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Anmälan mot Lunds universitet angående felaktig
handläggning vid antagning
Anmälan
J har anmält Lunds universitet för att hon vid antagningen till höstterminen 2001
inte blivit antagen till en kurs, Internetbaserad juridisk introduktionskurs 10 poäng,
som hon i antagningsbesked fått besked om att hon var antagen till och som hon
också tackat ja till.
I anmälan har hon anfört bl.a. följande. Hon fick i det första antagningsbeskedet reda
på att hon blivit antagen bl.a. till kursen Internetbaserad juridisk introduktionskurs
10 poäng, vid Lunds universitet. Hon tackade ja till kursen via Internet och gjorde en
utskrift som bevis. Hon fick den 10 augusti 2001 beskedet att hon inte fick registreras
på kursen, eftersom hon tackat ja till fler kurser.
Hon fick i antagningsbeskedet instruktionen att det gick bra att tacka ja till kurser
utöver den man blivit antagen till. Totalt fick man tacka ja till 80 poäng kurser varav
maximalt 30 poäng på de kurser man redan kommit in på. Hon tackade ja till så
många kurser som var tillåtet. I instruktionerna stod det att det inte gick att välja fel
eftersom datorn skulle protestera om man tackade ja till för många kurser. Hon
kryssade därför i alla kurser hon kunde innan datorn protesterade. När detta var klart
förvissade hon sig ännu en gång om att hon tackat ja till Internetbaserad juridisk
introduktionskurs och skickade därefter svaret. En bekräftelse uppträdde då på
skärmen och denna skrev hon ut
Det stod ingenstans att några kurser kunde komma att strykas om man tackade ja till
det maximalt tillåtna antalet. Lunds universitet säger att hon inte kan registreras på
kursen eftersom hon valt den med lägre prioritet. När hon tackade ja till 80 poäng
kurser nämndes det ingenting om prioritet. Hon fick beskedet i form av en lista direkt
på datorskärmen med de kurser hon tackat ja till. Det stod inget om någon inbördes
prioritetsordning. Vid kontakt med Verket för högskoleservice (VHS) i augusti 2001
sades att de kurser man tackat ja till kom att strykas beroende på prioritet. Det
konstaterades att detta inte står i instruktionerna som går ut med antagningsbeskedet.
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Utredning
Lunds universitets yttrande

Högskoleverket har anmodat Lunds universitet att yttra sig över anmälan.
Antagningsavdelningen vid Lunds universitet har yttrat sig och har anfört bl.a.
följande.
Av informationsmaterialet i anmälningskatalogen, på anmälningsblanketten och av
antagningsordningen vid Lunds universitet framgår att en och samma sökande inom
en och samma antagningsomgång får antas till högst 20 poäng i huvudkurs och högst
30 poäng tillsammans med tilläggskurs. Till tilläggskurs görs antagning endast om det
finns platser kvar på den sökta kursen när antagningen till huvudkurs gjorts. När den
sökande fyller i anmälningsblanketten rangordnar denne vilka kurser han eller hon vill
ha som huvudalternativ, reservalternativ samt tilläggskurs.
När en sökande blir antagen till kurs sker en strykning av de lägre rangordnade
alternativen, strykning sker underifrån till dess att den sökande antagits till högst 20
poäng inom huvudkurs, detta gäller även vid andra urvalet.
Grundregeln är att sökande får tacka ja till högst 80 poäng, varav 30 poäng avser
utbildning som sökande är antagen till. På antagningsbeskedet finns markering på
vilka kurser som är huvud- respektive reservalternativ. Besvaras antagningsbeskedet via
Internet eller talsvar får sökande felmeddelande om poänggränsen överskrids.
Däremot måste sökanden själv vid svarstillfället ansvara för sina prioriteringar.
J var efter första urval antagen till reservalternativ 3 till huvudkurs 1: Internetbaserad
juridisk introduktionskurs 10 poäng samt reservalternativ 1 till huvudkurs: nätburen
kurs i EG-rätt 10 poäng. J var struken från två kurser med anmärkningen att
anmälningsalternativet var struket då sökande inte kan antas till mer 30 poäng per
termin, varav max 20 poäng inom huvudkurs.
När J besvarade sitt antagningsbesked tackade hon ja till huvudalternativ 1 samt
reservalternativ 1 till och med 3.
Vid andra urvalet antogs J till reservalternativ 2, nationalekonomi, och blev
följaktligen struken från den lägre rangordnade kursen Internetbaserad juridisk
introduktionskurs.
Svarsbeskedet var korrekt behandlat då J blivit antagen till ett högre rangordnat
alternativ. Om J hade för avsikt att läsa mer än 20 poäng, skulle hon även ha fyllt i på
anmälningsblanketten att hon ville läsa tilläggskurs. Var den sökandes avsikt att läsa
Internetbaserad juridisk introduktionskurs och inte nationalekonomi skulle hon inte
ha tackat ja till högre prioriterat alternativ.
J har haft tillgång till all nödvändig information för hur hon ska kunna besvara sitt
antagningsbesked. Det är den sökandes ansvar att besvara antagningsbeskedet enligt
de regler som står i anmälningskatalogen, anmälningsblanketten och på
antagningsbeskedet. I anmälningskatalogen och på anmälningsblanketten finns
instruktioner hur man ska fylla i sin anmälningsblankett samt information om att
strykning sker av lägre rangordnat alternativ när antagning sker till högre rangordnat

