett 

problem och dess lösning och att en stat inte sluter upp i detta.76 Bolognaprocessen samt 

Lissabonstrategin kan därmed även kopplas till de två sistnämnda anledningarna till indirekt 

tvingande transfer som berördes ovan. En stats rädsla att hamna efter dess grannar och 

konkurrenter (i detta fall grannländerna på den europeiska kontinenten och inom EU) leder till 

att stater ”hoppar på tåget”. Vidare så har det i detta fall nåtts konsensus kring ett problem och i 

och med Bolognaprocessen så har en lösning erbjudits. De stater som inte antar denna 

problemdefinition eller lösning kommer att känna ett ökat tryck på att sluta upp med det 

internationella samhället genom att genomföra desamma. 77 Vad gäller Bolognaprocessen så 

förstärks definitionen av staters antagande av policys enligt dessa två orsaker till policy transfer 

som Dolowitz och Marsh ställer upp med att det som från början var 19 deltagarländer idag är 

46 länder.  

Det som överförs i Bolognaprocessen är i princip alla de ovanstående: policymål, 

struktur och innehåll; policyinstrument eller administrativa tekniker; institutioner; ideologi; 

idéer; attityder och koncept samt negativa lärdomar. Alla dessa delar kan kopplas till 

Bolognaprocessen och överföringen från beslutsfattandet till deltagarländerna då det är 

policymål om en utbildning med ökad konkurrenskraftighet, mobilitet etc. som är målet med 

processen. Det är struktur och innehåll genom förändringen av utbildningsstrukturen i och med 

systemet med två cykler samt kvalitetssäkring. Det är administrativa tekniker så länderna ska 

                                                 
74 Dolowitz P., D.; Marsh, D. (2000), s. 13 
75 Dolowitz P., D.; Marsh, D. (2000), s. 14f 
76 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 348f 
77 Dolowitz, D.; Marsh, D. (1996), s. 349 
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kunna genomföra dessa mål rent praktiskt och kan jämföra sig med varandra för att få hjälp 

med dessa tekniker. Bolognaprocessen är också idéer, attityder och koncept då hela arbetet 

bygger på en idé och attityd om vad som är målet, samt ett koncept för att nå dit. 

Vad gäller vilka aktörer som överför policy i detta fall så är det även här de flesta av de som 

nämns ovan. Framförallt är det valda befattningshavare, byråkrater/statstjänstemän, policy 

entreprenörer/experter och statliga och icke-statliga supranationella institutioner. Det är 

utbildningsministrarna i respektive land, andra tjänstemän som har i uppdrag att jobba med 

Bolognaprocessen (de flesta länder har en nationell Bolognagrupp), policy entreprenörer och 

experter har varit med för att samla information etc. BFUG och ENQA kan ges som exempel 

på detta. Vidare så har supranationella institutioner varit delaktiga i processen: EU, UNESCO 

och ENIC-NARIC för att ge några exempel. 

3.3 Evans och Davies 

Mark Evans och Jonathan Davies utgår i stort från Dolowitz och Marsh (vilket de flesta gör) 

men lägger fram en modell vilken enligt dem ska erbjuda ett tillägg till policy 

transferlitteraturen och hur man kan använda den för undersökningar. 

 Författarna argumenterar för att policy transferprocessen bör undersökas ur ett struktur-

aktör perspektiv i tre dimensioner; global, internationell och transnationell nivå (den första), 

makronivå (den andra) samt interorganisatorisk nivå (den tredje). Denna modell kopplar 

samman en specifik form av policyutveckling, nämligen policy transfer, mikrobeslutsfattande 

inom organisationer och globala, transnationella och internationella system. De hoppas med 

detta angreppssätt stimulera en empirisk undersökningsagenda som kommer lyfta fram viktiga 

policyutvecklingar inom nationell och internationell politik.78

 Författarna menar som sagt att policy transfer behöver förstås i kontexten av struktur-

aktörrelationen. Man behöver bedöma om strukturella processer externa från transferprocessen 

vi undersöker har en direkt eller indirekt påverkan på kontexten, strategier, intentioner och 

aktioner hos de aktörer som är direkt inblandade. De strukturella processerna kan uppträda som 

effektiviserande eller restriktiva på policy transfer.79

                                                 
78 Evans, Mark; Davies, Jonathan, “Understandning Policy Transfer: A Multilevel, Multi-Disciplinary 
Perpspective”, Public administration vol. 77, No. 2, 1999, s. 361 
79 Evans, M.; Davies, J. (1999), s. 370f 

 26



 Evans och Davies gör en grundlig genomgång av sitt arbete med att utveckla en modell 

för att förstå policy transfer. Det är denna modell som kommer att användas i denna 

undersökning, vilken presenteras närmare i nästa avsnitt. 

3.3.1 Policy transfer network 

Enligt Evans och Davies är det viktigt att använda en typ av policy network-analys som 

inkorporerar styrkan hos ”the epistemic community”-perspektivet då det tillåter oss att 

fokusera på den avsiktliga förklaringen med hänvisning till aktörernas/agenternas roll i policy 

transferprocessen. Policy transfer networks ger en kontext för att utvärdera den komplexa 

interaktionen mellan statliga och internationella policyagendas genom interaktionen av statliga, 

icke-statliga, transnationella och internationella aktörer. Policy transfer network är ett ad hoc, 

aktionsorienterat fenomen, uppställt med intentionen att arrangera policyförändring. De 

existerar bara för den tid som transfer sker. Policy transfer networks spelar en viktig roll, för 

utan dem kanske en annan policy skulle antas.80 Följande ställer Evans och Davies upp som 

modell/process för policy transfer networks81:   

 

1. Inledningsfasen till ett policy transfer network, ofta genom att beslutsfattare, byråkrater 

etc. erkänner ett problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder.  

 

2. Frånvaron av acceptabla lösningar kan leda en aktör till att söka efter policy idéer, ofta 

genom trial and error-process. 

 

3. Under sökprocessen kan en organisation komma att stöta på en potentiell transferagent 

med speciella kunskaper. I den här kontexten refererar kognitiv mobilisering till 

förmågan hos transferagenten att utveckla nödvändiga politik- och kunskapsresurser 

som krävs för att förvissa sig om en lyckad policyutveckling.  

 

4. Om klientens nyfikenhet väcks genom inledande kontakt så kommer agenten att agera 

som ett nätverk för tillhandahållande av information som ökar både mängden och 

detaljerna av information. 

 

                                                 
80 Evans, M.; Davies, J. (1999),  s. 376 
81 Evans, M.; Davies, J. (1999),  s. 377 
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5+6. Klienten kommer att utvärdera informationen och uppfattning och kognition kommer 

sedan att bero på om båda aktörerna delar ett engagemang till ett gemensamt värdesystem. 

Vidare, av politiken inom policy transfer networks att döma, så är denna form av 

policyutveckling reserverat för eliten och inblandningen i ”spelet” beror på agentens 

resurser. 

 

7. Denna process är kritisk för att policy transfer network ska lyckas. Det är här som 

kvaliteten på agentens resurser sätts på prov. Agenten beräknas förse detaljerad information 

om program på andra håll som har riktat sig mot ett liknande problem. Författarna tar här 

upp Eastons systemteori i vilken han argumenterade att för att behålla status quo inom en 

beslutsfattarstruktur så finns det mekanismer som filtrerar ut, eller exkluderar input som 

skulle vara avvikande eller överbelasta systemet. Dessa refererade han till som gatekeepers 

vilka exkluderar orimliga eller oacceptabla krav. Samma argument kan appliceras till detta 

stadium i policy transfer processen. Följaktligen har systemet en viss partiskhet mot 

särskild input och policy transfer networks kan agera som gatekeepers i detta skede av 

transferprocessen.   

 

8. Transferagenten kommer ofta att förväntas organisera forum för ett utbyte av idéer 

mellan klienten och kunskapseliter med policyrelevant kunskap. Denna interaktion kan ske 

genom seminarium, fact-finding-uppdrag, konferenser och utbyte av t.ex. lagförslag (policy 

advise documents). Genom detta kan transferagenter fungera som en kanal för utvecklandet 

av samstämmig kunskap. Denna karaktärisering beror också på vilken typ av transferagent 

som är i beaktande. 

 

9. När klienten är nöjd med insamlandet av kunskap så påbörjas en beslutsprocess. Denna 

process är viktig vad gäller att bestämma: 

• Transferobjekten (policymål, struktur och innehåll, policy instrument eller 

administrativa tekniker, institutioner, ideologi, idéer, attityder och koncept, 

policystil eller negativa lärdomar). 

• Graden av transfer (kopiera, anpassning, hybridisering, sammanställning, 

inspiration eller symbolisk). 
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• Förutsättningarna för transfer (policymöjligheter, politiska, kulturella och 

institutionella förhållanden). 

 

Allt detta kommer att villkora framväxten av en policyidé.  

 

10. Framgången av en policy transfer process kan definieras och hur lyckad den blir menar 

Evans och Davies är beroende av hur Kingdon menar: det är ett av en variation av 

policyalternativ som konkurrerar i ”policyströmmen” i processen (Evans och Davies använder 

här Kingdons definition). 

 

11+12. Undersökandet av policy transfer är inte fullständigt utan ett 

implementeringsperspektiv. Även om en policy är en trovärdig kopia av originalet så kan det 

inte sägas ha blivit överfört om det inte utförs. Det finns en möjlighet att strukturell 

oförenlighet gör det omöjligt att genomföra.82  

 

       1    2           3        4 

    Erkännande         Sökande                  Kontakt                 Framväxten av 

                                      ett informations- 

                                                   nätverk 

       5    6          7       8 

Kognition och  Framväxten av ett     Elit- och kognitiv          Interaktion 

Mottagande   transfer network     mobilisering 

 

      9              10        11      12 

Utvärdering            Beslut               Process          Outcome 

Figur 1 – Policy transfer network 

3.3.2 Operationalisering 

Syftet med denna uppsats är att i allmänhet se hur teorier om policy transfer kan hjälpa oss att 

bättre förstå den process genom vilken Bolognaprocessen sprids i Europa samt att i synnerhet 

                                                 
82 Evans, M.; Davies, J. (1999),  s. 377ff 
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undersöka huruvida geografisk närhet till beslutsfattandet, dvs. kontinentala Europa, har 

betydelse i hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen implementeras. För att uppnå detta syfte 

kommer uppsatsen att undersöka policy transfer i två länder, Sverige och Frankrike. Det som 

vill uppnås är därmed skillnader i policy transfer, skillnad i det nätverk som just presenterats. 

 Hela modellen för policy transfer kommer inte att undersökas, utan fokus kommer att 

ligga på punkt 4-8. Anledningen till detta är att det är i detta skede som transferprocessen från 

beslutsfattandet och aktörerna där till Sverige och Frankrike som klienter har startat. Till punkt 

1 i Peter och Evans modell kan man koppla inledningen av Bolognaprocessen, egentligen 

redan tillbaka till Lissabonkonventionen och Sorbonnedeklarationen. Det var då som 

beslutsfattare och byråkrater identifierade ett problem som de ansåg behövde åtgärdas.  

 Vidare, för att motivera avgränsningen av modellen så anses BFUG vara den aktör som 

anses som transferagent vilket introduceras först i punkt 3 i Peter och Evans modell. Slutligen 

så undersöks inte processen efter punkt 8 i modellen då transferprocessen anses vara så gott 

som avklarad och länderna, i detta fall Sverige och Frankrike, har nått en implementeringsfas 

på nationell nivå. Något ytterligare som bör betonas är det faktum att det teoretiska ramverket 

är komplicerat och kräver en hel del tolkning i sammanhanget utifrån den bakgrund som ges, 

t.ex. angående vem som är transferagent och klient.  

 

Enligt ovanstående diskussion om modellen för policy transfer networks så följer här en 

koppling mellan modellen och Bolognaprocessen vilken sedan kommer att appliceras i 

beskrivandet av Bolognaprocessen i allmänhet samt i de båda länderna Sverige och Frankrike. 

 

Punkt 4 – Framväxten av ett informationsnätverk 

Den huvudsakliga agenten i detta fall är BFUG, som anses vara den aktör som tillhandahåller 

information till deltagarländerna samt till ministermötena. Således inleds transferprocessen till 

länderna i detta skede och kopplingen däremellan kommer att undersökas. Hur har BFUG 

agerat som en transferagent? Hur är aktörerna i Sverige och Frankrike kopplat till detta? Vilka 

aktörer finns med i kontakten med BFUG? Dock ska inte ENQA samt ENIC-NARIC 

förglömmas som agenter som tillhandahåller information till länderna. Detta kommer således 

också att tittas på. 

