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Vad är på G inom NyA – NUAK 2022



2022-11-022

Vad är på G inom NyA

Utbildningsinformation – inhämtning och administration

HOSP registret och belastningsregisterkontroll

Översyn NyA-Open – GDPR



2022-11-023

Vad är på G inom NyA

e-legitimation: Antagning.se och Universityadmission.se

Teckna avtal med Finansiell ID-teknik!

Införandeplan klar 2023 Q1 Leverans hösten 2023

Förväntade effekter:
• Enklare process för att skapa konto och logga in
• Mindre support för användarkonto
• Möjliggör nya tjänster för sökande



2022-11-024

Vad är på G inom NyA

Ny teknisk platform för Antagning.se 
och Universityadmission.se

Tillgänglighetsgranskning av 
sökandewebbarna
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Tack!
www.uhr.se



På gång inom NYA
Sökandewebbarna







Lättare för EU-medborgareGe mer kontroll
Enklare att bevisa 

behörighet

Projekt



Vision



Mål



Designprocessen



Designprocessen



Lättare för EU-medborgareGe mer kontroll
Enklare att bevisa 

behörighet

Projekt



Behörighet

Universityadmissions.se



Behörighet

Universityadmissions.se



Behörighet

Innan Under Efter



Behörighet

Universityadmissions.se

?



Lättare för EU-medborgareGe mer kontroll
Enklare att bevisa 

behörighet

Projekt



Kontroll

Hitta rätt 

utbildningar

Funderar på 

att studera

Bevisa sin 

behörighet
Få besked

Skicka 

anmälan

Börja 

studera



Lättare för EU-medborgareGe mer kontroll
Enklare att bevisa 

behörighet

Projekt



EU-medborgare

Uppfylla 

kraven

Underlätta

Få det att 

lira



Det var allt från 
sökandewebbarna



Hur tar vi oss an detta arbete?

2022-11-0224

Stöd för nya Ämnesbetyg för gymnasieskolan
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Hur tar vi oss an de kommande Ämnesbetygen ?

Förberedelser för smidig 
implementation när det är dags

Förnyelse av 
Antagningssystemet

Implementation i modern teknik och 
undvika förändringar i Expertklienten



2022-11-0226

Exempel på olika delar i antagningsprocessen 
som påverkas av de nya Ämnesbetygen

Modeller

Beredning av 
Meriter

Katalogdata och 
konfigurationsdata

Visning av meriter



Beredning av Meriter

2022-11-0227

• Med Beredning syftar vi på den inledande del av flödet 
som sker innan Behörighetsbedömning och 
Meritvärdering. 

• Både manuellt och digitalt hanterade meriter omfattas 
enligt denna definition av Beredningsprocessen.

• En viktig del av arbetet är att se över hur en merit som 
även är ett framtida beslutsunderlag kan hanteras på ett 
mer ändamålsenligt sätt i systemet för att underlätta 
och effektivisera senare delar av antagningsprocessen.



Vad kan detta ge för fördelar och hur går det?

2022-11-0228

Isärbrytning av Behörighetbedömning, 
Meritvärdering och Urval



2022-11-0229

Men vad handlar detta om egentligen?

Behörighets-
prövning

Meritvärdering

Urval 
(platsfördelning)



2022-11-0230

Exempel på områden där vi kan se fördelar med mer 
fristående delar

• Polisantagningen
• Utbildningar med platsgaranti året om 
• Potentiell behörighetsprövning tidigare i 

den sökandes resa 
• etc.

• Systemen mer förvaltningsbart
• Systemet lättare att förändra och utveckla
• Systemet lättare att testa



• Skapa fristående, självständiga delprocesser:
• som kan anropas och nyttjas i diverse olika verksamhetsprocesser.

• så att det är rimligt, logiskt och förutsägbart vad respektive del av systemet gör för något.

Detta ska kunna bidra till:

• Ökad förvaltningsbarhet

• Möjliggörande att implementera vissa befintliga verksamhetsprocesser på ett 
bättre sätt

• Möjliggörande att implementera vissa nya, icke-existerande 
verksamhetsprocesser

2022-11-0231

En sammanfattning av vad vi vill uppnå i arbetet



2022-11-0232

Status - Var står vi nu?

Behörighetsprövning

Meritvärdering

Urval

• Refaktorisering och modularisering av BM-koden
• Levererat en utbruten modul för Behörighetsprövning
• Tänkbara verksamhetsnyttor identifierade

• Tydliggör & förankra insikter kring verksamhetsnyttor
• Gör teknisk analys av meritvärderingskoden & ev. faktorisering
• Genomför själva isärbrytningen av M

• Mer utredning kvarstår



Utökad hantering av Överklagan på webben

2022-11-0233

Stöd i hantering av Överklagan



2022-11-0234

Lite bakgrund

Sökande 
överklagar

Ta emot 
överklagandet

Granska ärendet
Skapa Yttrande 
med relevanta 

underlag

Skicka yttrande 
med relevanta 

underlag till ÖNH



2022-11-0235

Sökande 
överklagar

Ta emot 
överklagandet

Granska ärendet
Skapa Yttrande 
med relevanta 

underlag

Skicka yttrande 
med relevanta 

underlag till ÖNH

Ambitionen med den fortsatta utveckling 
av funktionaliteten



2022-11-0236

Ambitionen lite mer konkret

Sökande 
överklagar

Ta emot 
överklagandet

Granska ärendet

Skapa Yttrande 
med relevanta 

underlag

Skicka yttrande 
med relevanta 

underlag till ÖNH

Mindre justeringar i 
uppladdningsflödet

Granska ärendet i 
webbgränssnittet

Skapa yttrande med en 
sammanställning av 
relevanta underlag i 
det nya gränssnittet

Möjlighet att skicka 
yttrande + underlag till 

ÖNH direkt via 
gränssnittet 
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Status på arbetet

Sökande 
överklagar

Ta emot 
överklagandet

Granska ärendet

Skapa Yttrande 
med relevanta 

underlag

Skicka yttrande 
med relevanta 

underlag till ÖNH

Mindre justeringar i 
uppladdningsflödet

Ny funktionalitet för att 
granska ärendet i 
webbgränssnittet

Ny Funktionalitet för 
att skapa 

sammanställning av 
relevanta underlag

Möjlighet att skicka 
yttrande + underlag till 

ÖNH direkt via 
gränssnittet 

Ny Funktionalitet för 
att skapa yttrande
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Tack!
www.uhr.se


