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Definition av uppdragsutbildning & regelverket 
 
… med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan 
än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 § förordning om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor). 
 
Uppdragsutbildning ges enligt reglerna i förordning (2002:760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (nedan kallad ”förordning om 
uppdragsutbildning”). Universitets- och högskolerådet har utfärdat föreskrifter om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor; UHRFS 2013:11. Vidare finns 
bestämmelser om tillgodoräknande i 6 kap. högskoleförordningen (1993:100), 
bestämmelser om avgifter i avgiftsförordningen (1992:1919) och bestämmelser om 
redovisning av uppdragsutbildning i förordningen (1993:1153) om redovisning av 
studier m.m. vid universitet och högskolor. 
 
Förordning om uppdragsutbildning gäller för de universitet och högskolor som har 
staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen.  
 
Det är alltså finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagarna som 
kännetecknar uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är inte grundläggande 
högskoleutbildning och högskolelagen och högskoleförordningen är inte direkt 
tillämpbara på utbildningen om det inte är särskilt föreskrivet.  
 
Här följer exempel på utbildningar vid Lunds universitet som inte skall förväxlas 
med uppdragsutbildningar. 

 Grundläggande högskoleutbildning som bedrivs på uppdrag av andra 
institutioner inom Lunds universitet. 

 Grundläggande högskoleutbildning som grundar sig på avtal med annan 
högskola (beställd utbildning). 

 
 
Olika typer av uppdragsutbildningar 
 
En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan 
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har 
examensrätt för. 
 
Specialdesignad utbildning efter beställning 
Utbildningar som baseras på den senaste forskningen, nya rön eller en 
specialistkompetens som finns vid lärosätet kan ges som uppdragsutbildning. 
Specialistutbildningarna skräddarsys för uppdragsgivaren som också utser 
deltagarna. Utbildningarna kan ge högskolepoäng. 
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Kurser eller program som endast kan läsas som uppdragsutbildning 
Uppdragsutbildning kan ges i form av ett utbud där kurser eller program 
marknadsförs och kan sökas av uppdragsgivare mot avgift, alternativt säljas till 
enstaka uppdragsgivare. Utbildningarna kan ge högskolepoäng. 
 
Enstaka kurser eller hela program som ges som högskoleutbildning 
Lunds universitet kan välja att erbjuda utbildning som ges inom ramen för 
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå också i form av uppdragsutbildning. 
Enstaka platser på en ordinarie kurs eller program kan säljas som 
uppdragsutbildning och kursen eller programmet läses då tillsammans med 
studenter på ordinarie utbildning.. Hela kurser eller program som redan finns 
etablerade som ordinarie utbildning kan också säljas parallellt som 
uppdragsutbildning med enbart deltagare inom uppdragsutbildning. 
Utbildningarna kan ge högskolepoäng. 
 
Seminarier, föreläsningar och Studiedagar 
Uppdragsutbildning kan även erbjudas i form av seminarier, föreläsningar och 
studiedagar för olika kategorier av yrkesverksamma. 
 
 
Uppdragsgivare (Kund) 
 
Det framgår av förordning om uppdragsutbildning att fysiska personer, eller 
enskilda näringsidkare, inte kan komma ifråga som uppdragsgivare. Det måste med 
andra ord vara en juridisk person (stat, kommun, landsting, olika bolagsformer, 
förening, stiftelse etc.) som är uppdragsgivare. 
 
Offentlig uppdragsgivare inom EES  
Om uppdragsutbildningen beställs av en offentlig uppdragsgivare (stat, kommun, 
landsting eller motsvarande offentlig uppdragsgivare från Sverige eller ett annat 
land inom EES-området) skall uppdraget avse ”personalutbildning eller utbildning 
som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl”.  
 
Trots att det står att uppdraget ska avse ”personalutbildning” får uppdraget avse 
utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen 
enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd 
kategori av personer.  
 
Offentlig uppdragsgivare utanför EES 
Offentliga uppdragsgivare utom EES får beställa uppdragsutbildning utan att den 
behöver avse personalutbildning eller vara utbildning som behövs av 
arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. Syftet med utbildningen är fritt 
så länge det är en offentlig uppdragsgivare, motsvarande svenska staten, 
kommuner eller landsting, som ger uppdraget och utbildningen knyter an till den 
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har 
examensrätt för. 
 
Privata uppdragsgivare inom eller utanför EES 
När det är fråga om en privat uppdragsgivare gäller att uppdraget skall avse 
”personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt 
uppdragsgivaren”. 
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Deltagare 
 
Uppdragsgivaren utser själv vem eller vilka som skall delta i en 
uppdragsutbildning.   Deltagarna behöver inte uppfylla kraven på behörighet för 
tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Reglerna avseende behörighet och 
urval i. högskoleförordningen ska alltså inte tillämpas. 
 
Deltagare i poänggivande uppdragsutbildning skall alltid registreras i Ladok. 
Denna registrering måste göras av institutionen.  
 
