
 

 
 

 

Sida 1 (3) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 
 

Kungliga tekniska högskolan 
100 44 Stockholm 
 
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Frida Lundberg 
010-470 06 37 
BESLUT 
2014-12-16 
Reg. Nr. 411-19156-14 

 
 

  

Ansökan om att få använda en alternativ 
platsfördelning vid antagning till Bachelor of 
Science Information and Communication 
Technology vid Kungliga tekniska högskolan 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100) att avslå Kungliga tekniska högskolans ansökan att 
fördela platserna till kandidatprogrammet Bachelor of Science Information and 
Communication Technology, Physics, på grundval av enbart betyg. 

Skälen för UHR:s beslut är att KTH genom att fördela platserna på grundval av enbart 
betyg skulle stänga möjligheterna att antas till utbildningen genom urvalsgruppen 
högskoleprovet. KTH har vidare möjlighet att använda separat antagning för 
studieavgiftsskyldiga studenter.  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen efter 
föredragning av utredaren Frida Lundberg. 
 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 

 
Frida Lundberg 
Utredare 
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Ärendet 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) har den 25 november 2014 ansökt om att få göra 
undantag från kravet på att använda högskoleprovet som urvalskriterium vid antagning 
till kandidatprogrammet Bachelor of Science Information and Communication 
Technology (KTH:s diarienummer: V-2014-0925). Universitetet önskar använda endast 
betyg som urvalskriterium till det ansökningstillfälle som har som sista anmälningsdag 
den 15 januari. Programmet kommer inte att vara sökbart i den antagningsomgång 
som har den 15 april som sista anmälningsdag. Ansökan avser antagningen som gäller 
studier från och med höstterminen 2015. 

Lärosätets beskrivning och motivering 
Det finns ett stort internationellt intresse för program på KTH med undervisning på 
engelska. Inför höstterminen 2014 var kandidatprogrammet i informations- och 
kommunikationsteknik endast sökbart i den nationella omgången. Omkring hälften av 
de sökande kom trots detta utanför Sverige. Inför höstterminen 2015 kommer 
programmet Bachelor of Science Information and Communication Technology endast 
kunna sökas i den internationella antagningsomgången med sista ansökningsdag den 
15 januari. Rekryteringen kommer vara inriktad mot hela världen med fokus på Asien. 
KTH räknar med att få en ännu större andel sökande som inte är svenskspråkiga. 
Programmet kommer inte längre att vara sökbart i den nationella 
antagningsomgången.  

KTH framför att eftersom det är många internationella sökande så är det få av dessa 
som har möjlighet att skriva högskoleprovet. Det betyder att urvalsgruppen 
högskoleprov (HP) har betydligt lägre söktryck än de andra grupperna. KTH bifogar 
UHR:s statistik för programmet för HT 2014: 

Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna  Reserver 

BF - 0 0 

BI 17,28 12 9 

BIEX 12,19 5 0 

BII 17,81 4 4 

HP 0,75 11 4 

ÖS - 0 5 

 

KTH anför att det kommer att bli ännu färre sökande som konkurrerar i urvalsgruppen 
högskoleprovet när antagningen endast kommer att ske i den internationella 
antagningsomgången med sista sökdatum den 15 januari. Därför vill lärosätet endast 
använda betyg som urvalsinstrument för att få ett mer rättvist urval.  
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Universitets- och högskolerådets bedömning 

Om det finns särskilda skäl får UHR, 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 §.  Den platsfördelning som stipuleras i 
13 § är att minst en tredjedel av platserna ska fördelas med resultatet på 
högskoleprovet.  Platsfördelningen gäller oavsett om utbildningen i sin helhet ges på 
ett annat språk än svenska och riktar sig till utländska sökande.  

UHR, och tidigare Högskoleverket, har i arbetet med tillståndsgivningen kommit fram 
till att tillstånd för alternativt urval i normalfallet ska möjliggöra flera vägar in i 
högskolan. Emellertid, om lärosätet på ett trovärdigt sätt kan argumentera för att 
alternativt urval bör användas till alla platser på en utbildning, kan UHR ge tillstånd till 
detta. 
 
KTH uppger i ansökan att för höstterminen 2014 kom hälften av de rekryterade till 
kandidatprogrammet Bachelor of Science Information and Communication 
Technology, Physics utanför Sverige. De antogs i den antagningsomgång som har sista 
anmälningsdag den 15 april. Inför höstterminen 2015 kommer programmet inte längre 
vara sökbart i den antagningsomgången utan endast i den antagningsomgång som har 
den 15 januari som sista ansökningsdag och som har utländska sökande som 
huvudsaklig målgrupp. Lärosätet tror därför att antalet sökande som inte är 
svenskspråkiga kommer att öka jämfört med 2014. Rekryteringen till programmet 
kommer att vara riktad mot hela världen med Asien som fokus. Det innebär att 
rekryteringen kommer att riktas mot avgiftsskyldiga studenter. 
 
I högskoleförordningen 7 kap. 4 a § stadgas att en högskola får besluta att sökande 
som omfattas av studieavgiftsskyldighet bara får antas till en utbildning vid separata 
antagningar. Enligt högskoleförordningen 7 kap. 32 a § ska för det särskilda urvalet vid 
separat antagning hänsyn tas till de sökandes meriter. Högskolan får meddela 
föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas och vilken platsfördelning som 
ska göras. Urvalsgrunderna ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse 
för utbildningen. UHR konstaterar att en högskola inte behöver använda urvalsgruppen 
högskoleprovet vid separat antagning. 

UHR gör följande bedömning. KTH avser att tillämpa endast en antagningsomgång till 
kandidatprogrammet Bachelor of Science Information and Communication 
Technology, Physics; den antagningsomgång som har den 15 januari som sista 
anmälningsdag. Om KTH inte använder högskoleprovet som urvalsgrund i 
antagningsomgången skulle möjligheten att antas via högskoleprovet stängas för 
studenter som vill konkurrera om en plats i den urvalsgruppen. UHR anser därför att 
universitetet inte bör få tillstånd att frångå högskoleförordningens regler om 
platsfördelning. KTH har möjlighet att använda separat antagning för 
studieavgiftsskyldiga studenter där kravet att använda högskoleprov som urvalsgrund 
inte finns. 

 


	Ansökan om att få använda en alternativ platsfördelning vid antagning till Bachelor of Science Information and Communication Technology vid Kungliga tekniska högskolan
	Universitets- och högskolerådets beslut
	Universitets- och högskolerådet beslutar med stöd av 7 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) att avslå Kungliga tekniska högskolans ansökan att fördela platserna till kandidatprogrammet Bachelor of Science Information and Communication Technology,...
	Skälen för UHR:s beslut är att KTH genom att fördela platserna på grundval av enbart betyg skulle stänga möjligheterna att antas till utbildningen genom urvalsgruppen högskoleprovet. KTH har vidare möjlighet att använda separat antagning för studieavg...
	Ärendet
	Lärosätets beskrivning och motivering
	Universitets- och högskolerådets bedömning
	Om det finns särskilda skäl får UHR, 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...
	UHR, och tidigare Högskoleverket, har i arbetet med tillståndsgivningen kommit fram till att tillstånd för alternativt urval i normalfallet ska möjliggöra flera vägar in i högskolan. Emellertid, om lärosätet på ett trovärdigt sätt kan argumentera för ...


