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Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön
U2010/832/UH
Högskoleverket har anmodats att svara på ovanstående remiss.
Högskoleverket tillstyrker regeringens förslag till ändring av bestämmelsen i 7 kap.
12 § högskoleförordningen (1993:100) om urval vid tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förslaget innebär att
möjligheten att vid i övrigt likvärdiga meriter ta hänsyn till kön i syfte att förbättra
rekryteringen av studenter från det underrepresenterade könet tas bort ur
paragrafen.
Högskoleverket delar regeringens uppfattning att vid antagning till vissa
utbildningar har bestämmelsen om kön som skiljekriterium vid likvärdiga meriter
fått orimliga effekter. Enligt Högskoleverket är det inte rimligt att man på grund
av sitt kön riskerar att bli bortsorterad vid antagning till högskolan.
På ett principiellt plan anser Högskoleverket att det är viktigt att den sneda
könsfördelningen i högskoleutbildningar jämnas ut. Förändringarna måste dock
göras på ett tidigare stadium än vid antagningen. Bland annat bör man undersöka
vad som är orsaken till att män har sämre meriter än kvinnor och varför det är
färre män än kvinnor som söker till högskolan.
Högskoleverket anser också att det är angeläget att göra en översyn av de
aktuella bestämmelserna i diskrimineringslagen för att klargöra rättsläget.
Översynen skulle kunna ske inom ramen för den i promemorian aviserade
uppföljningen av lagen.

Högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid likvärdiga meriter
Den föreslagna ändringen innebär att sökande med likvärdiga meriter får
rangordnas genom prov eller intervjuer eller i sista hand genom lottning. Det
innebär, såsom det påpekas i promemorian, att högskoleprovets betydelse som
urvalsinstrument kan komma att öka.
Med anledning av detta vill Högskoleverkets påpeka följande. Det är
problematiskt att högskoleprovets betydelse i urvalet ökar ytterligare. Redan i dag

tillmäts högskolprovet stor betydelse i urvalet eftersom minst en tredjedel av
platserna ska fördelas efter högskoleprovsresultat. Provet används även som första
steget i det alternativa urvalet. Att i första hand använda högskoleprovet som
skiljekriterium vid likvärdiga meriter innebär att provet kommer att användas i
hela urvalet. Effekten av detta kan bli att vid antagning till de mest eftersökta
utbildningarna kommer högskoleprovet i praktiken att vara obligatoriskt.
Att ett enskilt urvalsinstrument får en sådan avgörande betydelse är
problematiskt. I propositionen Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop.
2006/07:107) betonar regeringen vikten av att tillämpa flera urvalsmetoder, bl.a.
därför att olika grupper gynnas av olika urvalsgrunder (s.20).
Enligt Högskoleverkets mening bör lärosätena alltid överväga olika tänkbara
metoder och kombinationer av sådana, inklusive lottning, för att särskilja sökande
med lika meriter.
Beslut i ärendet har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Aleksandra Sjöstrand i närvaro av huvudsekreteraren
Lena Adamson, pressekreteraren Kristin Lindqvist och biträdande
avdelningschefen Carin Callerholm.
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