 

Punkt 5+6 – Kognition och mottagande samt framväxten av ett transfer network 
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Detta led i transferprocessen tolkas som att klienten, Sverige och Frankrike, utvärderar den 

information som tillhandahållits av de olika transferagenterna och mottagande av detta beror 

sedan på hur väl Sverige och Frankrike har ett överensstämmande värdesystem för att gå vidare 

med de delar i Bolognaprocessen som det ska gås vidare med, i detta fall implementeringen av 

de tre prioriterade delmålen. Skillnader i transferprocessen är som sagt det som undersöks och 

tidpunkt för och omfattning av åtgärderna inom dessa områden. Vidare tolkas det som att det är 

den politiska eliten som beslutar över denna typ av policy förändring och deltagande beror på 

agentens resurser. Tidigare har det presenterats information om vad de tre prioriterade 

områdena innebär. Analysen som kommer att följa i denna undersökning kommer inte direkt 

att behandla kopplingen mellan dessa och de båda ländernas aktioner. Detta då syftet med 

uppsatsen är att spåra skillnader länderna emellan för att kunna besvara studiens övergripande 

forskningsfråga. 

 

Punkt 7 – Elit- och kognitiv mobilisering 

Denna punkt kommer inte att tas med när Bolognaprocessen beskrivs ur ett policy 

transferperspektiv. Detta beror på att material inte har inhämtats om hur information har getts 

om andra typer av program för att åtgärda de problem (t.ex. erkännande och 

mobilitetsproblem) som anses nödvändiga att åtgärda. Detta skulle innebära ett frånsteg från 

syftet vilket är att se till Bolognaprocessen och detta steg ingår i den transferprocess som 

undersöks, men undersöks inte närmare utan tas enligt modellen för given. 

 

Punkt 8 – Interaktion  

Här handlar det om interaktion mellan transferagenten/-agenterna, i detta fall BFUG, ENQA;, 

ENIC-NARIC, dvs. de organisationer som har till uppdrag att lägga fram arbetsgången och de 

åtgärder/förändringar som bör genomföras i respektive deltagarland. Här ingår dessa 

organisationers möten men också motsvarigheten till dessa i respektive land. Varje 

deltagarland har sina egna grupper som behandlar dessa frågor på nationell nivå för att sedan 

rapportera tillbaka till dessa transfergrupper. Varje land har alltså representanter i BFUG och 

de nationella aktörerna ansvariga för kvalitetssäkring är oftast medlemmar i ENQA. Här sker 

en interaktion med ett utbyte av information och det är denna som ska undersökas. Hur ser 

denna interaktion ut? Hur ”talar” aktörerna med varandra? Vad blir utfört? 
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Dessa delar av transferprocessen kommer vara svårt att ömsesidigt uteslutande följa i 

beskrivningen av Bolognaprocessen. Detta då processen är sammanvävd och de olika skedena 

kan vara svåra att urskilja och sätta en etikett på. Det som här har gjorts är dock ett försök att 

förtydliga det teoretiska ramverket som kommer att vara det perspektiv ur vilket 

Bolognaprocessen beskrivs och syftar att öka förståelsen om. Nedan följer två modeller som 

förenklat beskriver flödet av information och rapportering etc. Den första beskriver kopplingen 

från ministermötena till de centrala arbetsgrupperna i Bolognaprocessen. Den andra modellen 

visar kopplingen från Frankrike och Sverige till de olika arbetsgrupperna. 

 

Ministermöten med beslut 

BFUG ENQA ENIC-NARIC 

Figur 2 – Ministernivå och arbetsgrupper 

Här visas utbytet och flödet av information mellan ministernivån och de olika 

arbetsgrupperna på transnationell nivå. 

 
Källa: Egen förenkling av kopplingen mellan nivåerna. 
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ENQA 

BFUG 

ENIC-NARIC 

Frankrike med 
nationella grupper 

för 
Bolognaprocessen 

Sverige med 
nationella grupper 

för 
Bolognaprocessen 

Figur 3 – Arbetsgrupper och nationell nivå 

Här visas utbytet och flödet av information mellan de olika arbetsgrupperna på 

transnationell nivå samt nationell nivå. 
Källa: Egen förenkling av kopplingen mellan nivåerna. 

 
 

3.3.3 Hypotes   

Studier gällande policy diffusion mellan amerikanska stater har enligt Volden varit begränsade 

av att de fokuserat för mycket på diffusion mellan grannstater snarare än att se till andra 

likheter. Idag är beslutfattare inte begränsade till kommunikation inom sin geografiska region 

utan kan föredra att jämföra policys med stater utanför regionen som har liknande karaktär vad 

gäller t.ex. ekonomi, politik eller demografi. I Voldens studie föreslår han ett nytt angreppssätt 

vilket innebär att den oberoende variabeln fångar relationen mellan två stater, t.ex. geografisk 

närhet, liknande politiska, demografiska eller ekonomiska karaktäristika.83 En vanlig hypotes 

är att stater är mer benägna att försöka efterlikna sina geografiska grannar än andra.84 I en 

annan studie av Volden och Makse så tas det också upp att graden av och på vilket sätt policy 

diffusion sker kan bero på just geografi.85

 Givet ovanstående operationalisering så kommer jag i undersökningen att kunna se om 

denna hypotes, eller antagande, har något stöd. 

 

 
                                                 
83 Volden, C., (2003), s. 2 
84 Volden, C., (2003), s. 11 
85 Volden, C.;  Makse, T., The Role of Policy Attributes in the Diffusion of Policy Innovations, Dec. 2005, s. 1 
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4. Metod och material 
Det som följer är uppsatsens metodavsnitt där angreppssätt, analytiskt verktyg med 

analysmodell, urval, datainsamling och dataanalys, avgränsningar samt en diskussion om 

validitet och reliabilitet kommer att presenteras. 

 

4.1 Angreppssätt 

Peter Esaiasson m.fl. skriver att skillnaden mellan fallstudier och jämförande studier inte är så 

stor. Den skillnad som finns består i om analysenheterna finns i olika eller i samma kontext.86 

Denna studie är en jämförande fallstudie på policy transfer i två länder, Frankrike samt 

Sverige. Därmed befinner sig analysenheterna inom två olika kontexter – rumsligt i och med 

att det är två länder – medan undersökningen använder sig av densamma övergripande 

analysenheten genom att policy transfer appliceras på de båda enheterna. Att fallstudien som 

metod är lämplig till denna undersökning är därför att den grundar sig i en verklig situation och 

ger kännedom och information på ett sätt som leder till läsarens breddade kunskaper, samt då 

undersökningen syftar till att öka kunskapsbasen om en viss situation eller företeelse (i detta 

fall policy transfer av Bolognaprocessen). Vidare så är undersökningen heuristisk, vilket även 

det bidrar till fallstudien som lämplig metod, då den kan leda till nya betydelser, förbättra 

förståelsen av den studerade policy transferprocessen, styrka tidigare kunskap samt bredda 

erfarenheterna. Detta ger följaktligen att undersökningen även är en kvalitativ sådan.87  

 För att kort diskutera teorianvändningen så appliceras här teorin om policy transfer på 

fallet Frankrike och Sverige för att belysa och beskriva den process genom vilken 

Bolognaprocessen sprids i Europa. Undersökningen syftar således inte att pröva policy transfer 

som teori om hur policyidéer sprids. Däremot, vilket ges i syftet, så leder detta till att, med 

hjälp av det analytiska verktyget, se huruvida stöd kan ges till hypotesen att länder närmare 

beslutsfattandet, kontinentala Europa, lättare och snabbare antar policys. 

 

 

 

                                                 
86 Esaiasson Peter et.al., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm (2005), s. 119 
87 Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund (1994), s. 25ff 
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4.2 Analytiskt verktyg – processpårning   

De senaste decennierna så har processpårning fått ett ökat erkännande och vida användande av 

statsvetare och politiska sociologer.88 I Georges och Bennetts bok Case studies and theory 

development in the social sciences ges särskild fokus till processpårning som metod. Metoden 

söker att spåra länkarna mellan möjliga orsaker och observerade utfall. Forskaren studerar med 

denna metod historier, arkivdokument, intervjuer och andra källor för att se huruvida den 

kausala process en teori gör ett antagande om eller antyder i ett fall faktiskt är uppenbar i den 

sekvens och gällande de värden på den intervenerande variabeln i det fallet. Processpårning 

kan användas för att testa huruvida skillnaderna mellan två liknande fall är kausala eller 

felaktiga gällande skillnaderna i dessas utfall.89

 Processpårning kan vara särskilt effektivt vid undersökningar av detaljerade sekvenser i 

lärande- och diffusionsprocesser som kan skapa relationer mellan fall. Detta tillåter forskaren 

att mer korrekt mäta hur mycket av skillnaden i utfall som förklaras av lärande eller diffusion 

och hur mycket som förklaras av andra variabler.90

 Processpårning söker som sagt att identifiera den intervenerande kausala processen – 

den kausala kedjan och mekanismen – mellan en oberoende variabel och den beroende 

variabelns utfall. Processpårning som metod kan användas från enkelt till mer avancerat.91 

Vilken typ bestäms efter vilken kausal process som är tänkt att karaktärisera det fenomen som 

undersöks. Dessa sträcker sig från enklare till mer komplexa92

 Den kausala process som ställs upp är som sagt att den geografiska belägenheten till 

beslutsfattandets centrum, dvs. kontinentala Europa har en positiv effekt på policy utfall, i detta 

fall antagandet av Bolognaprocessen och dess implementering. Undersökningen syftar till att 

se om det kan vara så. I kapitel 5 kommer Bolognaprocessen att beskrivas ur ett policy 

transferperspektiv efter den modell som presenterades i kapitel 3 Det som eftersöks är 

skillnader i denna transferprocess mellan Frankrike och Sverige, och dessa eventuella 

skillnader kommer att spåras med hjälp av detta analysverktyg. Användandet av 

                                                 
88 George, Alexander L.; Bennett, Andrews, Case studies and theory development in the social sciences, MIT 
Press (2005) s. 205 
89 George, A. L.; Bennett, A s. 6f 
90 George, A. L.; Bennett, A. s. 33f 
91 George, A. L.; Bennett, A. s. 206f 
92 George, A. L.; Bennett, A. s. 210ff 
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processpårning kommer att ske i analyskapitlet och undersöka processen angående 

”omfattning” samt ”tidpunkt”. Med omfattning menas att dokumenten kommer att tolkas och 

bedömas utifrån hur omfattande åtgärder som gjorts på området och med tidpunkt menas när 

dessa åtgärder har genomförts. Här kan det handla om lagar samt inlämning av rapporter. 

Dessa delar kommer således att undersökas närmare i analysen med hjälp av 

processpårning. Utefter den hypotes, det antagande, som ställs upp så antas Frankrike ha mer 

lyckad kongruens samt tidigare utförda åtgärder än Sverige. Med mer lyckad kongruens menas 

det att jämfört med Sverige så har Frankrike utfört fler, eller mer omfattande åtgärder. Om 

Frankrike efter analys får ”mer lyckad” och Sverige ”mindre lyckad” så innebär inte detta att 

Sverige inte genomfört åtgärder i enlighet med Bolognaprocessen, utan bara att Frankrike 

anses ha gjort fler. Då möjligheten finns att både länderna efter analys anses ha genomfört 

liknande åtgärder både gällande omfattning och tidpunkt, så illustreras även detta i 

nedanstående processpårningsmodeller: 

 
Prioriterat 

delmål 

 

Komponent 

FRANKRIKE SVERIGE BÅDA LÄNDERNA 

  Mer 

lyckad 

Mindre 

lyckad 

Mer 

Lyckad 

Mindre 

lyckad 

Lika 

 

System med två 

cykler 

 

Kongruens 

     

Gemensamma 

examina och 

studieperioder 

 

Kongruens 

     

 

Kvalitetssäkring 

 

Kongruens 

     

 

Processpårningsmodell 1 
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Prioriterat 

delmål 

 

Komponent 

FRANKRIKE SVERIGE BÅDA LÄNDERNA 

  Tidigare Senare Tidigare Senare Lika 

 

System med två 

cykler 

 

Tidpunkt 

     

Gemensamma 

examina och 

studieperioder 

 

Tidpunkt 

     

 

Kvalitetssäkring 

 

Tidpunkt 

     

 

Processpårningsmodell 2 

 

