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Yttrande över Sveriges lantbruksuniversitets ansökan 
om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen 
(remiss 2021-03-10, dnr N2021/00840) 

Universitetskanslersämbetets ställningstagande 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår att ansökan avslås. 

Ansökan och ärendets hantering 
Sveriges lantbruksuniversitet har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda 
civilingenjörsexamen. Regeringen har anmodat Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att yttra sig 
om ansökan.  
 
För granskning av ansökan har UKÄ utsett följande sakkunniga: professor Lars Lundberg, 
Blekinge tekniska högskola, professor Björn Victor, Uppsala universitet, lektor Fredrik 
Georgsson, Umeå universitet, professor Terje Gobakken, Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, systemingenjör Mikael Schönström, Försvarets Materielverk, och studerande Tove 
Larsson, Chalmers tekniska högskola. 
 
De sakkunnigas bedömning baseras på Sveriges lantbruksuniversitets ansökan om 
examenstillstånd, begärda kompletteringar inkomna 30 september och 20 oktober 2021 samt på 
intervjuer som genomfördes den 20 oktober 2021. De sakkunnigas yttrande bifogas.  

Universitetskanslersämbetets bedömning 
Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och 
högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de krav som finns sammanställda i Vägledning 
för ansökan om tillstånd att utfärda examen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella 
systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av 
högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15). 
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De sakkunnigas bedömning är att Sveriges lantbruksuniversitet inte har de förutsättningar som 
krävs för att ge civilingenjörsexamen. De sakkunniga anser att bedömningsområdena 
Förutsättningar och Utformning, genomförande och resultat inte är tillfredsställande. 
 
UKÄ instämmer i bedömningen att bedömningsområdena Förutsättningar och Utformning, 
genomförande och resultat inte är tillfredsställande och att Sveriges lantbruksuniversitet inte har 
de förutsättningar som krävs för att ge civilingenjörsexamen. UKÄ anser att de brister som 
föreligger inte kan avhjälpas genom att lärosätet ges möjlighet att komplettera ansökan.  
 
Beslut i ärendet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av 
utredaren Carl Mikael Bergström i närvaro av gruppchefen Lisa Jämtsved Lundmark och 
verksamhetsstrategen Per Westman. I ärendet har även utredaren Charlotte Ejsing deltagit. 
 
 
 
 
 
Anders Söderholm 
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Underskriftssida 

Dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan. 

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) 

eller med Cybercoms valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska 

kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de 

elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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