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Examensbevis

Ett akademiskt examensbevis borde enligt kårerna vara rättsligt säkert, trovärdigt, ha en giltighet
på sikt och enkelt att använda i majoriteten av världen. Det examensbevis som LiU utfärdar till
samtliga studenter uppfyller, enligt studentkårerna, inte de här kraven tillräckligt väl. Även
LiUPhD har uppmärksammat problemen och skrivit ihop ett underlag med argument om de
nuvarande examinas påverkan. Många av dessa argument har LiU än så länge låtit gå obesvarade.

Studentkårerna ser efter diskussion med LiUPhD följande problem med dagens hantering av
LiUs examensbevis:

● Examensbevisets utseende är väldigt simpelt och lever inte upp till konventionella
förväntningar av det utseende ett examensbevis borde ha. Att examensbeviset saknar
sigill, vattenstämpel, handskrivna underskrifter av känd auktoritet och är skriven med font
som är lätt att reproducera anser studentkårerna ökar risken för att dokumentet anses
som oäkta i vissa sammanhang.

● Att LiU behåller originalet av examensbeviset har kommunicerats väldigt dåligt till
studenterna, även om det är möjligt att hitta den informationen. Dessutom är det för
studenter inte tydligt hur deras examensbevis förvaras, på vilken sikt det sparas och hur
examensbeviset ser ut (till exempel om det har signaturer eller inte).

● Eftersom många länder fortfarande är ovana vid digitala signaturer behövs det tydlig
information för mottagaren av examensbeviset (till exempel arbetsgivare, myndigheter)
om vilket program de ska använda för att validera signaturerna. Detta eftersom det spelar
roll vilket program de använder och det går inte att använda vilken pdf-läsare som helst.
Det finns i nuläget en risk att den här informationen inte når mottagaren och att
mottagaren därför väljer till exempel Adobe PDF reader som inte klarar av att validera
signaturerna. Studentens examensbevis kan därmed uppfattas vara ogiltig.

● Att den digitala signaturen har ett giltighetsdatum har kommunicerats dåligt till
studenterna. Utgångsdatumet är något studenten måste aktivt leta fram (det står inte på
ett öppet och transparant sätt på dokumentet). Studentkårerna anser att det finns en risk
att studenter söker jobb med ogiltiga signaturer som ökar risken för förlorad kredibilitet,
och att studenten aldrig få reda på, från mottagaren, att dokumentets digitala signatur
behöver förnyas.

● Utseendet samt signeringsmetoden på det digitala examensbeviset har ändrats ett antal
gånger under närmaste åren – delvis pga kvalitetsbrister i grafik och design, och delvis
pga förändringar i signeringsteknologi och att LiU har valt ny it-tjänsteleverantör (för
närvarande Sunet). Det bekymrar studentkårerna att LiU inte erbjuder möjligheten att
förnya certifikatet för studenter som fick de mindre säkra/trovärdiga versioner av
examensbeviset.

● Bytet till digitala examensbevis har kommunicerats allmänt dåligt till studenterna. Många
studenter förstår inte att de endast kommer få ett digitalt certifikat, och vidare, att LiU
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behåller originalet. Studenter som råkar ut för myndigheter i länder som önskar se
originalet vet inte vilka alternativ de har - det har inte kommunicerats vilka procedurer
LiU har under sådana fall. Information om hur digital signering fungerar, hur det ska
verifieras, och varför signaturens giltighet löper ut har inte heller kommunicerats på ett
adekvat sätt. Studentkårerna anser att LiU bör ta detta problem på allvar och inför en
ordentlig informationskampanj via kanaler som når alla berörda parter.

● Informationen på hemsidan är olika om man jämför den svenska sidan med den engelska.

LiUPhD har utöver dessa punkter dessutom poängterat att trots progression med digitalisering
inom och utanför EU, har många länder fortfarande rutiner och krav gällande originaldokument.
Meningen med digital signering är att kunna säkra dokumentets autenticitet utan att behöva se
originalet. Det har dock funnits fall där arbetsgivare och myndigheter i andra länder velat se a)
originalet, eller b) en vidimerad kopia av en tredje part (t.ex. av en Notarius Publicus). Eftersom
LiU behåller originalet, och eftersom det inte finns avbildade handskrivna signaturer på
examensbeviset är varken a) eller b) möjliga alternativ för studenten. LiUPhD anser därför att ett
examensbevis bör vara ett säkert, trovärdigt dokument som kan accepteras var som helst och
över ens livslängd. I detta avseende har den nuvarande versionen brister.

Studentkårerna vill därför
● att LiU besvarar orosmomenten som studenter upplever i samband med de digitala

examensbevisen.
● att LiU i diskussion med studentkårerna arbetar på att bli tydligare i sin kommunikation

till studenter om examensbevisets utformning och hur det ska användas.
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