4.3 Urval av länder  
Syftet med denna uppsats, utifrån ämnesval och problembild, är att i allmänhet se hur teorier 

om policy transfer kan hjälpa oss att bättre förstå den process genom vilken Bolognaprocessen 

sprids i Europa samt att i synnerhet undersöka huruvida geografisk närhet till beslutsfattandet, 

dvs. kontinentala Europa, har betydelse i hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen 

implementeras. Vidare ges det i problembilden en koppling mellan Bolognaprocessen och 

Lissabonstrategin (som är en EU-policy) vilket förstärker det problem det skulle innebära om 

det geografiska läget har betydelse. I samband med detta har ett urval av länder utförts och det 

är följaktligen Sverige och Frankrike som är analysenheter i undersökningen.  Frankrike som 

ett stort land på kontinenten är i denna studie representant för stater med närhet till 

beslutsfattandet, kontinentala Europa. Det finns flera orsaker till att just Frankrike valts ut som 

representant. Frankrike har varit ledande inom EU under hela densammas livstid samt var med 

och initierade samarbetet. Ett Europaråd upprättades 194993 och det var Frankrikes 

utrikesminister Robert Schuman som förslog ett fördjupat samarbete genom att integrera kol- 

                                                 
93 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/1949/index_sv.htm 2007-05-10 
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och stålindustrierna i Västeuropa (därigenom kom Europadagen den 9 maj till94).95 År 1951 

undertecknades Parisfördraget som ligger till grund för Europeiska kol- och stålgemenskapen 

(EKSG).96 Ytterligare organisationer som Frankrike varit med och initierat från start är FN, där 

landet också innehar en permanent plats i säkerhetsrådet97, samt Atlantpakten som lade 

grunden till NATO där Frankrike också återfinns som medlem.98 Ett sista exempel på 

Frankrikes centrala position på den europeiska kontinenten och landets historia av uppstartande 

av och deltagande i internationella organisationer är deras medlemskap i G8, Group of Eight, 

som består av de åtta rikaste länderna i världen och är de ledande representanterna för 

världsekonomin.99

 Sverige å sin sida har militär alliansfrihet vilket innebär att Sverige kan förklara sig 

neutralt i händelse av krig mellan andra stater. Detta inträffade både under andra världskriget 

och under kalla kriget.100 Sverige blev medlem av EU först år 1995 efter att tidigare ha 

samarbetet med EU-länderna men inte tagit steget fullt ut och ansökt. En orsak till detta var 

ovan nämnda neutralitetspolitik.101 Sveriges första steg mot ett medlemskap i dagens EU togs 

1960 då Efta (Europeiska frihandelssammanslutningen) grundades, vilket innebär att det tog 

Sverige 35 år att bli medlem av EU fullt ut.102 Vidare tog Sverige heller inte det sista steget 

inom EMU, vilket innebär att euro blir landets valuta. Den mest uppenbara anledningen i valet 

av Sverige som analysenhet är att det är ett nordiskt land som därmed ligger utanför det 

kontinentala Europa.  

Jag är medveten om att det viktiga vid hypotesprövande undersökningar är att välja 

strategiskt.103 Som forskare så vill man i fråga om förklaringsfaktorn uppnå variation och när 

det gäller analysenheterna vill man åstadkomma homogenitet, dvs. mest-lika design.104 

Problemet med denna design är att man aldrig kan hitta helt överensstämmande par av fall att 

se på. Vad som är goda val avgörs ofta helt av den teori som för tillfället står i centrum. Det 

som är viktigt för denna undersökning gällande angreppssätt är det att Esaiasson et al menar att 

det inte finns något problem med att först bestämma kontext för jämförelsen, mer än att valet 

                                                 
94 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_sv.htm 2007-05-10 
95 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/1950/index_sv.htm 2007-05-10 
96 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/1951/index_sv.htm 2007-05-10 
97 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationerna 2007-05-10 
98 http://sv.wikipedia.org/wiki/NATO 2007-05-10 
99 http://sv.wikipedia.org/wiki/G8 2007-05-10 
100 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page.aspx?id=326 2007-05-10 
101 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2477;jsessionid=af-1i-osCBwh 2007-05-10 
102 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2477/a/15530;jsessionid=aeERL4cK0Dxd 2007-05-10 
103 Esaiasson, P. et.al. (2005), s. 111 
104 Esaiasson, P. et.al. (2005), s. 100 
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av forskningsproblem blir begränsat. Är man således intresserad av Frankrike eller ett annat 

land och vill jämföra detta med Sverige, så är det viktiga att de båda länderna intar olika 

värden på någon central förklaringsvariabel.105

 Mitt intresse har således legat i Frankrike som land och jag är därmed fullt medveten 

om att de båda länderna inte är lika på alla punkter, men att detta är helt acceptabelt tack vare 

det forskningsproblem som ställts upp utifrån de båda länderna och ämnesvalet. Den hypotes, 

det antagande som står i centrum är att det geografiska läget, närheten till beslutsfattandet, dvs. 

kontinentala Europa, har betydelse i hur snabbt och väl en policy antas och implementeras, i 

detta fall Bolognaprocessen. På denna punkt skiljer sig de båda länderna åt vilket är det 

kriterium som ställs upp för att undersökningen ska kunna genomföras.   

 

4.4 Datainsamling och dataanalys 

Datainsamlingen har utförts efter operationaliseringen samt de avgränsningar som gjorts. 

Insamlandet har bestått av att ta fram dokument från Frankrike respektive Sverige som 

behandlar de delmål som ställs upp som jämförelsepunkter. Vidare har dokument från BFUG 

och andra aktörer inom Bolognaprocessen tagits fram för att få mer grund inför analysen.  

Dataanalysen som utförs på empirin i denna undersökning är en kvalitativ textanalys, 

dvs. dokumentanalys. Detta innebär att man som forskare tar fram det avgörande innehållet 

genom att noggrant läsa textens delar, dess helhet samt den kontext vari den ingår. Ett skäl till 

detta är att man anser att det centrala i texten, helheten, är större än summan av delarna. Ett 

ytterligare skäl, som tillämpas i denna undersökning, är att det man letar efter i texten är dolt 

och endast kan tas fram genom en grundlig läsning.106 I denna undersökning eftersöks det 

alltså i dokumenten sådant som visar på ländernas aktioner eller icke-aktioner i enlighet med 

de prioriterade målen. Kvalitetssäkring som nämns som ett av dem är relativt diffust definierat 

och aktioner på detta område kommer att kunna upptäckas först vid närmare läsning. 

 För att ytterligare klassificera dataanalysen så görs en systematisk sådan, som syftar till 

att klargöra tankestrukturen och ta fram samt göra förståeligt det som är väsentligt i texten.107

 Dokumenten kan komma att behöva tolkas i denna undersökning, vilket handlar om att 

förstå vad texterna säger i förhållande till de frågor som ställts. En åtskillnad som görs här 

                                                 
105 Esaiasson, P. et.al. (2005), s. 113f 
106 Esaiasson, P. et.al. (2005), s. 233 
107 Esaiasson, P. et.al.  (2005), s. 234 
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gäller frågans karaktär; om intresset är inriktat på textens manifesta budskap (det som kan 

utläsas direkt) och dess latenta budskap (det som står indirekt).108 Båda tillvägagångssätten kan 

komma att användas i denna studie, då vissa åtgärder är uttryckliga medan andra inte är det.   

 

4.5 Avgränsningar   

4.5.1 Material 

Då policy transferprocessen ska undersökas så krävs det att de båda ländernas transferprocesser 

ställs mot något, en jämförelsepunkt/jämförelsepunkter måste finnas. Efter ovanstående 

genomgång av Bolognaprocessen så kommer jämförelsepunkterna att utgöras av de tre 

prioriterade delmålen som lyfts fram i och med Berlinkonferensen (se processpårningsmodell). 

Anledningen till detta är att dessa tre delmål representerar områden som alla deltagarländer ska 

genomföra jämförbara åtgärder inom, då syftet med Bolognaprocessen är just jämförbarhet, 

samt att dessa är prioriterade. Således är det extra viktigt med jämförbarhet på dessa områden 

och desto mer intressant om det skulle skilja sig mellan de båda länderna. Detta ger en 

avgränsning i undersökningsmaterialet vilket innebär att det som ska undersökas är dokument 

efter Pragkonferensen år 2003 fram till Londonkonferensen år 2007. Anledningen till att 

dokument efter mötet i Prag undersöks är att trots att delmålen inte blev prioriterade förrän i 

Berlin, så har de ändå funnits med som mål efter Prag. Att inget undersöks efter 

Londonkonferensen är naturligt då den nyligen förelåg och de åtgärder som kan ha skett i 

länderna sedan dess förmodligen är ett fåtal om några.  

Vidare utifrån den teoretiska ramen samt begränsningen till de tre delmålen så har det 

medfört ytterligare materialavgränsningar. Litteraturen om policy transfer talar om fler aktörer 

än de som tas med i denna undersökning, media, institutioner etc. Den avgränsning som gjorts 

gällande Bolognaprocessen, till de tre delmålen, behandlas inte av alla de aktörer som nämns i 

policy transferprocessen. Dessa tre mål behandlas på statlig nivå i deltagarländerna och därmed 

har inte någon datainsamling gjorts gällande media, universitet eller övriga grupper och 

organisationer som varit inblandade i implementeringen av Bolognaprocessen. Detta innebär 

inte några stora problem för denna undersökningen då den syftar till att undersöka policy 

transfer över nationsgränserna, eller från beslutsfattandet till länderna, och inte inom  länderna. 

Vid en sådan undersökning hade vidare datainsamling varit behövligt. Detta har således lett till 

                                                 
108 Esaiasson, P. et.al. (2005), s. 245 
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en datainsamling av nationella dokument såsom lagstiftning, nationella rapporter samt 

rapporter från BFUG. Alternativ datainsamling hade varit genom surveyundersökning eller 

intervjuer, men då Frankrike är en av analysenheterna så skulle detta medföra stora problem 

vad gäller genomförande. Därmed inte sagt att detta inte skulle kunna belysa processen på ett 

bra sätt, men de dokument som valts ut anses belysa processen utifrån de olika aktörerna på ett 

bra sätt. Dessa utvalda dokument är relevanta då det är de som beskriver transferprocessen, vad 

det är som utförts och rapporterats om mellan de olika aktörerna. 

  

4.5.2 Teori 

Den mesta litteraturen om policy transfer behandlar transfer över nationsgränser vilket också 

kommer att utföras i denna undersökning. Det skulle vara intressant att se till hur länderna 

inom sig har lyckats sprida idén om Bolognaprocessen och lyckats implementera den och 

jämföra det. Dock så rör problembilden hur överföringen sker från BFUG och ministermöten 

etc. till respektive land och då är policy transfer med dess fokus på transfer över nationsgränser 

en relevant teoriram. 

 De tolv punkter som presenteras i Peter och Evans modell I kapitel 2 sträcker sig i tid 

över hela policy transferprocessen. I denna studie är det inte möjligt, i mån av tid samt 

utrymme, att undersöka alla dessa delar av processen. Följaktligen behöver teoriramen 

avgränsas. Den första punkten i modellen kan kopplas till det knowledge society som tas upp i 

ämnesvalet. Detta är så att säga det som behandlas i bakgrunden till undersökningen, då 

beslutsfattare runt om i Europa identifierat ett problem som behöver åtgärdas, i detta fall den 

högre utbildningen i Europa och dess konkurrenskraftighet. Dock ligger fokus i denna 

undersökning på ett senare skede i processen. Avgränsningen ger att det således är punkt 4-8 

som kommer att undersökas (se operationalisering). Detta kommer sig dels av det antagande 

om geografins betydelse som ställs upp, men även av det faktum att en undersökning av alla 

punkter i modellen inte är genomförbart i en D-uppsats. 

En ytterligare teoriavgränsning som även nämns i materialavgränsningen är den 

gällande andra aktörer i policy transferprocessen som Dolowitz och Marsh tar upp, som t.ex. 

media, andra institutioner etc. Som beskrivet ovan så ger problembilden att undersökningen 

syftar till att se till transferprocessen av de tre delmålen från beslutsfattandet till respektive 

land, därmed staten och dess åtgärder. Således krävs inte att undersökningen tar övriga aktörer 

nämnda i policy transferlitteraturen i beaktande. 
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I Peter och Evans teori och modell så argumenterar de att policy transferprocessen 

borde undersökas ur ett struktur-aktörperspektiv på olika nivåer. Emellertid, i deras policy 

transfer networkmodell, så ligger aktörerna i fokus vilket även gäller denna undersökning. 

