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Ansökan om tillstånd att få använda annan 
platsfördelning och alternativt urval till 
programmet Möbel- och byggnadshantverk vid 
Mittuniversitetet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Mittuniversitetet får tillstånd att fördela platser till 
Programmet Möbel- och byggnadshantverk genom ett alternativt urval, som baseras 
på de sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. 
Mittuniversitetet har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att det 
finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning till programmet Möbel- och 
byggnadshantverk 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 §. 

Det instrument som Mittuniversitetet vill använda består av arbetsprov, 
meritförteckning och personligt brev. De egenskaper/ särskilda kompetenser som 
arbetsprovet ska mäta är förståelse för hantverkliga processer och grundläggande 
färdigheter i hantverk. De sökande bedöms på följande områden för förståelse för 
hantverkliga processer: förmågan att urskilja olika arbetsprocesser i en uppgift, 
förmågan att förutse samtliga arbetsmoment i en arbetsprocess, förmågan att planera 
momenten så att de genomförs utifrån efterfrågade krav på precision. För 
grundläggande färdigheter i hantverk bedöms den sökande på följande områden: 
förmågan att läsa en tvådimensionell bild, en måttsatt ritning, och överföra den till ett 
tredimensionellt arbetsämne, ta nödvändiga mått och mäta rätt, välja rätt verktyg till 
olika arbetsmoment och hantera verktygen med tillräcklig precision. 
Meritförteckningen används för att bedöma erfarenhet genom praktik och 
arbetslivserfarenhet, liksom intyg eller vitsord från arbetsgivare/handledare. Genom 
det personliga brevet bedöms motivation.  

Mittuniversitetet har tillstånd sedan 2012 att använda arbetsprovet för behörighet 
avseende förståelse för hantverkliga processer och grundläggande färdigheter i 
hantverk. Kunskapsnivån för den särskilda behörigheten ligger på tvåpoängsnivån i 
arbetsprovet. En sammanlagd bedömning och en rangordning sker av 
bedömargruppen. 
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Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Mittuniversitetet har visat att 
utbildningen är av sådan karaktär att betyg och högskoleprov inte speglar de förmågor 
som är viktiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vidare är 
bedömningsområdena, kriterierna och skalorna som används för att bedöma 
urvalsprovet, och därmed rangordna de sökande efter provresultat, tillräckligt tydligt 
formulerade. De sökande får även information om antagningsprovet och vad som 
bedöms i god tid innan provet genomförs. Universitets- och högskolerådets 
bedömning är att urvalet kan göras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Tillståndet gäller samtliga av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet 
själv kan besluta om. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2015 och till och med 
antagningen till höstterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa 
upp tillståndet. 

Om Mittuniversitetet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av 
samtliga platser efter höstterminen 2019 måste lärosätet komma in med en ny 
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.  

Om Mittuniversitetet vill ändra något som ingår i det beviljade tillståndet, t.ex. som rör 
urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny ansökan skickas till Universitets- 
och Högskolerådet. 

Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Erica Finnerman. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

 

Erica Finnerman 
 Utredare 
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Ärendet 
Mittuniversitetet har ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval till samtliga platser på 
programmet Möbel- och byggnadshantverk (MIUN 2011/354). 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2015. 

Mittuniversitetet har haft tillstånd att sedan höstterminen 2012 använda ett särskilt 
behörighetskrav i form av arbetsprov samt alternativt urval till samtliga platser på 
programmet Möbel- och hantverksprogrammets samtliga inriktningar. Med anledning 
av att tillståndet för det alternativa urvalet till samtliga platser löpt ut ansöker 
Mittuniversitetet om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- 
och högskolerådet i samband med den förnyade ansökan. 

Mittuniversitetets ansökan består av ansökan med utbildningsplan för programmet. 
Lärosätet har kompletterat ansökan med förtydligande av ett delmoment i 
urvalsprovet samt förtydligande kring studentrepresentationen.  

Lärosätets motivering och beskrivning 
Ansökan gäller programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet som 
leder till en högskoleexamen, 120 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till 
studenter som vill arbeta med möbel- och byggnadshantverk. Programmet har tre 
inriktningar: Möbeltapetsering, Möbelsnickeri samt Byggnadsvård. Tidigare har även 
Smide ingått i programmet men till denna inriktning sker inte längre något intag.  

