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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
till kandidatprogram i International Business vid 
Lunds universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Lunds universitet får tillstånd att till kandidatprogram i 
International Business som ges på engelska använda enbart betyg som 
urvalsinstrument i den tidiga antagningsomgången 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 utbildningarna tillsätts i den tidiga omgången 
(15 januari) och 50 procent i den nationella omgången (15 april). Tillståndet gäller från 
och med antagningen till höstterminen 2017 och till och med antagningen till 
höstterminen 2021. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa upp tillståndet. 
 
Om lärosätet vill fortsätta med den alternativa platsfördelningen efter antagningen till 
höstterminen 2021 måste lärosätet i samband med en ny ansökan komma in med en 
utvärdering av effekterna av att använda enbart betyg som urvalsinstrument i den 
tidiga antagningsomgången (15 januari).  

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 Petra Brundell. 

 

Tuula Kuosmanen    
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Petra Brundell 
                                                                                                               Utredare 
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Ärendet 

Lunds universitet avser att starta ett kandidatprogram i International Business 
omfattande 180 hp (Dnr U 2016/427), höstterminen 2017. Programmet ges på 
engelska och vänder sig till både internationella och svenska nybörjarstudenter. 
Utlysning är tänkt att genomföras både i den tidiga antagningsomgången med sista 
anmälningsdag 15 januari och i den nationella antagningsomgången med sista 
anmälningsdag 15 april.   
 
Lunds universitet har ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda en alternativ platsfördelning till 
kandidatprogram i International Business. Universitet vill använda enbart betyg som 
urvalsinstrument i den tidiga antagningsomgången (med sista ansökningsdag 15 
januari). I den nationella antagningsomgången (med sista ansökningsdag 15 april) ska 
platserna fördelas utifrån bestämmelserna i 7 kap. 13 § högskoleförordningen 
(1993:100). Lunds universitet önskar tillsätta 50 procent av platserna till den tidiga 
omgången (15 januari) och 50 procent av platserna till den nationella omgången  (15 
april). 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2017.  
 
Lunds universitets ansökan består av ansökan med utbildningsplan och statistik över 
tidigare antagningsomgångar för lärosätets befintliga kandidatprogram i ekonomi (som 
ges på svenska) och program på avancerad nivå som ges på engelska. 

Lärosätets beskrivning och motivering 

I och med en ökad internationalisering har Lunds universitet flera kandidatprogram 
som ges på engelska och riktar sig bland annat till utländska sökande. 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ansöker om undantag från att använda 
högskoleprov som urvalskriterium till kandidatprogram i International Business med 
engelska som undervisningsspråk i antagningsomgången 15 januari med motiveringen 
att provet som endast erbjuds på svenska, i praktiken är omöjligt för internationella 
sökande att genomföra.  
 
Lunds universitets befintliga ekonomie kandidatprogram (som ges på svenska) har 
under en lång rad av år uppvisat ett högt söktryck, vilket innebär att programmet i 
flertalet sökomgångar hamnar bland topp fem i landet baserat både på totalt antal 
sökande samt förshandssökande. Ekonomihögskolans program på avancerad nivå, som 
ges på engelska, har under de senaste sju åren haft högst antal sökande per plats bland 
samtliga program på avancerad nivå i landet till programmet ”International Marketing 
Brand Management”.  
 
Lärosätet menar att det finns skäl att anta att ett nytt program på grundnivå vid 
Ekonomihögskolan kommer att uppvisa ett högt söktryck och fakulteten är angelägen 
om att alla sökande ges lika möjligheter att konkurrera om platserna. Lunds universitet 
framför att lika möjligheter till att konkurrera om platserna kan motverkas om 
högskoleprovet används som urvalsgrupp i den första antagningsomgången (15 
januari), då det i praktiken exkluderar internationella sökande från en tredjedel av 
platserna. Lärosätet framför även att studenter som kommer från länder utanför EES 
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är tvungna att söka den 15 januari för att kunna få visa visum i tid för studiestart.  
 
Lärosätet anför att även om det inte ex ante, går att leda i bevis hur 
ansökningsströmmarna kommer att se ut, så finns det goda skäl att anta att studenter 
som tillåts söka enbart på betyg i första antagningsomgången (15 januari) ges bättre 
möjligheter att konkurrera på lika villkor.  
 
Lunds universitet menar att om högskoleprov används som urvalsgrund riskerar också 
studentgruppen som helhet att bli ojämn vad gäller förkunskaper. Detta då studenter 
med mycket låga poäng på högskoleprovet kan komma in i antagningsomgången 15 
januari medan konkurrenssituationen i antagningsomgången 15 april sannolikt 
kommer att bli hårdare och därmed ställa högre krav på resultat på högskoleprovet.  
 
Som stöd för sin ansökan har Lunds universitet bifogat statistik över tidigare 
antagningsomgångar från lärosätets befintliga ekonomie kandidatprogram (som ges på 
svenska) samt lärosätets program på avancerad nivå som ges på engelska. Statistiken 
visar i första hand antalet förstahands sökande per program och visar att antalet 
förstahandssökande är stort till nämnda program.  

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 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. 
 
Det kandidatprogram i International Business som Lunds universitet avser starta 
hösten 2017 ges på engelska och vänder sig till både svenska och internationella 
sökande. Utbildningen kommer att utlysas både i den tidiga antagningsomgången med 
sista anmälningsdag den 15 januari och i den nationella antagningsomgången med 
sista anmälningsdag den 15 april. Antagningsomgången den 15 januari har som 
huvudsaklig målgrupp internationella sökande och Universitets- och högskolerådet gör 
bedömningen att det kan förväntas att det stora flertalet kommer att utgöras av 
internationella sökande. Eftersom högskoleprovet inte erbjuds på annat språk än 
svenska och möjligheterna att skriva provet utomlands är begränsade har troligtvis 
merparten av de internationella sökande inte heller gjort högskoleprovet. Det är 
därmed högst troligt att om högskoleprovet används som urvalsinstrument i 
antagningsomgången den 15 januari, kommer svenska sökande med ett 
högskoleprovsresultat att gynnas.  
 
Universitets- och högskolerådet instämmer med lärosätet att det är sannolikt att 
konkurrensen om utbildningsplatser kommer att vara större i antagningsomgången 15 
april jämfört med antagningsomgången 15 januari, och att en högre 
konkurrenssituation kan innebära att det kan ställas högre krav på resultat på 
högskoleprovet. Universitets- och högskolerådet tror dock att det i första hand 
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påverkar konkurrenssituationen men att det inte nödvändigtvis behöver innebära 
studentgrupper med ojämna förkunskaper.  

Universitets- och högskolerådet gör därför bedömningen att Lunds universitet på ett 
trovärdigt sätt har motiverat varför inte högskoleprov bör användas som 
urvalsinstrument i den tidiga antagningsomgången (15 januari) för antagning till 
kandidatprogram i International Business. Universitets- och högskolerådet lägger stor 
vikt vid att antagningen till programmet sker vid både den 15 januari och den 15 april, 
eftersom de sökande i den nationella antagningsomgången den 15 april kan 
konkurrera i urvalsgruppen högskoleprov (HP).  

 