Strukturer kommer att tas upp endast när aktörerna nämner dem (vilket kommer att utläsas ur 

dokumenten), t.ex. strukturella problem för att genomföra en åtgärd. Vidare argumenterar jag 

för att både Frankrike och Sverige har liknande strukturer i egenskap av västländer, vilket 

därmed inte medför skäl nog att utföra en oberoende studie av de strukturella faktorerna i 

processen. En jämförelse mellan Sverige och Nordkorea eller Kina i något sammanhang skulle 

däremot innebära att de strukturella faktorerna inte kan ignoreras. 

 

4.5.3 Analytiskt verktyg 

Även gällande det analytiska verktyget så har vissa avgränsningar gjorts. Då denna 

undersökning är av karaktären D-uppsats, så innebär det en begränsning i omfattning och tid 

vilket leder till att användandet av detta analysverktyg kommer att vara av den enklare 

karaktären för att undersöka huruvida stöd kan ges till den uppställda hypotesen. Naturligtvis 

skulle det mer komplexa användandet kunna belysa fler möjliga samband och ge en djupare 

analys, men jag tror ändock att det enklare användandet kommer att ge ett viktigt bidrag till 

ämnet. 

 

4.6 Källkritik 
  

Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera 

sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om 

historiska händelseförlopp och omständigheter som nutida uppgifter  

om sakliga förhållanden.109

 

Det finns, som ovanstående citat visar, regler att följa för att bedöma hur trovärdig en källa 

man använder sig av är. Alla dessa kommer inte att tas upp här för att argumentera för mina 

källors trovärdighet, utan endast sakliga punkter tas upp om mitt material. De källor som har 

använts som grund för analys är dokument hämtade från Bolognaprocessens officiella hemsida 

(det finns flera beroende på var det senaste ministermötet ägt rum) där deltagarländernas 

                                                 
109 Esaiasson, P. et.al.  (2005), s. 303 
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nationella rapporter går att finna. Det är dessa som har legat till grund för analysen och anses 

som trovärdiga primärkällor. Att de båda länderna kan ses ha anledning att förvränga vissa 

fakta om sin egen prestation är en risk som man anser kan föreligga, men då det tydligt 

framkommer områden på vilka de inte kommit så långt så anses denna risk inte innebära något 

problem för materialets trovärdighet.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet i en undersökning innebär att studien har en avsaknad av systematiska fel, att vi 

undersöker det vi påstår att vi undersöker. Vidare handlar validitet även om en 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och mätindikatorerna.110 Denna studie har 

som mål att se huruvida geografiskt läge har betydelse för hur snabbt och hur väl 

Bolognaprocessen implementeras. För att göra detta kommer studien att utföras genom att se 

till skillnader i policy transfer mellan två länder som skiljer sig åt gällande geografisk 

belägenhet, dvs. kontinentala Europa eller inte. Detta anses leda till att det som är tänkt att 

mätas också mäts, nämligen prestation i relation till geografi. Vidare enligt de avgränsningar 

som gjorts så anses det att ”rätt” delar av Bolognaprocessen har undersöks då argument ges för 

varför de prioriterade delmålen är viktiga och ger en bild av hur arbetet har fortlöpt i de båda 

länderna. Vad gäller de teoretiska definitionerna kopplat till mätindikatorerna så argumenteras 

det här för face validity, det ”omedelbart förnuftiga”111. Det teoretiska ramverket har krävt 

tolkningar för att koppla detta till Bolognaprocessen, det har således inte kunnat göra det 

mätbart på ett ”kvantitativt” sätt vilket kunnat gett en mer tydlig diskussion om validitet. 

 Reliabilitet å andra sidan behandlar huruvida studien är tillförlitlig eller ej. Att 

slumpmässiga fel inte är närvarande. Dessa uppkommer ofta under datainsamlingen eller 

materialbearbetningen.112 Då primärkällor använts som undersökningsmaterial och de delar 

som valts enligt avgränsningarna har tagits fram så anses reliabiliteten hålla. Något annat än att 

garantera att jag som undersökare har behandlat materialet rätt går inte att göra. 

 Denna studie syftar inte till att generalisera kring resultatet. Då skulle forskningsfrågan 

utgå från policys i stort och inte Bolognaprocessen specifikt. Syftet är att undersöka om det kan 

                                                 
110 Esaiasson, P. et.al.  (2005), s. 61 
111 Esaiasson, P. et al. (2005), s 65 
112 Esaiasson, P. et al. (2005), s. 67 
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ges något stöd till den hypotes som tas upp, inte att ge en allmängiltig förklaring om att så är 

fallet eller inte. 
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5. Bolognaprocessen ur ett policy transferperspektiv 
Detta kapitel kommer att inledas med en belysning av Bolognaprocessen genom ett  policy 

transferperspektiv. Vidare kommer Frankrikes och Sveriges arbete med Bolognaprocessen att 

presenteras med en inledande översikt genom ett policy transferperspektiv och vidare 

materialpresentation inför analysen. 

 
5.1 Allmänt   
Bolognaprocessen är ett internationellt samarbete som uppstod genom att konsensus nåddes 

kring ett identifierat problem, nämligen en brist i möjligheten till mobilitet och 

konkurrenskraftighet inom Europa vad gäller högre utbildning. Detta steg går att koppla till 

inledningen i det policy transfer network som Evans och Davies tar upp. För att dra kopplingen 

till de utvalda delarna i denna teoretiska modell så kommer de punkterna att presenteras här 

med en beskrivning av Bolognaprocessen i dessa skeden. 

 Punkt 4 – Framväxten av ett informationsnätverk 

Informationsnärverket består av de aktörer som står mellan ministermötena och 

deltagarländerna. BFUG är i detta fall den huvudsakliga transferagenten, vilka har i uppdrag att 

förbereda inför ministermötena genom att tillhandahålla information samt samla likväl som ge 

information till deltagarländerna. Detsamma gäller för ENQA och ENIC-NARIC som även de 

tillhandahåller information till deltagarländerna angående vad som bör utföras gällande 

kvalitetssäkring och erkännande av studieperioder. Återkopplingen i nätverket sker genom att 

BFUG tar del av det som sker i informationsflödet mellan ENQA och ENIC-NARIC samt 

deltagarländerna och sedan tar detta vidare till ministermötena. Detta illustreras i Figur 1 på 

sidan 32. 

 Punkt 5+6 – Kognition och mottagande samt framväxten av ett transfer network 

Det är i detta skede som deltagarländerna kommer in och det behandlar hur väl informationen 

mottas och vad som görs med den. Alla länder som är med i samarbetet har en frivillighet vad 

gäller i vilken grad de utför de åtgärder som rekommenderas från transferagenterna. Ett 

transfer network växer fram i och med nationella Bolognagrupper och deltagare från dessa i 

ENQA, ENIC-NARIC och då också BFUG. 
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Punkt 7 – Elit- och kognitiv mobilisering 

Detta led undersöks som tidigare nämnts inte i kommande materialavsnitt och analyseras 

därmed inte heller. Det skulle vara ett omfattande arbete att utröna vad som inte har valts som 

lämpliga åtgärder i Bolognaprocessen. Däremot kan det nämnas, som ett förtydligande, att de 

olika grupperna tar fram olika förslag, förkastar vissa och tvingas omarbeta vissa efter att dessa 

varit uppe på ministermötena för granskning. T.ex. har BFUG fått nya uppgifter gällande de tre 

prioriterade delmålen efter möten, såsom att samla in nationella rapporter för utvärdering eller 

att ENQA ska utarbeta ”European standards and guidelines for quality assurance”. 

 Punkt 8 – Interaktion  

Att här beskriva interaktionen i precisa fakta är inte nödvändigt och skulle ta för stor plats här. 

Det handlar om de aktioner som transferagenterna utför, deras möten, rapporter och även 

kontakten med deltagarländerna och dess nationella grupper. Som exempel kan ges 

”Furthering the Bologna Process”, ”From Berlin to Bergen”, båda rapporter föranledda av 

BFUG: s möten. ENQA:s rapport ”European standards and guidelines for quality assurance”, 

är ett annat exempel på detta. Interaktionen mellan dessa grupper och de nationella grupperna 

kommer kort att ges under rubrik 5.2 respektive 5.3 med koppling till just denna punkt i den 

teoretiska modellen. En förenklad figur för detta hittas i Figur 2 på sidan 32. 

5.2 Bolognaprocessen i Frankrike  

5.2.1 Ett allmänt policy transferperspektiv 

Vad gäller interaktionen mellan transferagenterna och de nationella grupperna så kommer här 

att ges en kort beskrivning av det nätverk som Frankrike har och sedan en koppling tillbaka till 

transferagenterna (BFUG, ENQA och ENIC-NARIC). 

 I Frankrike är det MENESR (Ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement 

supérieur et de la Recherche) som ansvarar för kvalifikationer inom högre utbildning, systemet 

baserat på två cykler med tillträdesregler mellan den första och den andra (och även den tredje, 

men den tas som sagt inte upp här). Det ligger alltså på statlig nivå och har ingen direkt 

”grupp” för att arbeta med detta. Inom arbetet med Bolognaprocessen finns det heller ingen 

grupp som arbetar med detta utan ministrarna åtog sig att implementera ”The framework of 

qualifications for the European Higher Education Area” efter mötet i Bergen 2005. Någon 

direkt interaktion mellan agenter föreligger alltså inte här. 
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 Gällande erkännande av examina så är det ENIC-NARIC som på transnationell nivå har 

hand om detta och Frankrike har ett eget ENIC-NARIC. Denna franska grupp har ett eget 

nätverk vilket de informerar om nya lagbestämmelser gällande detta delmål, och dessa sprids 

även till det transnationella ENIC-NARIC. 

 Interaktionen gällande det tredje och sista prioriterade delmål som behandlas i denna 

undersökning är mer omfattande då det är omfattande och också mer otydliga linjer vad gäller 

detta mål, som ju är kvalitetssäkring. Frankrike har, eller har haft vilket framkommer nedan, ett 

flertal organ med ansvar för just kvalitetssäkring och utvärderingar, bl.a. CNE (Conseil 

national d’évaluation), CNER (Comité National d'Evaluation de la Recherche) och MSTP 

(Mission Scientifique Technologique et Pédagogique), och efter en reform AERES (l’Agence 

d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) – vilket leder till de andras 

nedläggning. Frankrikes grupper för kvalitetssäkringsarbetet är medlemmar av ENQA och det 

sker interaktion genom ett utbyte av information dem emellan genom t.ex. ”Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” vilken bör följas, 

och även via utbyte av metoder för kvalitetssäkring från Frankrikes sida. 

5.2.2 System baserat på två cykler 

Frankrikes arbete med ett system med två cykler startade redan 1999. År 2003 genomfördes en 

genomgripande reform av det franska högre utbildningssystemet för att det skulle anpassas till 

de mål som sattes upp för EHEA (decree113 (nº2002-482)), LMD-reformen (Licence, Master’s, 

Doctorate). För att koppla det nationella systemet till den examensstruktur som blev 

överenskommen om i Europa baserad främst på två cykler så skapades The Master’s diploma 

genom en andra lagtext den 8 april 2002 (decree (nº 2002-481)).114

 Efter mötet i Bergen så har Frankrike fortsatt sin implementering av de två cyklerna i 

flera program. Detta har skett inom arkitekturprogrammen, doktorandprogrammen och the 

University degree of technology vilket har kopplats till LMD. En konsultationsprocess har 

också startat för att kunna vidare förändra Master-nivån vilken omorganiserades redan 2002. 

Frankrike deklarerar i rapporten att LMD-reformen vilken vid år 2006 är verklig för alla 

universitet och andra HEI:s vilka har fyraåriga kontrakt med staten, kommer att vara 

implementerad i hela det franska högre utbildningssystemet till år 2010.115

                                                 
113 Fransk lagtext 
114 Country Report France, Implementation of the ‘Sorbonne/Bologna’ Process Objectives,  1998-2003 
115 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 5 
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 Vad gäller tillträde mellan första och andra cykeln (access116) gäller att alla som har en 

licence (bachelor), dvs. 180 ECTS poäng, kan ha tillgång till program som leder till en 

Masterexamen. 