Utbildningen består till drygt 80 % av hantverkskurser med inslag av hantverksteori och 
resterande är teoretiska studier. Programmet är uppbyggt kring hantverkliga, tekniska 
och humanistiska kunskapsområden med relevans för möbel- och byggnadshantverk, 
samt med inslag av konstnärliga uttrycksformer. Studenten ska tillägna sig ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt till verksamhetsområdets övergripande 
problemställningar och ha förvärvat insikter om traditionella former, tekniker och 
material. Studierna skall ge såväl kunskaper som färdigheter att identifiera, avgränsa, 
bearbeta och lösa hantverksmässiga problem i självständig yrkesverksamhet som 
hantverkare med inriktning mot möbel- och byggnadshantverk. 

Skälet som Mittuniversitetet anger för att vilja använda ett alternativt urval i form av 
arbetsprov är att utbildningen till en del vilar på vetenskaplig grund, men ännu mer på 
beprövad erfarenhet. I det senare fallet utgör förståelsen för hantverksmässiga 
processer, grundläggande färdigheter samt motivation och erfarenheter av hantverk 
de förutsättningar som krävs för studentens möjligheter att tillgodogöra sig 
utbildningen under avsedd tid. 

Det urvalsinstrument som Mittuniversitetet vill använda för alternativt urval består av 
arbetsprov, meritförteckning och personligt brev. Instrumentet avser att mäta 
förståelse för hantverkliga processer, grundläggande färdigheter i hantverk, erfarenhet 
och motivation. 
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Beskrivning av urvalsförandet: 
Behöriga sökande har grundläggande behörighet. 

1. Samtliga behöriga sökanden kontaktas via e-post där de uppmanas att skicka 
in personligt brev och meritförteckning för att få sig tillsänt arbetsprovet. 

2. De sökande rangordnas utifrån det sammanvägda resultatet av arbetsprov, 
meritförteckning och personligt brev och de sökande som uppnått de högsta 
resultaten antas till programmets nybörjarplatser. 

3. Därefter reservplaceras resterande sökande som har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

De tre inriktningarna har följande arbetsprov: 

Byggnadsvård och Möbelsnickeri 
Provet till byggnadsvårds- och möbelsnickeriutbildningen består av att utföra en 
sammanfogning av två hyvlade bräder genom sinkning med hjälp av utsänt material 
och enligt en bifogad beskrivning och bild/ritning. En beskrivning om hur sinkningen 
skall genomföras och efterfrågad precision bifogas. 

Möbeltapetsering 
Provet till möbeltapetserarutbildningen består av att utföra en grundstoppning på en 
stoppram med hjälp av utsänt material och enligt en bifogad beskrivning och bild. På 
en stoppram av trä spikas sadeljord och grundväv. Fastredningsstygn sys i grundväven 
och stoppningsmaterialet påförs. Därefter spänns enträningen (gles väv) över 
stoppningen. Slutligen görs genomdrag och kanterna sys av. 

Bedömning, bedömningsområden och kriterier 

Arbetsprov 
Bedömningen av arbetsprovet genomförs enligt en framtagen mall med 
bedömningskriterier. Bedömning över 2 poäng ger ett godkännande till att kunna 
tillgodoräkna sig utbildningen. 

Förståelse för hantverkliga processer 
Områden som bedöms genom arbetsprov. De områden som bedöms är förmågan att 
urskilja olika arbetsprocesser i en uppgift, förmågan att förutse samtliga 
arbetsmoment i en arbetsprocess, förmågan att planera momenten så att de 
genomförs utifrån efterfrågade krav på precision. 

Bedömningskriterier 

5p.  Har en god grund för antagning till utbildningen.  
Besitter god förmåga att urskilja olika arbetsprocesser i den förelagda 
uppgiften och att förutse samtliga arbetsmoment i processen. Detta kan 
bedömas genom att momenten har planerats väl så att arbetsprovet har 
genomförts med god teknisk insikt och motsvarar efterfrågade krav på 
kvalitet. 

4p.  Har en god grund för antagning till utbildningen. 
Besitter relativt god förmåga att urskilja olika arbetsprocesser i den förelagda 
uppgiften och att förutse samtliga arbetsmoment i processen. Detta kan 
bedömas genom att momenten i viss mån har planerats så att arbetsprovet 
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har genomförts med delvis bristande teknisk insikt och motsvarar i bristande 
mån efterfrågade krav på kvalitet och precision i utförandet. 

