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Bakgrund

I 7 kap högskoleförordningen (1993:100) finns föreskrifter om urval bland
sökande till grundläggande högskoleutbildning om inte alla kan beredas plats.

Olika urvalsgrunder är där angivna såsom t ex betyg och högskoleprov. Enligt
7 kap 10§ i förordningen får vid i övrigt likvärdiga meriter urval också göras
med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter av det
underrepresenterade könet. Vidare får lottning användas, om urval med hänsyn
till kön inte kan göras. I förordningen finns dock inget angivet om prioritets-
ordning som urvalsgrund.

Gällande praxis och Högskoleverkets tillsynsbeslut

Högskoleverket har vid ett tillsynsbesök hos högskolan på Gotland konstaterat
att högskolan där tillämpar en regel som innebär att vid urval och lika poäng
gäller sökandes rangordning av sökalternativet före lottning. Högskoleverket
påpekar att det saknas stöd i högskoleförordningen för att som urvalsgrund
tillämpa den rangordning av sökalternativet som studenten gjort.

Det kan konstateras att samtliga högskolor gör som Högskolan på Gotland,
eftersom de båda antagningsystemen H97 och LANT bägge har denna regel
inbyggd i sina regelverk. Bakgrunden till detta är en sedan länge tillämpad
praxis som i tidigare förordningssammanhang också hade uttryckligt författ-
ningsstöd, men som i samband med reformerna av tillträdesreglerna 1993 och
1997 kom att leva kvar som en ”systemföreskrift”.

Inför antagningen till höstterminen 2000 infördes ett nytt nationellt antag-
ningsbesked där  resultatet av antagningen i det första urvalet till i stort sett all
grundläggande högskoleutbildning meddelas den sökande på ett för hög-



skolorna och VHS gemensamt antagningsbesked. En av anledningarna till att
meddela de sökande alla antagningsresultat i ett antagningsbesked med
svarskrav är att de sökande direkt efter det första urvalet måste ta ställning till
vilka sökalternativ som de vill ha kvar för antagning alternativt reservantag-
ning. Därigenom friställs platser så att de som antas som reserver kan få tidiga
besked. En förutsättning för denna rutin är att prioritetsordningen används vid
urval.

Mot bakgrund av Högskoleverkets ställningstagande har en arbetsgrupp inom
SUHF behandlat frågan och föreslagit att en ändring av högskoleförordningen
görs så att rangordningen av ett sökalternativ kan tillämpas vid lika jäm-
förelsetal före lottning. Lottning bör alltid komma i sista hand när alla andra
kriterier för rangordning och särskiljande av sökande ”förbrukats”.

Hemställan

SUHF ställer sig bakom arbetsgruppens förslag och hemställer att regeringen i
samband med de ändringar som behöver göras i anslutning till genomförandet
av reformerna i propositionen om den öppna högskolan också ändrar före-
skrifterna om urval vid i övrigt lika meriter i enlighet med nedanstående för-
slag till lydelse av 7 kap 10§ högskoleförordningen.

Förslag till ny lydelse av 7 kap 10§ andra stycket HF
-----
-----
”Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras med hänsyn till kön i
syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade
könet. Därefter antas sökande som har angivit utbildningen som ett tidigare
alternativ än vad övriga återstående sökande gjort. I sista hand får sökande
särskiljas genom lottning.”

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordförande efter föredragning
av generalsekreterare Lars Ekholm. I beslutet har också deltagit vice ordföran-
den, rektor Bo Sundqvist.

Christina Ullenius

Lars Ekholm
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