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Ansökan om tillstånd att använda annan 

platsfördelning och alternativt urval för 

Möbeltapetseringsprogrammet vid Linköpings 

universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen att Linköpings universitet får tillstånd att fördela samtliga 
platser på Möbeltapetseringsprogrammet genom ett alternativt urval. 
 
Linköpings universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att det 
finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning till 
Möbeltapetseringsprogrammet än den som anges i 7 kap. 13 § och fördela platserna 
på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 §.  

De urvalsinstrument som Linköpings universitet vill använda består av färdighetsprov. 
Den sökande bedöms på konstnärlig förmåga och hantverksskicklighet. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Linköpings universitet i 
ansökan och uppföljning av det alternativa urvalet visat att det är motiverat att 
använda en annan platsfördelning till Möbeltapetseringsprogrammet samt att det 
angivna urvalsinstrumentet ger relevant information om de sökande som betyg och 
högskoleprov inte kan ge.   

Tillståndet gäller samtliga av utbildningens platser.  
 
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2018 och till och med 
antagningen vårterminen 2021. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att 
följa upp ärendet. Vidare, om Linköpings universitet vill ändra något som ingår i det 
beviljade tillståndet, t.ex. som rör urvalsinstrumentet eller det valda urvalsförfarandet, 
ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. Universitets- och 
högskolerådet kan också besluta att följa upp tillståndet. 
 
Om Linköpings universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning 
av samtliga platser efter vårterminen 2021 måste lärosätet inkomma med en ny 
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ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska ingå en 
analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll, 
studieavbrott etc. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även en 
självvärdering av urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa 
urvalet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
urvalsmodellen och instrumentet. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, chef för Universitets- och 
högskolerådets avdelning för analys, tillträde och analys, efter föredragning av 
utredaren Petra Brundell. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen      
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Petra Brundell 
       Utredare  
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Ärendet 
Linköpings universitet har ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval till samtliga platser på 
Möbeltapetseringsprogrammet. Som urvalsinstrument vill lärosätet använda 
färdighetsprov (Lärosätets dnr LIU-2017-03771).  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2018. 

Linköpings universitet har haft tillstånd att sedan 2007 använda ett alternativt urval till 
samtliga platser på Möbeltapetseringsprogrammet. En redovisning av erfarenheterna 
av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- och högskolerådet i samband med 
den förnyade ansökan. Med anledning av att tidigare tillstånd upphör efter 
antagningen till höstterminen 2017 ansöker Linköpings universitet om ett förnyat 
tillstånd. 

Linköpings universitets ansökan består av: ansökan, utbildningsplan för 
utbildningsprogrammet Möbeltapetsering, dekanus beslut om antagningsnämnd för 
utbildningarna vid Malmstens, ladokdata för samtliga program vid Linköpings 
universitet, Malmstens. Lärosätet har kompletterat ansökan med förtydligande 
angående behörighetskravet. 

Lärosätets motivering  
Skälen som Linköpings universitet anger för att göra ett alternativt urval till 
Möbeltapetseringsprogrammets samtliga platser är att konstnärlig förmåga samt hög 
hantverksskicklighet inom vald disciplin är nödvändig och en förutsättning för 
studenternas genomförande av utbildningen. Lärosätet anför att urvalsinstrumenten 
och kriterierna är avgörande för att få en uppfattning om bredden och styrka den s.k. 
reella kompetensen hos de sökande, deras utvecklingsmöjligheter och förmåga att 
bidra till en dynamisk gruppsammansättning. Betyg från olika förberedande 
utbildningar ger ingen säker helhetsbild och är inte tillräckliga som urvalsunderlag 
också av den anledningen att de är så varierande att det är svårt för bedömarna att 
sätta in sig i dessa utbildningars relevans. Det är det sammantagna intrycket av hela 
den alternativa antagningsprocessen och samtliga urvalskriterier som fäller 
avgörandet. Lärosätet framför vidare att urvalet till Möbeltapetseringsprogrammet 
därför är utomordentligt viktigt. För att bibehålla grundtanken med den höga 
konstnärliga förmågan, i kombination med den unika höga hantverksskickligheten hos 
lärosätets studenter, krävs att samma antagningsprinciper tillåts gälla även 
fortsättningsvis. 