3p.  Har en sämre grund för antagning till utbildningen. 
Har begränsad förmåga att urskilja olika arbetsprocesser i den förelagda 
uppgiften och att förutse samtliga arbetsmoment i processen. Detta kan 
bedömas genom att momenten har planerats så att arbetsprovet genomförts 
med bristande teknisk insikt och saknar efterfrågade krav på kvalitet och 
precision i utförandet. 

2p.  Har en sämre grund för antagning till utbildningen. 
Har begränsad förmåga att urskilja olika arbetsprocesser i den förelagda 
uppgiften och att förutse samtliga arbetsmoment i processen. Detta kan 
bedömas genom att momenten har planerats så att arbetsprovet genomförts 
med bristande teknisk insikt och saknar efterfrågade krav på kvalitet och 
precision i utförandet. 

1p.  Har otillräcklig grund för antagning till utbildningen. 
Har svag förmåga att urskilja olika arbetsprocesser i den förelagda uppgiften 
och att förutse samtliga arbetsmoment i processen. Detta kan bedömas 
genom att momenten har planerats så att arbetsprovet har genomförts utan 
tillräcklig teknisk insikt, eller inte alls, så att efterfrågade krav på kvalitet och 
precision helt saknas. 

Byggnadsvård och möbelsnickeri: Sinkningen är glapp och det är tydligt att 
man inte har förstått sinkningens uppgift. 

Inom tapetseringen kan man se slapp sadeljord, ojämn och otillräcklig 
stoppning, illa avsydda kanter och stygn, spikning på fel ställen och med 
ojämna avstånd. 

Grundläggande färdigheter i hantverk 
Grundläggande färdigheter i hantverk bedöms genom arbetsprov. De områden som 
bedöms är förmågan att läsa en tvådimensionell bild, en måttsatt ritning, och överföra 
den till ett tredimensionellt arbetsämne, ta nödvändiga mått och mäta rätt, välja rätt 
verktyg till olika arbetsmoment och hantera verktygen med tillräcklig precision. Här 
görs en sammanvägning av resultat. 

Bedömningskriterier 

5p.  Har en mycket god grund för antagning till utbildningen. 
Besitter god förmåga att läsa en tvådimensionell bild och överföra den till ett 
tredimensionellt arbetsämne. De nödvändiga måtten har tagits och är med 
hög precision överförda på arbetsprovet. Spåren i arbetsprovet visar att rätt 
verktyg har använts till de olika arbetsmomenten och att verktygen har 
hanterats med hög precision. 

4p.  Har en god grund för antagning till utbildningen. 
Besitter relativt god förmåga att läsa en tvådimensionell bild och överföra den 
till ett tredimensionellt arbetsämne. De nödvändiga måtten har tagits och är 
överförda på arbetsprovet. Spåren i arbetsprovet visar att relativt väl 
avpassade verktyg har använts till de olika arbetsmomenten och att verktygen 
har hanterats med i viss mån efterfrågade precision i utförandet. 
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3p. Har en medelgod grund för antagning till utbildningen. 
Har i viss mån förmåga att läsa en tvådimensionell bild och överföra den till 
ett tredimensionellt arbetsämne. De nödvändiga måtten har i viss mån tagits 
och är överförda på arbetsprovet med bristande precision. Spåren i 
arbetsprovet visar att delvis felaktiga verktyg har använts till de olika 
arbetsmomenten och att verktygen har hanterats med bristande förmåga till 
precision i utförandet. 

2p.  Har en sämre grund för antagning till utbildningen. 
Har begränsad förmåga att läsa en tvådimensionell bild och överföra den till 
ett tredimensionellt arbetsämne. De nödvändiga måtten har tagits bristfälligt 
och är överförda på arbetsprovet med undermålig precision. Spåren i 
arbetsprovet visar att felaktiga verktyg i stor utsträckning har använts till de 
olika arbetsmomenten och att verktygen har hanterats med undermålig 
förmåga till precision i utförandet. 

1p.  Har en svag grund för antagning till utbildningen. 
Har svag förmåga att läsa en tvådimensionell bild och överföra den till ett 
tredimensionellt arbetsämne. De nödvändiga måtten har inte tagits och inte 
kunnat överföras på arbetsprovet så att provet har kunnat slutföras. Spåren i 
arbetsprovet visar att felaktiga verktyg har använts till de olika 
arbetsmomenten och att verktygen har hanterats så att precison i utförändet 
helt saknas. 

Motivation 
Motivation bedöms genom ett personligt brev. I det personliga brevet uppmanas 
sökanden att förklara sin motivation närmare, vilka kunskaper man förväntar sig att få 
under utbildningen och hur man kan dra nytta av dem i sin framtida yrkesroll. 