 Genom Frankrikes system med habilitation (Se sid. 54) så är beslut gällande 

kvalifikationer117 baserade på oberoende utvärderingar och det är staten som garanterar 

kvaliteten för kvalifikationer inom högre utbildning. Detta gäller oavsett nivå och konceptet av 

ett nationellt kvalifikationsramverk har varit verkligt länge i Frankrike. Förbättringen av 

kvalifikationernas läsbarhet för att göra det lättare för utexaminerade att få ett jobb samt 

förflytta sig från ett jobb till ett annat är det som understödjer (underpins) The national 

Register of qualifications (RNCP: Répertoire national des certifications professionelles). Detta 

skapades genom en lag den 17 januari 2002 och är Frankrikes nationella kvalifikationsramverk 

(national qualifications framework) som idag genomgår en reform för alla programs design och 

innehåll. Vad gäller all högre utbildning så understryker MENESR att alla kvalifikationer för 

högre utbildning är yrkesorienterade och tydligt kopplade till det övergripande 

kvalifikationsramverket för EHEA.118  

 

5.2.3 Erkännandet av examina och studieperioder 

Frankrikes sätt att beakta livslångt lärande är redan inbäddat i de principer som styr erkännande 

av examina och studieperioder. Detta erkännande görs från och med nu (rapporten utkom 

050125) lättare i Frankrike genom den reform av erkännande av tidigare lärande som 

genomfördes 2002. Detta gäller oavsett vilket lärande som det handlar om; studier utomlands i 

en offentlig eller privat ”training” institution eller organisation (decree 16 april 2002) eller 

lärande från yrkeserfarenhet i Frankrike eller utomlands (decree 14 april 2002). Detta är inte ett 

erkännande som ger en automatisk rätt till examen, men erkännandet av rätten hos en 

individuell person att få alla sina erfarenheter och lärande bekräftade för ett tilldelande av 

examen. I rapporten betonas det att Frankrike redan den 4 oktober 1999 ratificerade 

                                                 
116 Definierat enligt Lissabonkonventionen. Access: rätten för kvalificerade kandidater att söka och bli övervägda 
för antagning till högre utbildning. 
117 Vad ”qualifications”, kvalifikationer, faktiskt innebär i Lissabonkonventionen: examina, titlar och certifikat. 
118 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 7 
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Lissabonkonventionen som behandlade just erkännandet av högre utbildningskvalifikationer i 

den europeiska regionen.119

 När det gäller Diploma Supplement så antog Frankrike den principen genom decree nº 

2002-482 den 8 april 2002 då EHEA-principerna implementerades i det franska högre 

utbildningssystemet och nämns sedan i varje text som leder vägen för hur kvalifikationerna ska 

tillerkännas. Diploma Supplement innefattar inte alla HEI:s i Frankrike ännu men 

implementeringen utvecklas gradvis. Dokumentet är gratis och utfärdas automatiskt på franska 

och på ett annat vida spritt europeiskt språk som HEI:s föredrar. Dokumentet överensstämmer 

med EU/CoE/UNESCO formatet på Diploma Supplement. År 2007 kommer en liten andel av 

studenterna att få detta utfärdat.120 Gällande ECTS-betygssystemet som också innefattas i detta 

delmål så behandlas även detta i ovanstående lag vilken säger att ECTS-systemet ska antas och 

implementeras.121

 De tilläggsdokument som finns till Lissabonkonventionen så sörjer Frankrike för att 

implementera dessa. För att kunna göra utvecklingen och erkännandet av gemensamma 

examina lättare så har Frankrike genomfört en lagreform den 11 maj 2005 angående detta.122 

Denna innebar ett utvidgande av det reglerande ramverket för att bättre kunna erkänna 

gemensamma examina och studieperioder gjorda i samverkan mellan franska och utländska 

universitet. Denna åtgärd var i enlighet med en av ambitionerna vid mötet i Bergen; 

erkännande av gemensamma examina erhållna i två eller fler länder inom EHEA. Franska 

ENIC-NARIC123 informerar regelbundet sina nätverkskollegor om de franska lagförnyelserna 

vad gäller erkännande. De lagliga bestämmelserna sprids sedan genom ENIC-NARIC-

nätverket.124  

 Frankrike har flera bilaterala och regionala erkännandeavtal i enlighet med 

Lissabonkonventionen och den 11 april 1997 undertecknades The Convention on the 

Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (STCE n° 

                                                 
119 National Report France 2004-2005 (http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/France/National_Reports-
France_050125-Fr.PDF),  s. 8f 
120 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 10 
121 National Action Plan for Recognition France, s. 5 
122 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 10 
123 ENIC-nätverket startade för att implementera Lissabonkonventionen samt för att utveckla policy och praxis för 
erkännandet av kvalifikationer. NARIC-nätverket startade 1984 på Europakommissionens initiativ och syftar till 
att öka det akademiska erkännandet av examina och studieperioder inom EU, EEA-länderna samt anslutna länder i 
Central- och Östeuropa samt Cypern. Se vidare: http://www.enic-naric.net/  
124 National Action Plan for Recognition France, s. 1f 
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165). Densamma ratificerades den 4 oktober 1999 och implementerad den 1 december samma 

år.125

 Ett av de tilläggsdokument som finns till Lissabonkonventionen är Recommendation on 

Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications and Periods of Study 

vilken antogs av Lissabonkonventionens kommitté år 2001. I enlighet med denna så använder 

franska ENIC-NARIC transparenta och pålitliga procedurer för att underlätta erkännandet av 

kvalifikationer vid sammanställningen av sitt dokument om erkännande Attestation de 

reconnaissance de niveau d’étude. Vad gäller tiden för att behandla ansökningar om 

erkännande så respekterar Frankrike den rekommenderade tiden och ska jobba för att reducera 

den i framtiden.126

 Franska ENIC-NARIC är anslutna till arbetet med att implementera europeiska beslut 

på nationell nivå samt till UNESCOs arbete vilket leder till skapandet av MERIC-nätverket 

(Mediterranean Recognition Information Centres127).128

 

5.2.4 Kvalitetssäkring 

5.2.4.1 Utvärdering av program eller institutioner, inklusive intern 

utvärdering, extern granskning, studentdeltagande och publicerande av 

resultat 

I Implementation of the ’Sorbonne/Bologna’ Process objectives (1998-2003) står det att läsa 

om Frankrikes arbete med Bolognaprocessen inför det kommande mötet i Berlin. Vad gäller 

kvalitetssäkring i Frankrike så konsoliderades det nationella systemet med den ”legal 

principle” av en vanlig nationell utvärdering av HEI:s, utbildningserbjudanden samt 

certifieringssystem. Resultatet av dessa utvärderingar kommer att tas i beaktande innan beslutet 

för habilitation (ackreditering) kommer att tas av staten för en begränsad tidsperiod. Frankrike 

har ett system vilket innefattar ett fyraårs legitimitets- och effektivitetskontrakt som lanserade i 

början på 1990-talet, vilket binder ett universitet, eller en annan institution som innefattas av 

kontraktet, till staten när väl verksamhetsmål är förhandlade. Detta kontrakt är gällande 

kvalitetssäkring baserat betydande på en permanent extern utvärdering av alla aktiviteter inom 
                                                 
125 National Action Plan for Recognition France, s. 2 
126 National Action Plan for Recognition France, s. 3 
127 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=41209&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
128 National Action Plan for Recognition France, s. 8 
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institutionen oavsett om de rör ledning, utbildningserbjudande och metoder, sociala aktiviteter 

eller forskning. Vidare utför CNE, den nationella utvärderingskommittén, regelbundet 

undersökningar och utvärderar offentliga institutioners aktiviteter med vetenskapliga, kulturella 

och yrkesmässiga syften. Detta är kopplat till uppdraget hos högre utbildnings ”public 

service”.129 När det kommer till HEI:s och studenter så är studenterna representerade genom 

sitt eget fackförbund och sitter med i nationella rådgivningskommissioner och nämnder inom 

institutioner.130

 Frankrike gav prioritet till kvalitetssäkring redan i sin LMD-text i april 2002, och sedan 

2004 så uppmuntras universiteten att ha en stark intern utvärdering vilken ligger till grund för 

deras institutionella utveckling. Många indikatorer om studenter, program och kvalifikationer, 

om forskning och om resurser hjälper institutionerna i deras interna utvärderingsprocess, allt i 

enlighet med The European Standards and Guidelines som antogs i Bergen och enligt The 

Handbook on Standards for quality management in French HEI som publicerades av CNE.131

 Fram till 2006 så utfördes den externa utvärderingen av separata organ. När det gällde 

utvärderingen av HEI:s så utfördes det av CNE, uppföljt av ett besök och uppskattning av 

experter vilket sammanfattades i en rapport som lämnades in till institutioner för eventuella 

kommentarer innan den offentliggjordes. Inom ramverket för The Research Agreement baserat 

på The Research Planning Law från 18 april 2006 så beslutade Frankrike att omstrukturera sitt 

utvärderingssystem för att anpassa det till den europeiska och internationella kontexten. 

Frankrike ville skapa ett unikt, oberoende organ att ansvara för utvärderingen baserat på 

transparenta homogena kriterier och utan lobbying. Det som skapades var AERES, den nya 

utvärderingsorganisationen för forskning och högre utbildning. Dess uppgifter regleras i en lag 

från den 3 november 2006. AERES kommer att utvärdera men inte besluta någonting och dess 

utvärderingar, följt av en debatt med utvärderad institution, kommer att offentliggöras 

systematiskt. Som en naturlig konsekvens av detta för att undvika överlappande arbete så 

kommer CNE, CNER samt MSTP att läggas ner.132

 Studentdeltagandet har sedan 2004 i enlighet med beslut i Bergen så har CNE i ökad 

utsträckning involverat studenter i sina institutionella utvärderingar. Studenter har medverkat i 

                                                 
129 Country Report France, Implementation of the ‘Sorbonne/Bologna’ Process Objectives,  (1998-2003), s. 7 
130 Country Report France, Implementation of the ‘Sorbonne/Bologna’ Process Objectives,  (1998-2003), s. 9 
131 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 8 
132 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 9 
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30 % av utvärderingarna sedan dess. Studenter är också helt involverade i institutionernas egna 

interna utvärderingsprocesser.133

  

5.2.4.2 Internationellt deltagande, samarbete samt networking 

Vad gäller den internationella dimensionen av kvalitetssäkring så menar Frankrike att om 

internationellt öppnande har en nyckelroll i att utvärdera det totala utbildningserbjudandet i en 

HEI så kommer speciell fokus att ges till den internationella dimensionen, då främst till 

kvaliteten av transnationella samarbeten. De organ som är ansvariga för utvärderingen kan 

vända sig till utländska experter för att kunna utföra sitt uppdrag väl. Intensifieringen av 

utvärderingen av högre utbildning i Frankrike är en konsekvens av att mer frihet har getts till 

institutionerna i det att de själva kan formge sina utbildningserbjudanden så länge som det 

generella LMD-ramverket respekteras.134

 2005 var både CNE och IGAENR (Inspection générale de l'administration de 

l'éducation nationale) är medlemmar i ENQA, och CTI (La Commission des Titres 

d’Ingénieur) vill också bli medlemmar. De var medlemmar när rapporten 2006 lämnades in. 

Dessa var då, som nämnt, medlemmar i ENQA men också i INQAAHE (International Network 

for Quality Assurance Agencies in Higher Education)135 ”The peer review principle” är mer 

och mer implementerad, framförallt genom utvärderingar gjorda på plats av CNE och CTI som 

frågar utländska experter att vara en del av deras expertteam. Utbyten av ”bästa praxis” av 

metoder blir också lättare genom speciella expertmissioner (t.ex. gällande CNE mellan 

Frankrike, Storbritannien, Italien, Belgien etc.). Vidare så kan CNE och CTI undersöka 

utvärderingskrav från andra länder gällande deras institutioner och system. Under ett år så har 

CNE haft 3 utländska medlemmar av sina 25.136

 AERES som ska starta sitt arbete ska bestå av en styrelse med 25 medlemmar; franska, 

europeiska eller internationella sådana i enlighet med the Research Planning Law från april 

2006.137

 

                                                 
133 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 9 
134 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 7 
135 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 9 
136 National Report France 2004-2005 (http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/France/National_Reports-
France_050125-Fr.PDF,  s. 6 
137 Bologna Process 2005-2007, Report for France, December 2006, s. 9 
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5.2.4.3 En definition på förpliktelserna hos inblandade institutioner 

 Det är den franska staten som är ansvarig för examenskvaliteten. En sådan garanti ges 

efter en nationell utvärdering (var fjärde till var sjätte år beroende på examen), och denna regel 

är applicerbar oavsett vilket legal status en institution har.138 Frankrike skiljer på utvärdering 

av institutioner, läroplaner och examina samt forskarprogram och utvärdering av personer. 

