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Anmälan mot Stockholms universitet angående
urvalsgrunder till några kurser
Stockholms universitet ger förtur till några fristående kurser på avancerad nivå
till studenter som har studerat vid Stockholms universitet_ Högskoleverket
konstaterar att det enligt högskoleförordningen inte är möjligt att ge en sådan
förtur till kurserna och att det inte är möjligt för universitetet att dispensera från
högskoleförordningens regler om urvaL

Anmälan
N N har i en anmälan till Högskoleverket anfört bLa. följande. Vid Stockholms
universitet ges några kurser som ingår i Stockholm School of Entrepreneurship
(SSES). Kurserna är på avancerad nivå och ges som fristående kurser. Stockholms
universitets rektor har beslutat om följande urvals- och prioriteringsordning:

120 högskolepoäng (hp) från Stockholms
universitet ev. efter högskolepoäng upp till 270 hp
2. Sökande som har minst 7,5 hp från Stockholms universitet ev. efter
högskolepoäng upp till 270 hp
3. Övriga sökande efter högskolepoäng upp till 270 hp om kursen är på
avancerad nivå eller 225 hp för grundnivåkurs
l.

Sökande som har minst

N N ifrågasätter om dessa urvalsgrunder kan anses innefattas i någon av de
grunderna för urval som finns i högskoleförordningen.
N N har vidare anfört att han har drygt

250 hp från ett annat universitet i Sverige.

Han antogs till ett program på Stockholms universitet och fick tillgodoräkna sig

67,5 hp på det aktuella programmet. Han har också läst 40,5 hp vid Stockholms
universitet. Han har sökt en av ovan nämnda kurser men institutionen menar att
han endast har

40,5 hp i den första urvalsgruppen. Han rar alltså inte rälma in de

poäng han har fått tillgodoräkna sig.
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Utredning
Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. I
yttrandet anges bl.a. följande. Universitetet inser att beslutet om dispens troligen
saknar stöd i högskoleförordningen. Universitetet inväntar Högskoleverkets
bedömning och kommer att rätta sig efter beslutet. Vad gäller N N:s poäng räknas
de tillgodoräknade poängen in som studier vid Stockholms universitet.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverkets uppgift är bl.a. att utöva tillsyn över universitet och högskolor.
Syftet med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att
kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten.
De i ärendet aktuella kurserna ges på avancerad nivå, dvs. bygger på de kunskaper
som studenterna får inom utbildning på grundnivå. Som urvalsgrund till kurserna
används en urvalsgrund som innebär att söl<:ande som studerar eller har studerat
vid Stockholms universitet har förtur framför sökande med utbildning från andra
lärosäten.
Enligt

7 kap. 32 § högskoleförordningen (1993:100),

HF, ska urval till

utbildningar som ges på avancerad nivå göras enligt vad som anges i bl.a.

7 kap.

26 §.
Av

7 kap. 26 §

HF framgår att urvalsgrunder är

l.

betyg,

2.
3.
4.

resultat från högskoleprovet som avses i

20 §,

tidigare utbildning, och
urvalsgrunder som avses i

En högskola får, enligt

23 §.

7 kap. 23 § HF,

i den utsträckning som anges i

13 §,

bestämma urvalsgrunder bestående av
l.

andra särskilda prov än högskoleprovet

2.

kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt
värdefull för den sökta utbildningen, och

3.

andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Frågan i detta ärende är om någon av dessa urvalsgrunder kan användas som stöd
för att ge förtur åt sökande som studerat vid Stockholms universitet. Det kan
därvid konstateras att punkterna l och

2 i 7 kap. 26 § och punkten

l i

23 §

samma kapitel inte kommer ifråga som urvalsgrund i detta fall. l stället måste
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3 i 7 kap. 26 § och punkterna 2 och 3 i 7

kap.

23 §.
Vid bedömningen av om den av Stockholms universitet valda urvalsgrunden är
möjlig med stöd av punkterna

2 och 3 i 7 kap. 23 §,

är det lämpligt att göra en

jämförelse med urvalsreglerna vid tillträde till utbildning som påbörjas på

(7 kap. 12, 1 7 och 23 §§). Av 7 kap.
17 § framgår att en högskola utan hinder av 12 § får ge förtur åt sökanden som

grundnivå och som vänder sig till nybörjare

redan är studenter vid den högskolan om kursen vänder sig till nybörjare. Eftersom

12 § hänvisar till urvalsgrunderna i 7 kap. 23 §, drar Högskoleverket slutsatsen att
regeringen ansett att urvalsgrunderna i 7 kap. 23 § inte kan användas som stöd för
att ge förtur till sökande som är studenter vid den egna högskolan. Motsvarande
slutsats kan enligt Högskoleverkets mening dras beträffande tillträde till utbildning
på avancerad nivå.
Det återstår då att ta ställning till om den av Stockholms universitet använda
urvalsgrunden kan anses vara en sådan "tidigare utbildning" som anges i

26 § punkten 3.

7 kap.

Enligt verkets mening kan urvalsgrunden inte tolkas som en rätt

för högskolan att begränsa urvalsgrunden till utbildningar som har genomgåtts vid
den egna högskolan. En sådan rätt skulle förutsätta ett uttryckligt medgivande
liknande det som finns i

7 kap. 17 §.

Mot denna bakgrund och då Stockholms

universitet inte har rätt att dispensera från högskoleförordningens regler om urval,
kan universitetet inte undgå kritik för att det ger förtur till de aktuella
utbildningarna åt studenter från det egna lärosätet. Högskoleverket tar fasta på att
Stockholms universitet i sitt yttrande förklarat sig berett att följa verkets
bedömning och avslutar ärendet med dessa besked
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter
föredragning av verksjuristen Ann-Kristin Vesterlund.

På Högskoleverkets vägnar
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