Om en sökande visar att den på olika sätt försökt att sätta sig in i utbildningens 
innehåll och programmets olika delar, samt visar en god orientering om 
arbetsmarknaden eller ytterligare utbildningsmöjligheter, bedöms den sökande vara 
motiverad. Om brevet är alltför allmänt hållet bedöms den sökande som mindre 
motiverad. Bedömningen av motivationen bidrar till den sammanvägda totala 
poängen, men ingen sökande underkänns baserat på detta delmoment. 

Bedömningskriterier 

5p.  Har en mycket god grund för antagning till utbildningen. 
Den sökande visar att den på flera olika sätt försökt att sätta sig in i 
utbildningen innehåll och programmets olika delar genom att referera till 
dessa på flera olika sätt. Den sökande visar en god orientering om 
arbetsmarknaden och/eller ytterligare utbildningsmöjligheter genom att 
referera till dessa på flera olika sätt. 

4p.  Har en god grund för antagning till utbildningen. 
Den sökande visar att den relativt väl försökt att sätta sig in i utbildningens 
innehåll och programmets olika delar genom att referera till dessa på något 
sätt. Den sökande visar en relativt god orientering om arbetsmarknaden 
och/eller ytterligare utbildningsmöjligheter genom att referera till dessa på 
något sätt. 

3p.  Har en medelgod grund för antagning till utbildningen. 
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Den sökande visar att den i viss mån försökt att sätta sig in i utbildningens 
innehåll och programmets olika delar genom att i viss mån referera till dessa. 
Den sökande visar en viss orientering om arbetsmarknaden och/eller 
ytterligare utbildningsmöjligheter genom att referera till dessa i viss mån. 

2p.  Har en sämre grund för antagning till utbildningen. 
Den sökande visar att den i begränsad mån försökt att sätta sig in i 
utbildningens innehåll och programmets olika delar genom att bristfälligt och 
felaktigt referera till dessa. Den sökande visar en begränsad orientering om 
arbetsmarknaden och/eller ytterligare utbildningsmöjligheter genom 
orealistiska förväntningar inom områden som inte är kopplade till 
utbildningen eller orealistiska förväntningar på arbetsmarknaden. 

1 p.  Har en svag grund för antagning till utbildningen. 
Den sökande visar inga som helst försök att sätta sig in i utbildningens 
innehåll och programmets olika delar genom att inte referera till dessa. Den 
sökande visar inget intresse för arbetsmarknaden och/eller ytterligare 
utbildningsmöjligheter genom ett allmänt hållet brev som inte tar upp dessa 
frågor. 

Erfarenhet 
Erfarenhet bedöms utifrån en meritförteckning som visar praktik och 
arbetslivserfarenhet. Meritförteckningen visar den sökandes intressen genom valda 
utbildningar och yrkesverksamhet. Erfarenheten bedöms utifrån relevansen för den 
valda inriktningen på utbildningen samt hur lång den relevanta erfarenheten är. Här 
kan även intyg eller vitsord från arbetsgivare/handledare samt hög poäng på 
hantverkliga processer och färdigheter vägas in om utbildning och relevant 
arbetslivserfarenhet saknas. Bedömningen av erfarenhet bidrar till den sammanvägda 
totala poängen, men ingen sökande underkänns baserat på detta delmoment.  
 
Mittuniversitetet framför att tidigare använda kriterier har visat sig vara mycket svåra 
att uppfylla när det gäller längre utbildningar eller längre dokumenterad 
arbetslivserfarenhet. Därför väljer universitetet att förändra kraven för att de kan se 
att även de med lägre poäng, kunnat visa sig ha goda förutsättningar att klara 
utbildningen genom fallenhet för hantverket och stark motivation. 
 
Bedömningskriterier 

5 p.  Har en mycket god grund för antagning till utbildningen. 
Har tre års arbetslivserfarenhet eller mer inom närbeläget och relevant 
yrkesområde och/eller har gått en eller fler än två förberedande utbildningar 
och/eller gymnasium inom närbeläget och relevant utbildningsområde. Intyg 
eller vitsord från arbetsgivare/handledare kan vägas in. 

4 p.  Har en god grund för antagning till utbildningen.  
Har längre än tre års arbetslivserfarenhet eller mer inom närbeläget och 
relevant yrkesområde och/eller har gått en eller fler förberedande 
utbildningar och/eller gymnasium inom närbeläget utbildningsområde. Intyg 
eller vitsord från arbetsgivare/handledare kan vägas in. 

