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Ansökan om att få använda en alternativ 

platsfördelning vid antagning till 

kandidatprogram i global management vid 

Stockholms universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Stockholms universitet får tillstånd att till kandidatprogram i 
global management, avseende inriktningar som inte kräver behörighet i svenska och är 
öppna för internationella sökande, använda enbart betyg som urvalsinstrument i 
antagningsomgången för internationella kurser till höstterminen (IKHT), med sista 
ansökningsdag den 15 januari. I den nationella antagningsomgången, med sista 
ansökningsdag den 15 april, fördelas platserna utifrån bestämmelserna i 7 kap. 13 §, 
högskoleförordningen (1993:100). 50 procent av platserna till programmet tillsätts i 
IKHT och 50 procent i den nationella omgången. Tillståndet gäller från och med 
antagningen till höstterminen 2016 och till och med antagningen till höstterminen 
2018. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa upp tillståndet. 

Om lärosätet vill fortsätta med den alternativa platsfördelningen efter antagningen till 
höstterminen 2018 måste lärosätet i samband med nya ansökan komma in med en 
utvärdering av effekterna av att använda enbart betyg som urvalsinstrument i 
antagningsomgången IKHT.  

Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om hur antagningen till programmet är organiserad och att det i denna 
information tydligt framgår att det är möjligt att söka i båda antagningsomgångarna. 

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 
Stockholms universitet har ansökt om att få använda en alternativ platsfördelning till 
kandidatprogrammet i global management, avseende inriktningar som inte kräver 
behörighet i svenska och är öppna för internationella sökande (Dnr SU FV 3.2.1.-2609-
15). Ansökan gäller antagningen från och med höstterminen 2016. Universitetet vill 
använda enbart betyg som urvalsinstrument i antagningsomgången för internationella 
kurser med sista ansökningsdag den 15 januari (IKHT). Ansökan består av ansökan med 
utbildningsplan samt två kompletteringar. 

Lärosätets beskrivning och motivering 
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet ger sedan hösten 2014 
ett internationellt kandidatprogram i global management (GM), 180 högskolepoäng. 
GM-programmet ges i samarbete med Centre for Academic English och fem 
språkinstitutioner med 14 olika språkinriktningar, varav tre inriktningar inte kräver 
behörighet i svenska och är öppna för internationella sökande. Programmet leder till 
en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi. 

Antagning till programmet sker endast till höstterminen och har för de inriktningar 
som inte kräver behörighet i svenska två ansökningstillfällen, IKHT, med sista 
ansökningsdag den 15 januari samt den nationella omgången med sista ansökningsdag 
15 april. Det är inget som hindrar att en sökande söker vid båda tillfällena. 50 procent 
av platserna till de renodlade internationella inriktningarna som inte kräver behörighet 
i svenska tillsätts via IKHT och 50 procent via den nationella omgången.  

Universitetet ansöker om få använda enbart betyg som urvalsinstrument i IKHT, med 
motiveringen att det i den internationella antagningsomgången inte finns någon 
möjlighet för internationella sökande utan kunskaper i svenska att konkurrera i 
urvalsgruppen högskoleprov. Lärosätet anför att det förvisso är vanskligt att utgå från 
statistik över sökande med och utan svenskt personnummer när man talar om 
internationella sökande, men har funnit att det ändå är det sätt som bäst indikerar hur 
många av de sökande som talar eller inte talar svenska. I antagningsomgången IKHT för 
hösten 2015 hade ca 25%  av de sökande till GM-programmet svenskt personnummer.  

Därmed anser universitetet att det råder en orättvis konkurrenssituation för sökande 
utan högskoleprov i IKHT då det inte finns någon möjlighet för internationella sökande 
utan kunskaper i svenska konkurrera i urvalsgruppen högskoleprov.  

Som stöd för sin ansökan har Stockholms universitet gjort en uppföljning av 
antagningen till kandidatprogrammet i Global Management, där tre inriktningar 
(engelska, franska och italienska) har varit öppna för internationella sökande i 
antagningsomgångarna IKHT14 samt IKHT15. Det fanns för den internationella 
omgången inga behöriga sökande för inriktning franska och italienska i 
högskoleprovsgruppen (HP) 2014. 2015, då antalet platser var fler antogs en person till 
franska och en person till engelska i urvalsgruppen HP vilket innebär att samtliga 
sökande i gruppen antogs.  För inriktning engelska noterar Stockholms universitet att 
det krävdes förhållandevis höga meritvärden för att bli antagen i 
betygsurvalsgrupperna (BI 18.68, BIEX 20.21 samt BII 19.40) medan det var mycket 
enkelt att bli antagen i urvalsgrupp HP, där den sist antagna hade ett meritvärde om 
0,20.  
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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 §.  

Universitets- och högskolerådets bedömning är att Stockholms universitet på ett 
trovärdigt sätt har motiverat varför endast betyg bör användas som urvalsinstrument i 
IKHT för antagning till kandidatprogram i global management (GB). Universitets- och 
högskolerådet lägger stor vikt vid att antagningen till programmet sker både via 
antagningsomgången IKHT samt via den nationella antagningsomgången, eftersom de 
sökande i den nationella antagningsomgången kan konkurrera i urvalsgruppen 
högskoleprov.  

 

 

 