Lärosätets beskrivning 
Utbildningen i möbeltapetsering har fokus på bevarande och utveckling av den 
traditionella hantverksmässiga tillverkningen av stoppmöbler. Studenten har stora 
möjligheter att anpassa utbildningen efter egna intresseområden. Utbildningen ger en 
gedigen grund för att starta egen verksamhet och rustar studenten för kvalificerade 
uppgifter inom industrin där det idag finns ett behov av välutbildade tapetserare för 
tillverkning, framtagning av prototyper och produktutveckling. Utbildningen ger 
grundläggande kunskaper i tekniska, humanistiska och naturvetenskapliga ämnen som 
är nödvändiga för det kommande yrkeslivet.  
 
De urvalsinstrument som Linköpings universitet ansöker om att få använda för 
behörighet och urval avser att pröva den sökandes tekniska färdigheter, konstnärliga 
uttrycksförmåga och förmågan att självständigt lösa en praktisk och teoretisk uppgift 
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samt motivation. 
 
Den sökande presenterar i brev sitt motiv att söka den aktuella utbildningen, tidigare 
utbildning som är relevant för yrkesvalet samt arbetslivserfarenhet/praktik. Den 
sammantagna bedömningen, vilket dokumenteras i antagningsprotokoll, ligger sedan 
till grund för att kalla ett antal sökande för vidare antagningsprov.  
 
Beskrivning av egenskaper/särskilda kompetenser, kriterier och urvalsinstrument 
De egenskaper/särskilda kompetenser som avses mätas är de tekniska färdigheterna, 
den konstnärliga uttrycksförmågan och förmågan att självständigt lösa en praktisk och 
teoretisk uppgift samt motivation.  
 
De kriterier som används för att mäta dessa är: 
1. Konstnärlig uttrycks- och utvecklingsförmåga och förmåga att hantera vissa 
grundläggande moment och verktyg, nödvändig för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen på utsatt tid; 
2. teknisk och konstnärlig förmåga att självständigt och improviserat lösa en given 
uppgift med användandet av ett givet material och presentera denna, 
3. förmåga att självständigt och improviserat lösa en given uppgift med hänsyn till 
konstruktion, funktion och estetiskt uttryck och presentera denna,  
4. förmåga att motivera sitt val av utbildning. 
 
De instrument som används för att mäta respektive egenskap/särskilda kompetenser 
är: 
a. inlämnade arbetsprover (gäller främst kriterium 1)  och skriftlig motivering samt CV 
(gäller främst kriterium 4) 
b. färdighetsprov (gäller främst kriterium 2 och 3) 

Lärosätet beskrivning av det alternativa urvalet 
Antagningen baseras på ett urval enligt följande: 
- Grundläggande behörighet 
- Arbetsprovers tekniska och konstnärliga kvaliteter  
- Motivering till sökt utbildning 
- Tidigare utbildning som är relevant för yrkesvalet 
- Tidigare arbetslivserfarenhet/praktik som är relevant för yrkesvalet 
- Färdighetsprov 
 
Kravet på grundläggande behörighet måste uppfyllas för att överhuvudtaget komma 
ifråga för att delta i det alternativa urvalet. Arbetsprovers tekniska och konstnärliga 
kvaliteter, motivering till sökt utbildning, tidigare utbildning och 
arbetslivserfarenhet/praktik som är relevant för yrkesvalet är viktiga urvalskriterium 
och bedömningen av detta är avgörande för om kallelse till färdighetsprov sker.  
 
Under alla steg i urvalsförfarandet, från granskning av inlämnade arbetsprover, fram 
till slutgiltig antagningsnämnd, förs detaljerade protokoll med motiveringar till 
antagningsnämndens beslut. 
 
Linköpings universitet beskriver ledamöter i antagningsnämnden vid Malmstens, LiU 
som består av:  

 Utbildningsledare (ordförande) eller annan representant för 
programnämnden Maskinteknik och Design (MD), som vid varje tillfälle utses 
av ordförande i MD. 
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 Lärarrepresentant från MD som vid varje tillfälle utses av ordförande i MD. 

 Professorn i Möbelkultur vid antagningen till Möbeldesign. Ersättare utses av 
prefekten vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. 

 Ansvarig lärare för konstnärliga kurser vid Malmstens – Campus Lidingö. 