HÖGSKOLEVERKET
BESLUT
2002-06-04
Reg.nr 31-3227-01
Sid 3

alternativ. J har fått information i anmälningskatalogen, på anmälningsblanketten och
på antagningsbeskedet att antagning kan ske till högst 20 poäng inom huvudkurs och
högst 30 poäng tillsammans med tilläggskurs.
Bilagor till Lunds universitets yttrande

Universitetet har till sitt yttrande bl.a. bifogat blankett ”Anmälan till kurs” tillhörande
J, anmälningskatalog hösten 2001 fristående kurs samt antagningsordning för Lunds
universitet.
I Lunds universitets antagningsordning hänvisas till de anmälningsanvisningar som
finns i bl.a. anmälningskatalogen för kurser.
I anmälningsanvisningarna till anmälningsblanketten som återfinns i Lunds
universitets anmälningskatalog hösten 2001 – Anmälan till kurser vid Lunds
universitet – finns följande information i punkt 8, sid. 13:
”Observera att när du blir antagen till en kurs stryks de alternativ som har lägre prioritet. […]
Detta gäller även vid den andra urvalskörningen. Kommer du in på ett högre prioriterat alternativ
stryks de kurser som är lägre prioriterade. De enda ändringar du får göra efter anmälningstidens
utgång är strykningar.”

Nationellt antagningsbesked

Högskoleverket har inhämtat följande information från VHS webbplats för NyA,
Nytt antagningssystem.
Regeringen har givit VHS i uppdrag att utveckla ett nytt system för antagning av
studenter till högskoleutbildning. NyA är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan
Sveriges universitet och högskolor samt VHS. Den av VHS styrelse utsedda
styrgruppen är som beställare av projektet den som ytterst leder projektet.
Inom projektet NyA har det utvecklats ett system med clearing och ”nationellt
antagningsbesked”. Första gången systemet användes var inför antagningen till
höstterminen 2000. Det nationella antagningsbeskedet innebär ett samarbete mellan
landets högskolor, i vilket dessa fortfarande är antagningsmyndigheter, men det
skickas bara ut ett antagningsbesked till den enskilde. Clearingsystemet innebär att
den sökande endast kan tacka ja till 30 poängs utbildning och stå kvar som reserv till
maximalt 50 poäng, dvs. sammanlagt högst 80 poäng.
Clearingprocessen sker genom att resultatet från högskolans första urvalsomgång (eller
VHS för de högskolor som uppdragit åt VHS att sköta antagningen) skickas till
”Clearinghuset”, ett datorsystem vid Enheten för IT-stöd, Uppsala universitet. Här
sammanställs antagningsbeskedet efter den första urvalsomgången och skickas som ett
”nationellt antagningsbesked” till den sökande. Den sökande har sedan att svara om
han eller hon vill ha de erbjudna platserna eller inte. Den sökande får tacka ja endast
till ett begränsat antal poäng, som beskrivits ovan. Om någon tackar ja till fler poäng
än tillåtet görs (av datorn) strykningar enligt ett visst system. Clearingresultatet efter
denna urvalsomgång med svar lämnas därefter över till högskolorna (och VHS) för att
de nu lediga platserna skall vara med i en andra urvalsomgång. Någon ny clearing sker
inte efter andra urvalsomgången.
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För systemförvaltningen av clearing finns en förvaltningsgrupp, bestående av
representanter för lärosätena och VHS.
Högskoleverket har från Elisabeth Lind Marklund, Luleå tekniska universitet,
ledamot av VHS styrgrupp för förvaltning av clearing inhämtat det nationella
antagningsbesked som gick ut till de sökande efter första antagningsomgången i juli
2001. Av det framgår bl.a. att den sökande kan tacka ja till sammanlagt högst 80
poäng, varav 30 poäng som den sökande antagits till. Någon information om
prioriteringsordningens betydelse lämnas inte.
Högskoleverket har med anledning av ett annat ärende från VHS inhämtat det
nationella antagningsbesked som skickats ut till de sökande inför antagningen till
vårterminen 2002. Av detta framgår att information lämnas om att den
prioriteringsordningen som gjorts på anmälningsblanketten inte kan ändras.
Yttrande från J