3 p.  Har en medelgod grund för antagning till utbildningen.  
Har ett till två års arbetslivserfarenhet inom närbeläget och relevant 
yrkesområde och/eller gymnasium inom närbeläget och relevant 
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utbildningsområde. Intyg eller vitsord från arbetsgivare/handledare kan vägas 
in. 

2 p.  Har en god grund för antagning till utbildningen.  
Har mindre än ett års arbetslivserfarenhet och/eller kortare kurser inom 
närbeläget och relevant yrkesområde. Intyg eller vitsord från 
arbetsgivare/handledare kan vägas in. 

1 p. Har en mindre god grund för antagning till utbildningen. 
Saknar arbetslivserfarenhet inom närbeläget och relevant yrkesområde. 

Information till studenterna 
Mittuniversitetet begär in ett personligt brev via e-post som går till samtliga sökande 
till programmet. Ett personligt brev är en förutsättning för att lärosätet ska sända ut 
arbetsprovet. Information om antagningsförfarandet finns på Mittuniversitets 
hemsida, på www.antagning.se samt på www.traakademien.se. Av informationen på 
träakademins hemsida framgår vad som ska beskrivas i det personliga brevet. 

Bedömning av de sökande och bedömargruppens sammansättning 
Det personliga brevet, meriter samt praktiskt arbetsprov granskas av en 
antagningsgrupp i samråd med kollegiet på avdelningen Industridesign. 
Antagningsgruppen består av de lärare som undervisar i Möbel- och 
byggnadshantverk; fem adjunkter undervisande i hantverk och en lektor. Från och med 
antagningen till höstterminen 2015 kommer studentrepresentanter ingå i gruppen. 

Den sammantagna bedömningen, vilket dokumenteras i antagningsprotokoll ligger till 
grund för antagningen till programmet. Efter urvalsprocessen meddelas rangordningen 
till antagningsenheten. Detta sker senast den 15 juni för de som sökt i tid. Den 
grundläggande behörigheten granskas av antagningsenheten på universitetet och 
besked lämnas till de sökande från antagningsenheten i slutet av juli månad. 

Besluten från urvalsprocessen dokumenteras inom avdelningen samt vid 
antagningsenheten i Sundsvall. De praktiska arbetsproverna arkiveras under tre år. 

Uppföljning av tidigare tillstånd 
Mittuniversitetet har gjort en uppföljning av tidigare tillstånd. Den visar att 
genomströmningen i utbildningen ligger på strax under 90 %. Avhoppen har enligt 
lärosätet sällan något att göra med arbetsprovet eller hur väl studenten klarar 
utbildningen, utan sker oftare för att studenten inser att han/hon valt fel eller tänkt sig 
att ett hantverk innebär att man i lugn och ro kan ägna sig åt att förverkliga sig själv.  

Endast de som påbörjade sina studier 2012 har hunnit slutföra en hel utbildning. Av 
dessa har sex byggnadsvårdare och två möbelsnickare gjort studieavbrott efter år 1. 
Lärosätet anger att de flesta gick till andra utbildningar inom hantverk. Av studenterna 
som påbörjade sina studier 2013 har fyra gjort avbrott. 

Lärosäten anför att motivationen för att studera är av största vikt för att studenten ska 
slutföra utbildningen. Bäst går det för de som ligger i intervallet 3-5 poäng på de 
hantverksrelaterade bedömningsområdena och har hög motivation (3-5 p). De som 
kommer in på lägre poäng klarar av sina studier, men kräver en del i extra handledning 
och hjälp. 

http://www.antagning.se/
http://www.traakademien.se/
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Mittuniversitetet framför att det inte finns något som tyder på att arbetsprovet gynnar 
eller missgynnar något av könen. Universitetet anför att möbeltapetseringen har 
övervägande kvinnliga sökanden och enbart kvinnor i utbildningen. Möbeltapetsering 
har traditionellt varit ett manligt dominerat yrke. Lärosätet anger att det arbetar med 
att bredda rekryteringen och locka fler män att söka. Detta sker i samarbete med 
branschen. Mittuniversitet arbetar även med frågan hur rekryteringen av kvinnliga 
sökande kan öka till inriktningen möbelsnickeri där färre kvinnor genomfört 
arbetsprovet och registrerat sig de senare åren. 