 Inriktningsansvarig lärare för respektive utbildningsprogram. 

 Studentrepresentant för respektive utbildning som utses av Studentkåren. 
Deltar som observatör och ej i beslut. 

Efter varje antagningsomgång sker en utvärdering av densamma. Resultatet 
avrapporteras till Programnämnden för Maskinteknik och design.  

Den inskickade utbildningsplanen beskriver att utbildningens första termin innehåller 
kurser vars syfte är att fördjupa de studerandes hantverksskicklighet och konstnärliga 
egenskaper. Exempelvis är ett lärandemål för en kurs: ”Efter genomgången kurs skall 
studerande kunna: använda några vanligt förekommande tillverkningstekniker i en 
föregiven projektuppgift.” 

Linköpings universitet har gjort en uppföljning av resultat från tidigare användning av 
alternativt urval. Lärosätet anför att det vid uppföljningen av samtliga aktiva antagnas 
(20 studenter) högskolepoängsproduktion för de som antogs 2015 kan konstateras att 
produktionen för samtliga utbildningsprogram var utomordentligt god med en 
medelproduktion om 55,5 hp/student under åk 1 och 101,2 hp under åk 2. För antagna 
år 2016 (24 studenter) är medelproduktionen under åk 1 53,0 hp. Lärosätet framför att 
detta styrker uppfattningen att den urvalsprocess som lärosätet använder är 
ändamålsenlig och säkrar en antagning av välmotiverade studenter med för 
utbildningen relevanta och berikande förutsättningar. Linköpings universitet anför 
vidare att ingen student för de aktuella årskurserna har avbrutit sina studier, vilket 
tyder på att de antagna studenterna har varit mycket väl medvetna om de krav som 
ställs. Lärosätet har i ansökan bifogat ladokdata för studenternas genomförda 
högskolepoäng fördelat på kön för år 2015 och 2016.  

Universitets- och högskolerådets bedömning 
Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

Baserat på Linköpings universitets ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

Linköpings universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar visat att det finns 
särskilda skäl att göra en annan platsfördelning till samtliga platser på 
Möbeltapetseringsprogrammet. För att rangordna de sökande vill lärosätet använda 
färdighetsprov. Lärosätet har gjort en uppföljning av resultat från tidigare användning 
av utbildningsprogrammets alternativa urval som visar att tidigare antagna studenter 
har god högskolepoängsproduktion samt att ingen student för de aktuella årskurserna 
har avbrutit sina studier.  
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Linköpings universitet anger att det alternativa urvalet innebär en bedömning av de 
sökandes såväl tekniska som konstnärliga kvaliteter samt att de beskrivna 
urvalsinstrumenten och urvalskriterierna är nödvändiga för att få en uppfattning om 
bredden och styrker den reella kompetensen hos de sökande. Universitets- och 
högskolerådet kan konstatera att Linköpings universitet i ansökan och uppföljning av 
tidigare användning av alternativt urval har visat att urvalsprocessen och valda 
urvalsinstrument är ändamålsenlig. Vidare gör Universitets- och högskolerådet 
bedömningen att det till Möbeltapetseringsprogrammet är rimligt att använda en 
annan platsfördelning och att det angivna urvalsinstrument ger relevant information 
om de sökande som betyg och högskoleprov inte kan ge.    

I utbildningsprogrammets kursplaner finns flera exempel på hur det som 
antagningsprovet ska pröva används som en del i utbildningen. Ett exempel är ett 
lokalt lärandemål som formuleras: ”Efter genomgången kurs skall studerande kunna: 
använda några vanligt förekommande tillverkningstekniker i en föregiven 
projektuppgift.” 

Vidare har lärosätet i beskrivningen av färdighetsprovet kunnat göra det trovärdigt att 
de egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
urvalsinstrumentet.  
 
Linköpings universitet har beskrivit bedömargruppens kompetens och 
sammansättning. Beskrivningen visar att gruppen består av personer som tillsammans 
besitter kompetens om utbildningen och de förmågor som ska prövas. Universitets- 
och högskolerådet anser att studentrepresentation är viktig, för att bevaka 
bedömningsprocessen och rättssäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt 
att studenter deltar i själva bedömningsarbetet. 

 