Den som deltar i uppdragsutbildning är inte student vid universitetet i 
högskolelagens och högskoleförordningens mening och omfattas därmed inte av 
kår- och nationsobligatoriet enligt förordningen (1983:18) om studerandekårer, 
nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor.1 Därför har deltagare 
i uppdragsutbildning inte samma rättigheter eller skyldigheter som en student. 
Uppdragsutbildning berättigar inte deltagarna till studiemedel och de omfattas inte 
heller av den obligatoriska personskadeförsäkringen för studenter. 
 
Avtal 
 
Enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter skall skriftliga avtal upprättas 
för all uppdragsutbildning. 
 
I normalfallet skall Lunds universitets mall för ”avtal om uppdragsutbildning” med 
”allmänna villkor för uppdragsutbildning” användas. I de fall avsteg görs från 
denna mall skall dessa godkännas av universitets juridiska avdelning. 
 
Innan avtal undertecknas skall en kontroll ske huruvida uppdragsgivaren är en 
aktiv juridisk person. Detta görs normalt genom en kontroll av uppdragsgivarens 
organisationsnummer.  
 
Lunds universitets mall för ”avtal om uppdragsutbildning” samt ”allmänna villkor 
för uppdragsutbildning” finns på medarbetarwebben.   
 
Samtliga avtal gällande uppdragsutbildning tecknas samt arkiveras av Lund 
University Commissioned Education. Observera att detta även gäller anbud och 
offerter som universitetet lämnar då de på samma sätt som avtal binder 
universitetet.  
 
 
Underrättelse till Universitetskanslerämbetet 
 
När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier motsvarande 
mer än 60 högskolepoäng, ska högskolan skriftligen underrätta 
Universitetskanslersämbetet om det. Lund University Commissioned Education 
ansvarar för att underrätta Universitetskanslerämbetet om sådana 
uppdragsutbildningar. 
 
 
 

                       
1 Dock har en deltagare i uppdragsutbildning möjlighet att söka medlemskap i studentkåren och 
nationen om dessa medger detta. 
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Avgifter – Full kostnadsteckning 

Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.  

Prefekten ansvarar för att full kostnadstäckning uppnås för uppdragsutbildningen 
så att alla kostnader inklusive indirekta kostnader i samband med utbildningen blir 
betalda. Full kostnadstäckning avser inte bara täckning för marginalkostnad, utan 
avgiften bör beräknas på vad varje deltagare i den avsedda utbildningsformen 
kostar. Även kostnader för utveckling av kurser skall ingå.  All uppdragsutbildning 
skall budgeteras och dokumenteras skriftligt. 

Lund University Commissioned Education bistår med stöd för beräkning av 
avgiften, skriver under samtliga offerter gällande uppdragsutbildning samt 
kontrollerar att dessa har full kostnadstäckning enligt den mall för 
kostnadsberäkningar som Sektionen Ekonomi tagit fram. 

 
Fakturering 
 
Fakturering av all uppdragsutbildning sker från Lund University Commissioned 
Education. Respektive institution internfakturerar Lund University Commissioned 
Education för genomfört uppdrag. 
 
 
Tillgodoräknande 

Enligt förordning om uppdragsutbildning har den som gått igenom en 
uppdragsutbildning rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå. 

Examination 
 
Prefekten utser examinator för uppdragsutbildningen. I övrigt gäller fastställda 
regler för examination och tentamen i högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 
 
Betyg, examens- och kursbevis 
 
De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examens- eller kursbevis 
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande 
högskoleutbildning. 
 
Deltagare i uppdragsutbildning skall efter genomgången utbildning få ett kursbevis 
där det skall framgå att det gäller uppdragsutbildning.  
 
I de fall uppdragsutbildningen resulterar i någon form av examen skall 
examensbevis utfärdas. Det skall av examensbeviset tydligt framgå att det gäller 
uppdragsutbildning. 
 
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till 
högskoleutbildning. 
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Externa aktörers medverkan i uppdragsutbildning 
 
Det är myndigheten Lunds universitet som tecknar avtal om uppdragsutbildning 
och huvuddelen av undervisningen ska genomföras av anställda vid Lunds 
universitet. Om huvuddelen av kompetensen som krävs för att genomföra en viss 
utbildning finns utanför universitetet bör Lunds universitet avstå från att 
genomföra utbildningen såvida utbildningen inte är av strategisk betydelse. 
 
Dock bör det betonas att Lunds universitet strävar efter att samarbeta med det 
omgivande samhället och ett utmärkt sätt att göra detta är att involvera externa 
aktörer i uppdragsutbildningen. Detta kan vara aktörer som arbetar med berörda 
frågor praktiskt eller experter av olika slag som inte finns inom Lunds universitet. 
Ofta kan det finnas ett mervärde av att även involvera uppdragsgivaren i 
genomförandet av utbildningen, detta kan snarare höja kvalitén på utbildningen. 
Samma kvalitetskrav ska dock alltid ställas på externa uppdragsgivare som på 
Lunds universitet. 
 
 
 