Lärosätet anger att arbetsprovet fungerar mycket väl relaterat till utbildningens nivå. I 
intervjuer med studenter framkommer att studenterna tycker att ansökan med 
arbetsprov är relevant. 

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. 

Universitets- och högskolerådet har i arbetet med tillståndsgivningen kommit fram till 
att tillstånd för annan platsfördelning i normalfallet ska möjliggöra flera vägar in i 
högskolan. Emellertid, om lärosätet på ett trovärdigt sätt kan argumentera för att alla 
platser på en utbildning ska fördelas via enbart betyg och högskoleprovsresultat, eller 
via ett alternativt urval, kan Universitets- och högskolerådet ge tillstånd till detta. 
Vidare är Universitets- och högskolerådets tolkning av förordningen att då ett lärosäte 
vill använda urvalsgrunderna i 7 kap. 23 § till mer än en tredjedel av platserna ska 
verket även pröva de urvalsgrunder som lärosätet planerar att använda. 

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska antas till utbildningen. Urvalet bör 
göras på ett sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. Vid Universitets- och 
högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 
bedömningskriterier och vilken skala som används för bedömningen. Myndigheten 
ställer också höga krav på lärosätets argumentation kring vad det föreslagna 
instrumentet ger för information som inte betyg och högskoleprov kan ge och vad i 
utbildningen som motiverar att använda det önskade instrumentet.  

Mittuniversitetet har ansökt om tillstånd att använda ett alternativt urval till samtliga 
platser på programmet Möbel- och byggnadshantverk. Utbildningen vänder sig till 
sökande som vill arbeta med möbel- och byggnadshantverk. Antagningsprovet mäter 
förståelse för hantverkliga processer, grundläggande färdigheter i hantverk, erfarenhet 
och motivation vilket lärosätet framför krävs för studentens möjligheter att 
tillgodogöra sig utbildningen. 
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Universitetet har haft tillstånd att använda ett alternativt urval till samtliga platser 
sedan höstterminen 2012 fram till och med vårterminen 2015 samt har tillstånd sedan 
höstterminen 2012 och framåt att använda arbetsprovet som särskilt behörighetskrav 
till programmet. Kunskapsnivån för den särskilda behörigheten definieras av 
tvåpoängsnivån i arbetsprovet och gäller förståelsen för hantverkliga processer och 
grundläggande färdigheter i hantverk. 

Universitets- och högskolerådet konstaterar att Mittuniversitetet, i redovisningen av 
erfarenheter av tidigare tillstånd, visar att genomströmningen är god och att de 
studieavbrott som förekommer inte kan kopplas till arbetsprovet. Det tyder på att 
syftet med att ha detta urvalsprov att kunna anta studenter som, genom förståelse för 
hantverkliga processer, praktiska färdigheter i hantverk, erfarenhet och motivation, är 
mest lämpade för utbildningen, kan uppnås med det föreslagna urvalsinstrumentet. De 
bedömningsområden, kriterier och skalor som används för att rangordna de sökande 
är tillräckligt tydligt formulerade. Bedömningarna görs av antagningsgruppens sex 
ledamöter och sammanställs i ett antagningsprotokoll. I bedömargruppen ingår 
studentrepresentanter men dessa deltar inte i bedömningen. De sökande får 
information om antagningsprovet och vad som bedöms i god tid innan provet 
genomförs.  

Universitets- och Högskolerådets gör – baserad på universitetets motivering, 
utbildningens innehåll och uppföljningen av tidigare tillstånd - bedömningen att 
Mittuniversitetet visat att betyg och högskoleprovsresultat är olämpliga 
urvalsinstrument till programmet för Möbel- och byggnadshantverk och att det därför 
bör vara tillåtet att tillämpa ett alternativt urval till samtliga platser. 

Universitets- och högskolerådet anser att studentrepresentanter med fördel kan ingå i 
bedömargruppen men studentens roll bör begränsas till att vara observatör och inte 
delta i bedömningen. 

Mittuniversitetet har i ansökan och kompletterande underlag därmed visat att det 
finns det finns särskilda skäl för att fortsätta att använda ett alternativt urval till 
programmet Möbel- och byggnadshantverk. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg 
och högskoleprov inte speglar de förmågor som är viktiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det 
urvalsinstrument som Mittuniversitetet vill använda istället – arbetsprov, 
meritförteckning och personligt brev – ger en mer lämplig grund för fördelning av 
platserna till utbildningen. 

Universitet- och högskolerådets bedömning är att urvalet kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättsäkert sätt. 
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