J har beretts tillfälle att yttra sig. Hon har med anledning av universitetets yttrande
anfört bl.a. följande. De regler som Lunds universitet hänvisar till strider mot de
regler som fanns på Internet när hon gjorde sitt svarsbesked. Hon anser att
instruktionerna på Internet gäller eftersom de publiceras i direkt samband med att
man lämnar sitt svar på antagningen. Det finns inget som tyder på att instruktionerna
på Internet inte är kompletta och självständiga eftersom ingen hänvisning görs till
exempelvis regler i antagningskatalog eller dylikt.
Tillämpliga regler
Enligt 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) skall särskilt
högskolans antagningsordning finnas tillgänglig för studenterna. Med
antagningsordning avses de regler för grundläggande högskoleutbildning som
högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från
behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag
från behörighetsvillkor fattas och hur beslut om behörighet överklagas.
Av 7 kap. 19 § första stycket högskoleförordningen framgår att den som vill antas till
grundläggande högskoleutbildning skall anmäla det inom den tid och i den ordning
som högskolan bestämmer.
Högskoleverkets bedömning
J har anmält Lunds universitet för att de strukit henne från en kurs, Internetbaserad
juridisk introduktionskurs 10 poäng. Hon har i stället antagits till en kurs i
nationalekonomi som hon i sin ansökan till universitetet rangordnat högre.
Lunds universitets antagningsordning hänvisar till de anmälningsanvisningar som
finns i anmälningskatalogen för kurser vid Lunds universitet höstterminen 2001. Av
dessa anmälningsanvisningar framgår att den sökande prioriterar mellan de sökta
kurserna. Vidare framgår att när en sökande blir antagen till en kurs stryks de
alternativ som har lägre prioritet, vilket även gäller vid det andra urvalet. Den sökande
kan inte efter att anmälningsblanketten lämnats in ändra prioritetsordningen mellan
kurserna. Högskoleverket konstaterar att högskoleförordningens bestämmelser medger
att universitet sätter upp regler vilka innebär att den som vill antas till grundläggande
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högskoleutbildning skall anmäla detta i den ordning som högskolan bestämmer.
Högskoleverket finner mot denna bakgrund inget att anmärka mot Lunds universitets
handläggning av ärendet i denna del.
Som ansvarig antagningsmyndighet har universitetet ett ansvar för den information
som lämnas till de sökande är korrekt. I det ansöknings- och informationsmaterial
som bär Lunds universitets namn är informationen korrekt. Universitetet har valt att
delta i systemet med clearingprocess och det därmed sammanhängande nationella
antagningsbeskedet till de sökande. Utredningen visar att VHS är ansvarig myndighet
för detta system. Högskoleverket har inte till uppgift att utöva tillsyn över VHS och
skall därför inte i sin tillsynsverksamhet uttala sig om denna myndighets åtgärder vid
antagning till högskoleutbildning. En kopia av detta beslut tillställs dock VHS för
kännedom.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning
av verksjuristen Marie Stern Wärn i närvaro av verksjuristen Christian Sjöstrand.
På Högskoleverkets vägnar
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