Utvärderingen av institutioner utförs av det nationella utvärderingsrådet, CNE, vilket är ett 

oberoende organ som offentliggör sina institutionella rapporter vilka är baserade på varje 

institutions egen strategi och resultat. Tillsammans med utvärderingar utförda av kontrollorgan, 

t.ex. IGAENR, så tas denna utvärdering i beaktande när fyraårskontrakten ska förberedas för 

att godkännas av staten.139

 Utvärderingen av forskarprogrammen tillförsäkras antingen av 

forskningsorganisationer (CNRS, INSERM, INRA) då programmet står under en förenad 

forskningsenhet, vilket innebär både en HEI och en forskningsinstitution, eller av en 

vetenskaplig, teknisk och utbildande mission (MSTP). Detta är en mission som startade på 

nationell nivå år 2002 och utvärderingen sker här då forskningsenheten bara står under en 

HEI.140

 När det kommer till utvärderingen av personer (lärare och forskare) så anses det mycket 

viktigt för förbättringen av systemet för högre utbildning och forskning. I Frankrike garanteras 

utvärderingen av lärare av ett oberoende organ, The national Universities Council, och av 

forskare av forskningsinstitutionernas utvärderingskommittéer.141

 I rapporten skrivs det även att det franska högre utbildnings- och forskningssystemet 

har många kvalitetssäkringsorgan vilka ger efterklang till de olika utvärderingarnas omfattning, 

typ av institution, utbildning och forskningsfält. Det som Frankrike nu söker är en bättre 

organisering av det övergripande systemet som är lättare och mer anpassat till den 

internationella kontexten.142

 

                                                 
138 National Report France 2004-2005 s. 2 
139 National Report France 2004-2005 s. 4 
140 Ibid 
141 Ibid 
142 Ibid 
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5.2.4.4 Ett ackrediteringssystem, certifiering eller jämförbara procedurer 

Innefattande i kvalitetssäkring är ett ackrediteringssystem. I den reform som gjordes av 

Frankrikes högre utbildningssystem 2002 utfördes med ett EHEA-perspektiv och en av de 

viktigaste lagtexterna är decree (n°2002-482) vilken ger riktlinjerna för implementeringen av 

EHEA i det franska högre utbildningssystemet. En av de principer som ligger till grund för 

systemet är den generella användningen av ESTC-betygssystem.143 Detta är nu den gyllene 

regeln i Frankrike och står med i de anteckningar som skickas till institutioner involverade i 

den fyraåriga kontraktsprocessen. Detta är en viktigt förändring i Frankrike som nu måste 

ersätta det tidigare måttet på antal undervisningstimmar med ett mått på studentens 

arbetsbörda.144

 Frankrikes utbildningssystem är baserat på habilitation, vilket innebär att en ex ante 

licens ges av staten för att tillåta autonoma institutioner att tilldela examina med ett statligt 

garanterat värde. Bolognaprocessen medförde att detta system behövde reformeras, även om 

det är kvar idag. Utvärdering i Frankrike ses som en uppskattning av kvaliteten av 

studieprogrammens innehåll; kvaliteten i relation till målen man letar efter, kvaliteten av 

studenternas integration på arbetsmarknaden etc. Således är Frankrikes föreställning av kvalitet 

olikt från det som enbart är baserat på kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, där garantin är 

baserad på försäkringen om att processen blev utvärderad men utan uppskattning om varken 

innehåll eller nivå.145

 

5.3 Bolognaprocessen i Sverige 

5.3.1 Ett allmänt policy transferperspektiv 

Då genomgången av Frankrikes arbete med Bolognaprocessen var mer utförlig så är det här 

tillräckligt att kort beskriva Sveriges arbete genom de grupper som finns och kopplingen till 

transferagenterna. Deras arbete och informationsutbyte sker på samma sätt, genom t.ex. möten 

och rapporter. 

På samma sätt som i Frankrike så är det på statlig nivå som systemet med två cykler 

behandlas. Därmed kommer det heller inte här att tas upp någon interaktion enligt punkt 8 i den 

teoretiska modellen. 
                                                 
143 Country Report France (1998-2003), s. 3 
144 Country Report France (1998-2003),  s. 4 
145 National Report France 2004-2005, s. 4 
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 Gällande erkännandet av examina och studieperioder så har en projektgrupp jobbat med 

detta utifrån de riktlinjer och den information som kommit från bl.a. ENIC-NARIC, för att se 

över examensstrukturen. Det svenska ENIC-NARIC-kontoret (som i egentlig mening inte är ett 

renodlat ENIC-NARIC-kontor) är aktiva medlemmar i det övergripande ENIC-NARIC-

nätverket och även i andra bilaterala avtal. Därigenom sker den interaktion som föreligger 

inom policy transfer network. 

 Interaktion gällande det tredje och sista delmålet sker från Sveriges sida genom 

Högskoleverket, vilka är de som utför ämnes- och programutvärderingar. Högskoleverket har 

genom information och genomgången utvärdering fått fullt medlemskap i ENQA med vilken 

kontakt då självklart finns. 

5.3.2 System baserat på två cykler 

Sverige har ett examenssystem som är indelat i generella examina och professionella examina. 

De generella innehåller bl.a. högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen. De 

professionella är t.ex. inom medicin, ingenjör m.fl.146 I april 2002 utseddes en projektgrupp 

med uppgiften att se över speciella frågor i relation till universitetsexamina. Gruppen fick 

speciellt i uppgift att se över nivån och statusen på masterexamen.147 Syftet med analysen var 

att klargöra uppdelningen som nämns i Bolognadeklarationen samt att fastställa vilka 

nuvarande examina som påverkas av uppdelningen mellan kandidat (Bachelor) och 

masterexamen. Frågan om vilken cykel den svenska masterexamen hör till har blivit utredd av 

projektgruppen.148 Vid inlämning av den nationella rapporten 2003 så hade inget beslutats om 

detta utan skulle läggas fram för bl.a. HEI:s och SFS för översikt. Frågan om masterexamens 

position i relation till andra kvalifikationer har övervägts och förslag har lagts i den 

provisoriska rapporten.149

 Den provisoriska rapporten presenterades i mars 2003 och den slutgiltiga rapporten, 

”Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning” (Ds 2004:2), utkom i 

februari 2004. Denna rapport skickades ut till samtliga berörda parter för kommentarer. Vid 

denna tidpunkt innebar ett godkännande av förslagen hos regeringen att högskolelagen 

(1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och examensförordningen (ett appendix till 

                                                 
146 National Report Sweden  - Report on the Swedish follow-up of the Bologna Declaration and the Prague 
Communiqué (2003), s. 3 
147 National Report Sweden (2003), s. 1 
148 National Report Sweden (2003), s. 3 
149 Ibid 
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högskoleförordningen) ska komma att ändras. Projektgruppen uppskattade att ny lagstiftning 

och regleringar till följd av förslagen kommer att träda i kraft den 1 juli 2007.150

 Det projektgruppen föreslog var inte bara att systemet skulle ha två cykler utan ansåg 

att det borde vara tre (vilket också tillades vid mötet i Berlin). Gruppen föreslog också att för 

att tillgång ska ges till program på examensnivån som leder till en masterexamen så är 

behörighetskraven en kandidatexamen (bachelor) om 180 ECTS-poäng. Som den föreslagna 

strukturen enligt Bolognaprocessen så bör studier på första nivån ge tillgång till studier på den 

andra nivån etc., vilket inom svensk högre utbildning ger en tydlig uppdelning av nivåerna 

baserade på learning outcomes i enlighet med Bolognaprocessens intentioner.151

 Det var i juni 2005 som regeringen lade fram förslag för att reformera det svenska 

utbildningssystemet enligt Bolognaprocessen. Detta gjordes i propositionen ”Ny värld – ny 

högskola” (2004/05:162) vilken antogs av riksdagen i februari 2006. Denna reform vilken 

trädde i kraft den 1 juli 2007 behandlar bl.a. indelningen av två cykler.152 Detta innebär att alla 

studenter inom den högre utbildningen kommer att vara inregistrerade i det nya nivåsystemet. 

Lärarutbildningen har det dock inte beslutats om ännu, då lärarexamen inom den nya 

strukturen är svårplacerad.153  

 Vad gäller Sveriges nationella kvalifikationsramverk och dess överensstämmande med 

Framework for Qualifications in the EHEA så tillkännagav regeringen i propositionen Ny värld 

– ny högskola (2004/05:162) att ett nationellt kvalifikationsramverk skulle etableras. Sedan 

propositionen antogs i riksdagen så har de återstående viktiga delarna av ramverket utvecklats i 

högskoleförordningen. Denna inkluderar beskrivningar med learning outcomes för sex 

generella examina samt regleringar för tillträde mellan de olika nivåerna (cyklerna).154

 

5.3.3 Erkännandet av examina och studieperioder 

Projektgruppen som startade 2002 hade inte bara till uppgift att se över examensstrukturen utan 

även antagandet av ECTS-systemet.155 I propositionen ”Den öppna högskolan” (2001/02:15) 

så togs Diploma Supplement upp och regeringen bedömde att det borde bifogas till 

examensbevis utfärdade efter 1 januari 2003. I den nationella rapporten från 2005 så 

                                                 
150 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 1 
151 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 6 
152 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 2 
153 National Report for Sweden 2005-2007, s. 7 
154 National Report for Sweden 2005-2007, s. 10f 
155 National Report Sweden 2003, s. 1 
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konstateras det att från och med den 1 januari 2003 utfärdas Diploma Supplement automatiskt 

och utan kostnad och bifogas till alla examensbevis inom utbildning på grundnivå.156 ECTS-

data bör, så långt det är möjligt, finnas med i Diploma Supplement.157 Dessa två delar, som är 

de centrala vad gäller erkännandet av examina och studieperioder, har uppkommit från 

Lissabonkonventionen vilken Sverige ratificerade den 23 augusti 2001.158 Vid rapporten 2007 

så är alla tillämpliga lagar i enlighet med Lissabonkonventionen och de kompletterade 

dokumenten (supplementary documents). Sökanden har rätt till rättvis bedömning och har rätt 

att överklaga; erkännande föreligger om inga meningsskiljaktigheter finns; information om 

högre utbildning och institutioner ges till de relevanta internationella och nationella aktörerna 

och det finns ett operativt ENIC-NARIC-kontor.159 Det är Vad gäller ECTS-systemet så har 

Sverige redan ett system med kurspoäng uttryckt i en poäng per vecka i heltidsstudier. Det 

svenska systemet är förenligt med ECTS. ECTS används av HEI:s i relation till utländska 

studenter och några institutioner har beslutat att använda ECTS generellt tillsammans med det 

nationella systemet. När rapporten inkom 2003 så var ECTS dock inte vanligt förekommande. 

Regeringen har framlagt att en vidare användning av ECTS är önskvärt och högskoleverket har 

blivit utsett att informera om ECTS och följa upp användningen av systemet.160 I och med den 

lagreform som det beslutades om i februari 2006 och vilken träder i kraft den 1 juli 2007, så 

har poängsystemet gjorts om och kommer att vara i linje med ECTS-systemet.161

 Den generella policyn i Sverige är att vara öppen och generös när det gäller erkännande 

av examina och studieperioder. HEI:s är ansvariga för frågor relaterade till erkännande enligt 

högskoleförordningen (1993:100). Högskoleverket utvärderar kvalifikationer tilldelade vid 

slutförd utbildning vid program utanför Sverige. Denna utvärdering bestämmer vilket svenskt 

program det utländska programmet motsvarar.162 Vad gäller gemensamma examina så är det 

inte möjligt enligt lag att utfärda detta i Sverige. Gemensamma studieprogram, som är 

gemensamt utvecklade och erbjudna vid ett flertal institutioner, är däremot möjligt att 

arrangera. Vissa av dessa program leder till dubbel examen och vissa leder till en examen där 

en studieperiod utomlands erkänns i examen. Regeringen betonar dock betydelsen av 

                                                 
156 National Reports 2004-2005, Sweden s. 1f 
157 National Report Sweden 2003 s. 2 
158 Ibid 
159 National Report for Sweden 2005-2007, s. 17 
160 National Report Sweden 2003, s. 4 
161 National Report for Sweden 2005-2007, s. 2 
162 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 6f 
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gemensamma program mellan institutioner i olika länder som stödjer målet och intentionerna 

med gemensamma examina. 163

 Vad gäller bilaterala och regionala avtal enligt Lissabonkonventionen så är Sverige med 

i ett nordiskt samarbete. Den 9 juni 2004 så antog de nordiska utbildningsministrarna The 

Nordic Declaration on Recognition of Qualifications Concerning Higher Education 

(Reykjavikdeklarationen).164 Tidsramen för ansökningar om erkännande är inom fyra månader 

varav 90 % behandlas inom tre månader. Det svenska ENIC-NARIC-kontoret165 fortsätter att 

försöka korta ner tidsramen.166 Det svenska kontoret är aktiv deltagare i ENIC-NARIC-

nätverket och de senaste åren så har the Nordic recognition centres utvecklat ett givande 

samarbete. Detsamma har också väletablerad kontakt med ett flertal andra viktiga organ för 

erkännande och högskoleverk runtom i världen. 167

 

