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Universitets- och högskolerådet har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på rubricerad promemoria. 

Myndighetens synpunkter redogörs under respektive rubrik i förslaget. 

Sökande med nya betyg ges möjlighet att antas i ytterligare en 
urvalsgrupp 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslaget att under en 
tidsbegränsad period vid urval till utbildning fördela platserna i 
betygsgrupp I (BI), behöriga sökande med gymnasieexamen/slutbetyg 
eller motsvarande utan kompletteringsbetyg, i två grupper, BI och BIex 
(en ny grupp). I BI rangordnas samtliga behöriga sökande och i BIex (den 
nya gruppen), rangordnas endast sökande med gymnasieexamen. 
Förslaget innebär att det till de flesta utbildningar vid urval, där det finns 
sökande från båda grupperna, inte kommer att antas sökande i BI på ett 
lägre meritvärde än sökande i BIex.  

Universitets- och högskolerådet tillstyrker också förslaget till hur 
platserna mellan BI och BIex ska fördelas, vilket kommer att innebära att 
behöriga sökande med gymnasieexamen endast genererar platser i BIex, 
urvalsgruppen för sökande med examen. 

Urvalsgruppen för sökande med kompletterande betyg (BII) påverkas 
inte av förslaget 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslaget att inte skapa en 
egen grupp för sökande som kompletterat sin gymnasieexamen. 
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En sökande med gymnasieexamen kommer att konkurrera med samma 
meritvärde i både BI och BIex. Sökande som dessutom höjt sitt 
meritvärde genom komplettering, kommer också att ingå i BII med ett 
högre meritvärde. 

Omfördelning av platser mellan urvalgrupperna 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslaget att den tredjedel av 
platserna i BII som överförs till BI ska fördelas mellan BI och BIex i 
förhållande till antalet behöriga sökande i respektive grupp. 

Utländska betyg 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslaget att sökande med 
utländska gymnasiebetyg som ingår i BI inte ska ingå gruppen för 
sökande med gymnasieexamen, BIex. 

Sökande med högt meritvärde i ett utländskt gymnasiebetyg kommer 
sannolikt att gynnas av att den nya betygsskalan gör det svårare för 
sökande med gymnasieexamen att få högsta betyg. När sökande med 
högsta betyg i betygskala IG-MVG kommer att minska kommer 
tillskottet av sökande med högsta meritvärde att vara sökande med 
utländska gymnasiebetyg.  

Tidsbegränsning 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslaget att ordningen med 
en urvalsgrupp enbart för sökande med gymnasieexamen ska gälla 
under en begränsad tid, antagning till utbildning som påbörjas efter den 
31 maj 2014 men före den 1 juni 2017. 

Övriga sökande 

Universitets- och högskolerådet tillstyrker att sökande med en 
gymnasieexamen, där minst två tredjedelar av gymnasiepoängen i 
examen är från komvux, ska ingå i BI på samma villkor som sökande med 
slutbetyg där minst två tredjedelar av gymnasiepoäng är från komvux. 
Sökande med en sådan gymnasieexamen från komvux ska också ingå i 
BIex.  

Genomförande och kostnader 

Förslaget innebär anpassning i antagningssystemet men också särskilda 
informationsinsatser för Universitets- och högskolerådet samt ett ökat 
antal frågor från sökande, studie- och yrkesvägledare och allmänhet. 
Det krävs ny kompletterande information på myndighetens webbplatser 
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och andra informationskanaler för att möta behov hos universitet och 
högskolor samt hos studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolor och 
komvux.  

Den anpassning av antagningssystemet som förslaget kräver kommer 
tidsmässigt att vara genomförbart förutsatt att beslut fattas senast 
under juni månad 2013 och att inga väsentliga ändringar i förslaget görs.  

Detta ärende har beslutats av generaldirektören Ulf Melin. I 
beredningen av ärendet har avdelningscheferna Maria Linna Angestav, 
Tuula Kuosmanen och Per Zettervall samt antagningshandläggare Viveka 
Sahlberg, informatör Birgitta Svensson, systemförvaltare Anders 
Mobjörk och utredare Erica Finnerman deltagit. Utredare Elisabeth 
Svensk har varit föredragande. 
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