5.3.4 Kvalitetssäkring 

5.3.4.1 Utvärdering av program eller institutioner, inklusive intern 

utvärdering, extern granskning, studentdeltagande och publicerande av 
resultat 

Sedan 2001 är det högskoleverket som utför nationella, återkommande och omfattande ämnes- 

och programutvärderingar. Alla program och ämnen inom högre utbildning utvärderas vart 

sjätte år och resultatet publiceras offentligt och är tillgängligt för studenterna. Experter från 

Sverige, såväl som utländska HEI:s, tar del av utvärderingarna tillsammans med student- och 

arbetsmarknadsrepresentanter. En ytterligare kvalitetssäkringsuppgift som högskoleverket har 

är att utvärdera rätten att tilldela examina. Målet är att utvärdera en institutions kvalitet och 

dess utbildnings- och forskningsstandard.168

 I Sverige har studentdeltagande och studenternas inflytande inom den högre 

utbildningen funnits länge. Enligt högskolelagen så har studenterna rätt att utöva inflytande på 

den högre utbildningen. Det står även i högskoleförordningen att studenterna har rätt att vara 

                                                 
163 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 13f 
164 National Action Plan for Recognition, Sweden, s. 2 
165 Det svenska ENIC-NARIC-kontoret utgörs av The department for evaluation of foreign higher education inom 
högskoleverket. 
166 National Action Plan for Recognition, Sweden, s. 2f 
167 National Action Plan for Recognition, Sweden, s. 9f 
168 National Report Sweden 2003, s. 5 
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representerade i alla beslutsfattande och rådgivande organ inom institutionerna, vilket är av 

betydelse för utbildningen och studenternas situation.169 Studenterna är också representerade i 

högskoleverkets styrelse. Alla externa utvärderingsgrupper består av minst en student och 

externa grupper konsulterar med studentgrupper.170 Vidare så är kursutvärderingar från 

studenterna obligatoriska såväl som uppföljningen av desamma.171  

 Vad gäller extern utvärdering så har det nationella kvalitetssäkringssystemet, vid år 

2006, blivit utvärderat av en extern expertgrupp vilken fann att högskoleverket stämmer 

överens med kraven i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA. 

Högskoleverket har sedan dess lämnat in denna utvärdering och ytterligare information till 

ENQA för att uppfylla kraven på fullt medlemskap, vilket erhölls efter beslut den 6 september 

2006. Dock ansåg styrelsen för ENQA att avsaknaden av en process för överklagan var en 

fråga som krävde vidare förtydligande och beaktande.172

 Efter konferensen i Bergen 2005 så har Sverige genom högskoleverket infört en 

kvalitetssäkringspolicy för processerna och procedurerna för kvalitetssäkring i enlighet med 

Standards and guidelines for Quality Assurance in the EHEA. Följande har uppnåtts: 

• Processer för att undvika intressekonflikter vid tillsättandet av utvärderare; 

• Procedurer för implementeringen av utvärderingsprocesserna från början till slut; 

• Utbyte med olika utvärderingsorganisationer, både nationella och internationella; 

• Förberedandet av en analytisk summering vid varje års utvärderingar; 

• Kontinuerlig intern kontroll av utvärderingsprocesserna; 

• Feedback från utvärderare, projektpersonal, HEI:s och studenter; 

• Kontinuerlig extern kontroll av en internationell rådgivningsgrupp vilken noggrant 

följer aktiviteterna och träffas årligen med ledningen och personalrepresentanter; 

• Utvärdering av externa bedömare av utvärderingsaktiviteterna minst vart femte år.173 

 

5.3.4.2 Internationellt deltagande, samarbete samt networking 

Sverige är medlem i ENQA genom högskoleverket, i det nordiska nätverket Nordic Network of 

Quality Assurance Agencies174, INQAAHE (International Network for Quality Assurance 

                                                 
169 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 10 
170 National Report for Sweden 2005-2007, s. 15 
171 National Report for Sweden 2005-2007, s. 5 
172 National Report for Sweden 2005-2007, s. 12 
173 National Report for Sweden 2005-2007, s. 14 
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Agencies in Higher Education), EAIR (European Higher Education Society) och EES 

(European Evaluation Society).175

 Högskoleverket är ansvarigt för kvaliteten och har en internationell rådgivningsgrupp 

för att försäkra det internationella perspektivet i kvalitetssäkringssystemet. The Advisory Board 

består av fem internationella, eminenta forskare inom fältet. Dessutom är internationellt 

deltagande i de olika utvärderingsgrupperna ansvariga för att utföra undersökningar av ämnen 

och program. Internationellt bidrag och deltagande är också vanligt i det interna 

kvalitetsarbetet på institutionell nivå, emellertid tillåter inte svensk lag internationell 

representation i de styrande organen i offentliga organisationer.176 Dock så har den nya 

regeringen påbörjat diskussioner angående detta. Högskoleverket har dock rekryterat en 

internationell rådgivningsstyrelse vilken, den 14 december 2006, inkluderade medlemmar från 

Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA.177

 Majoriteten av svenska HEI:s är aktivt involverade i olika internationella 

sammanslutningar och organisationer och ser efter sina intressen på den europeiska nivån. De 

olika studentförbunden är också internationellt engagerade.178

 Vid utvärderingsprocessen för ackreditering så inkluderar denna en extern 

bedömningsgrupp, vanligtvis med internationella experter, utsedd av högskoleverket.179

 

5.3.4.3 En definition på förpliktelserna hos inblandade institutioner 

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen så är alla institutioner inom högre utbildning 

ansvariga för att kvalitetssäkra alla sina aktiviteter. Högskoleverket utför kontinuerliga 

kvalitetsutvärderingar av den högre utbildningen vilken omfattar all högre utbildning inklusive 

doktorandstudier. Högskoleverket rannsakar kvalitetssäkringen utförd av institutionerna själva 

och överväger ansökningar om att få tilldela examina.180

 

                                                                                                                                                          
174 National Report Sweden 2003, s. 5 
175 National Report for Sweden 2005-2007, s. 16 
176 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 5 
177 National Report for Sweden 2005-2007, s. 15 
178 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 6 
179 National Report for Sweden 2005-2007, s. 13 
180 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 5 
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5.3.4.4 Ett ackrediteringssystem, certifiering eller jämförbara procedurer 

Högskoleverket bekräftar program som leder till en yrkesexamen. Detta görs efter ansökan från 

en institution vilken ger en beskrivning av dess beskaffenhet för att erbjuda en speciell examen. 

Sedan besöks institutionen av en grupp externa experter vilka rekommenderar, eller inte 

rekommenderar, att institutionen ska få ge ut examina. Detta är ackrediteringsprocessen. En 

annan form av ackreditering inom det svenska nationella kvalitetssäkringssystemet är kopplat 

till ämnes- och programöversikt. All högre utbildning vilken leder till en yrkesexamen eller en 

generell examen utvärderas minst vart sjätte år. Dessa inkluderar självstuderande, platsbesök 

och offentliga rapporter och har ett trefaldigt mål av utveckling, kontroll och information till 

studenterna, regeringen och allmänheten.181

 

                                                 
181 National Reports 2004-2005, Sweden, s. 5 
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6. Analys och slutsatser 

Det avslutande kapitlet kommer att inledas med en analys med hjälp av det analysverktyg som 

valts samt de analysmodeller som presenterats. Denna analys följer de tre prioriterade 

delmålen och avslutas med att de preciserade forskningsfrågorna till varje delmål besvaras. 

Vidare besvaras den övergripande forskningsfrågan vilket sedan övergår till en diskussion om 

syftets uppfyllande. Kapitlet avslutas med en reflektion över studien samt vidare forskning. 

 

6.1 System med två cykler 

6.1.1 Frankrike 

Frankrike startade sitt arbete med detta delmål redan 1999 och 2003 genomfördes den reform 

som syftade till att implementera målen för EHEA i det franska utbildningssystemet. 

Ytterligare en lagtext, koncentrerad på systemet med två cykler kom den 8 april 2002. Efter 

2005 så fortsatte implementeringen av de två cyklerna till att omfatta fler program. LMD-

reformen är verklig för alla universitet och HEI:s med fyraårskontrakt år 2006 och år 2010 

kommer den att vara fullt implementerad. 

 Frankrike har länge haft konceptet av ett nationellt kvalifikationsramverk och The 

National Register of Qualifications skapades genom en lag 2002. Alla kvalifikationer är 

kopplade till det övergripande ramverket. 

6.1.2 Sverige 

Sverige startade en grupp år 2002 som skulle se över särskilda frågor relaterade till ett system 

med två cykler. Det handlade framförallt om att se hur de nuvarande examina skulle påverkas 

av reformen. Den slutgiltiga rapporten om detta utkom i februari 2004 och skickades då ut för 

remissvar från berörda parter.  I juni 2005 kom den proposition, Ny värld – ny högskola, som 

genom antagande av riksdagen i februari 2006 innebär att en ny lagstiftning träder i kraft den 1 

juli 2007.  

 Vad gäller ett nationellt kvalifikationsramverk så gavs det i ovanstående proposition att 

ett sådant ska etableras. Sedan propositionen antogs så har de viktiga delarna i detta utvecklats.  
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6.1.3 Preciserade forskningsfrågor 

Enligt ovanstående analys av vad respektive land har genomfört och när detta har skett så kan 

det ses en liten men inte betydande skillnad i hur mycket som har genomförts på området. Det 

som inte har tagits upp är de delar då både Frankrike och Sverige har likvärdiga åtgärder, t.ex. 

angående tillträde mellan nivåerna. Det som tydligt ses är att Frankrike har påbörjat arbetet 

tidigare både vad gäller en övergripande reform av utbildningssystemet enligt 

Bolognaprocessen, men också angående ett system baserat på två cykler, då Frankrike 

genomförde en lagreform år 2002 och Sverige först 2006. 

 

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller implementeringen 

av två cykler inom grundutbildningen? 

Ja, Frankrike anses ha utfört något mer omfattande åtgärder vad gäller implementeringen av 

två cykler inom grundutbildningen. 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare? 

Ja, Frankrike har utfört dessa åtgärder tidigare. 
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Figur 4 – System med två cykler 
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6.2 Erkännande av gemensamma examina och studieperioder 

6.2.1 Frankrike 

Erkännandet av examina och studieperioder görs lättare genom en reform som genomfördes år 

2002. Två lagar utkom detta år angående detta, decree 16 april 2002 samt 14 april 2002. 

Frankrike var ett av de första länderna att underteckna och ratificera Lissabonkonventionen och 

tilläggsdokumenten ska implementeras. Ett av dessa är redan implementerade. För att göra 

denna utveckling lättare genomfördes en lagreform i maj 2005. Principen om Diploma 

Supplement antogs genom LMD-reformen år 2003 och utvecklas gradvis. Dokumentet är 

gratis, utfärdas på två språk samt är i enlighet med det tänkta formatet på Diploma Supplement. 

Från och med 2007 så kommer en liten andel av studenterna att få detta utfärdat. Vad gäller 

ECTS-betyg så behandlas detta i samma lag och säger att det ska antas och implementeras. 

Frankrike har ett ENIC-NARIC-kontor som regelbundet informerar om förändringar 

angående erkännande. 

 Vad gäller bilaterala och regionala avtal så har Frankrike ett flertal i enlighet med 

Lissabonkonventionen. Franska ENIC-NARIC är anslutna till arbetet med att implementera 

europeiska beslut på nationell nivå samt till UNESCO:s arbete vilket leder till skapandet av 

MERIC-nätverket. Frankrike kan utfärda gemensamma examina. 

6.2.2 Sverige 

Sverige ratificerade Lissabonkonventionen den 23 augusti 2001 och vid rapporten år 2007 så är 

alla lagar i enlighet med densamma samt de kompletterade dokumenten. I propositionen ”Den 

öppna högskolan” behandlades Diploma Supplement och från och med den 1 januari 2003 

utfärdas detta automatiskt och utan kostnad. ECTS-betyg bör finnas med i dokumentet. ECTS 

används av HEI:s i samband med de utländska studenterna och några institutioner har det 

generellt i samband med det nationella systemet. Det är dock inte vanligt förekommande men 

regeringen vill att användningen ska öka. I och med lagreformen 2006 så kommer 

poängsystemet vara omgjort för att vara i linje med ECTS. I likhet med Frankrike så utförs 

erkännande med öppenhet och generositet.  

 Sverige kan inte, enligt lag, utfärda gemensamma examina, men har gemensamma 

program som stödjer intentionerna med detsamma. 
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 Sverige är med i ett nordiskt samarbete gällande erkännande och det svenska ENIC-

NARIC-kontoret är aktivt i det övergripande nätverket. Det svenska kontoret är dock inte ett 

renodlat ENIC-NARIC-kontor. 

6.2.3 Preciserade forskningsfrågor 

Efter ovanstående analys av omfattning av åtgärder samt tidpunkt för desamma så 

framkommer det ingen större skillnad på de båda ländernas arbete med detta prioriterade 

delmål. Det Frankrike har fördel i ”kompenseras” med att Sverige har kommit längre på någon 

annan del i arbetet. Det man kan se är dock att Frankrike de jure utfört åtgärderna tidigare, då 

deras lagar som reglerar erkännande av examina och studieperioder utkommit tidigare än 

Sveriges reform. 

 

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller att erkänna 

examina och studieperioder? 

Nej, Frankrike har inte gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller erkännande av 

examina och studieperioder. 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare? 

Ja, Frankrike har utfört dessa åtgärder tidigare. 

 
Prioriterat 

delmål 

 

Komponent 

FRANKRIKE SVERIGE BÅDA LÄNDERNA 

  Mer 

lyckad 

Mindre 

lyckad 

Mer 

lyckad 

Mindre 

lyckad 

Lika 

Gemensamma 

examina och 

studieperioder 

 

Kongruens 

     

X 

  Tidigare Senare Tidigare Senare Lika 

Gemensamma 

examina och 

studieperioder 

 

Tidpunkt 

 

X 
   

X 
 

 

Figur 5 – Erkännande av gemensamma examina och studieperioder 
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6.3 Kvalitetssäkring 

6.3.1 Frankrike 

Frankrikes system med fyraåriga kontrakt innebär att kvalitetssäkring sker genom en 

permanent extern utvärdering av alla aktiviteter och CNE (innan AERES skapades) har 

regelbundet utfört undersökningar och utvärderingar av offentliga institutioner. Frankrike har 

prioriterat kvalitetssäkring i sin LMD-reform från år 2002 och från och med 2004 så 

uppmuntras HEI att ha starka interna utvärderingar. Det var efter 2006 som AERES tog över 

arbetet med kvalitetssäkring, detta för att Frankrikes arbete med detta skulle vara mer anpassat 

till den europeiska och internationella kontexten. Detta skedde genom Research Planning Law 

från april 2006 och AERES uppgifter regleras i en lag från november samma år. 

 Vad gäller studentdeltagande i arbetet med kvalitetssäkring så sitter studenter med i 

rådgivningskommissioner samt institutionsnämnder. Vidare så blev studenterna involverade 

allt mer i CNE: s arbete efter år 2004. Även efter att AERES skapades så har studenterna 

medverkat i 30 % av utvärderingarna och finns med i samtliga utvärderingsprocesser som 

institutionerna utför internt. 

 Den internationella aspekten av Frankrikes arbete med kvalitetssäkring är central och 

transnationella samarbeten med rådfrågning av utländska experter förekommer. Frankrikes 

utvärderingsorgan är medlemmar i ENQA samt INQAAHE. AERES kommer att bestå av en 

styrelse vilken inkluderar internationella medlemmar. 

 Frankrike har olika organ som tillförsäkrar kvaliteten vad gäller examina, institutioner, 

forskarprogram samt personer.  Det som Frankrike nu söker är en bättre organisering som är 

lättare och mer anpassat till den internationella kontexten. 

  

6.3.2 Sverige 

Sedan 2001 så är det Högskoleverket som utför ämnes- och programutvärderingar. Alla 

program utvärderas minst vart sjätte år och resultatet offentliggörs. Enligt Högskolelagen och 

Högskoleförordningen så ligger ansvaret på institutionerna att kvalitetssäkra sina aktiviteter. 

Kontrollen av dessa utförs sedan av Högskoleverket. Sveriges externa utvärdering uppfyller 

kraven i ”Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA” och fullt medlemskap 

uppnåddes 2006. Sverige har vidare infört en kvalitetssäkringspolicy i enlighet med 

ovanstående dokument. 
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 Sveriges tradition av studentdeltagande leder till att alla externa utvärderingsgrupper 

består av minst en student och externa grupper konsulterar även studenterna. Kursutvärderingar 

utförda av studenterna är också obligatoriskt samt dessas uppföljning. 

 Vad gäller Sveriges internationella deltagande gällande kvalitetssäkring så är Sverige 

medlem i ENQA, Nordic Network of Quality Assurance Agencies, INQAAHE, EAIR och 

EES. Högskoleverket har vidare en internationell rådgivningsgrupp och internationellt 

deltagande är vanligt även i det interna arbetet trots att svensk lag inte tillåter att internationella 

representanter sitter med i de styrande organen. Detta kan dock komma att förändras. 

Majoriteten av svenska HEI är involverade internationellt. 

 Det svenska ackrediteringssystemet är tydligt och utförs av Högskoleverket. 

Utvärdering av högre utbildning sker minst vart sjätte år. 

6.3.3 Preciserade forskningsfrågor 

Vad gäller kvalitetssäkring så kan ingen tydlig skillnad ses mellan länderna när det gäller 

tidpunkt. Visserligen finns inte uppgift om Sveriges lagar eller liknande angående 

kvalitetssäkring men då Högskoleverket haft ansvaret sedan 2001 så ligger det relativt i fas 

med den reform som Frankrike genomförde vilken innebar en förändring i deras arbete med 

kvalitet. Sverige förefaller ha ett starkare studentdeltagande och det faktum att en nationell 

kvalitetssäkringspolicy utvecklats tyder snarare på att Sverige kommit längre på detta område.  

 

• Har Frankrike gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller kvalitetssäkring? 

Nej, Frankrike har inte gjort mer omfattande åtgärder än Sverige vad gäller kvalitetssäkring. 

• Har Frankrike utfört dessa åtgärder tidigare än Sverige? 

Nej, Frankrike har inte genomfört dessa åtgärder tidigare än Sverige. 
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Figur 6 - Kvalitetssäkring 
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Figur 7 – Sammanfattande analys 1 - Kongruens 
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Figur 8 – Sammanfattande analys 2 - Tidpunkt 

6.4 Övergripande forskningsfråga 

Undersökningen har genom att se på Bolognaprocessen ur ett policy transfer-perspektiv sökt 

att, med hjälp av processpårning som metod, se huruvida stöd kan ges till hypotesen om att 

geografisk belägenhet spelar roll för hur snabbt samt hur väl Bolognaprocessen implementeras. 

Det teoretiska ramverk som använts är policy transfer i allmänhet och policy transfer network i 

synnerhet. Detta ramverk gjordes mätbart genom att koppla fyra av de tolv stegen i modellen 

om policy transfer network till Bolognaprocessen och dess aktörer. I det material som har 

presenterats ges hur Sveriges och Frankrikes arbete och agenter som arbetar med 

Bolognaprocessen och de tre prioriterade delmålen är kopplat till transferagenterna BFUG, 

ENQA samt ENIC-NARIC, dvs. punkt 4 – Framväxten av ett informationsnätverk.  Punkt 5 

och 6 – Kognition och mottagande samt framväxten av ett transfer network – i modellen 

hanterades såsom att de båda länderna har ett överensstämmande värdesystem i de delar som 

de faktiskt gått vidare med. Vidare så har punkt 7 – Elit och kognitiv mobilisering – inte 

behandlats närmare vilket ges i operationaliseringen. Slutligen kopplas Sveriges och Frankrikes 

faktiskt utförda åtgärder till punkt 8 – Interaktion – i policy transfer network-modellen och det 

är detta steg, tillsammans med punkt 5 och 6 som analysen fokuserat för att detektera 

skillnader i transferprocessen. Efter genomförd analys som presenterats i en analysmodell så 

har ingen betydelsefull skillnad kunnat upptäckas. Frankrike har genomfört vissa åtgärder 

tidigare medan Sverige tar igen det på ett av de prioriterade delmålen genom att ha genomfört 

åtgärder som är mer överensstämmande med målen. Således kan, genom denna undersökning, 
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inget stöd ges till den hypotes om att geografisk närhet har betydelse för hur snabbt och väl en 

policy implementeras, i synnerhet Bolognaprocessen som varit fokus för denna undesökning. 

 

• Har geografisk närhet till beslutsfattandet, dvs. kontinentala Europa, någon betydelse i 

hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen implementeras? 

Nej, geografisk närhet till beslutsfattandet har ingen betydelse i hur snabbt och hur väl 

Bolognaprocessen implementeras. 

6.4.1 Syftets uppfyllande 

Syftet med denna uppsats var, utifrån ämnesval och problembild, att i allmänhet se hur teorier 

om policy transfer kan hjälpa oss att bättre förstå den process genom vilken Bolognaprocessen 

sprids i Europa samt att i synnerhet undersöka huruvida geografisk närhet till beslutsfattandet, 

dvs. kontinentala Europa, har betydelse i hur snabbt och hur väl Bolognaprocessen 

implementeras. Bolognaprocessen har i denna undersökning beskrivits ur ett policy transfer-

perspektiv genom ett användande av policy transfer network som teoretisk ram. Vidare har 

processpårning använts som analysverktyg för att kunna upptäcka skillnader i två länders 

åtgärder av tre prioriterade delmål i Bolognaprocessen; två länder som skiljer sig på den i detta 

fallet oberoende variabeln geografiskt läge. Således anses uppsatsens syfte vara uppfyllt. 

6.4.2 Slutdiskussion 

Huruvida antagandet om att geografisk belägenhet har betydelse enligt vad denna uppsats har 

undersökt kan naturligtvis diskuteras och undersökas från olika perspektiv. Det kan kopplas till 

naturresurser och därmed ekonomiska resurser vilket leder till större handlingskraftighet. Det 

kan även kopplas till ett lands historia och vad som lever kvar av tidigare storslagenhet. Det 

som varit intressant att se är om det kan få något stöd när man ser på en specifik policy och två 

länder som skiljer sig nämnvärt på den geografiska punkten. Även om detta inte gav någon 

signifikant skillnad i utförda åtgärder länderna emellan så betyder det inte att det gällande 

någon annan policy inte ger det. Däremot kan det såklart diskuteras om antagandet håller för 

tuffare prövningar idag. Det nötta uttrycket om dagens globaliserade värld leder trots allt till att 

avstånd krymper, kanske mycket tack vare (eller kanske på grund av) policy transfer. Det har 

varit intressant att se till ett fenomen som idag är så vanligt som policy transfer och det är 

spännande att det teoretiseras kring det, trots att ingen renodlad teori ännu utvecklats, och 

kanske inte kommer att utvecklas. 
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 Idéer för vidare forskning är att mer specifikt undersöka policy transfer mellan länder, 

t.ex. gällande enskilda policys eller program, för att se hur just den typen av transfer gått till 

och vilken grad av det som föreligger, frivillig, indirekt osv. Vidare skulle de också vara 

intressant att undersöka Bolognaprocessen ur andra perspektiv, t.ex. ideologi, 

institutionalismen på olika delar av processen eller ur ett jämförande perspektiv mot andra 

policys för att hitta likheter och skillnader. Bolognaprocessen innehåller så många delar som 

spänner över många fält i samhället vilket gör att valmöjligheterna är många. Den täcker 

arbetsmarknad, högre utbildning, kvalitet, institutioner och institutionella strukturer samt 

opererar på transnationell, nationell och regional nivå. Med andra ord så finns det mycket att 

undersöka, bara man är intresserad. Jag valde att se till eventuella skillnader hos två länder med 

olika geografiska utgångspunkter för att utröna om det finns någon koppling däremellan. Detta 

i sig är intressant, men det gav också en bättre förståelse för Bolognaprocessen i ett policy 

transfer-sammanhang samt en insyn i Sveriges, och Frankrikes naturligtvis) arbete med de 

delar av processen som ansetts som viktiga inför starten som var 1 juli i år. 

 Bolognaprocessen är ett spännande samarbete mellan europeiska länder som 

förhoppningsvis kommer att ge större slagkraft än vad det gjort hittills, inte många studenter 

kan säga vad Bolognaprocessen innebär för just dem. Målet är ändock att skapa mobilitet och 

möjligheter för såväl studenter som lärare och andra inom högre utbildning, samt att höja 

Europas konkurrenskraftighet på den internationella kunskapsmarknaden. Att europeiska 

universitet ska kunna mäta sig med Ivy League universiteten i USA låter som en bra framtid 

med bra möjligheter och jag tycker att det är viktigt att ta vara på dessa möjligheter. 
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