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Ansökan om få använda behörighetskrav utöver 
områdesbehörighet och ett alternativt urval för 
Mittuniversitetets kandidatutbildning i Industridesign 

Ärendet 
Mittuniversitetet har den 15/1 2012 ansökt om att få 

använda arbetsprov för urval till samtliga platser på 

kandidatutbildningen i Industridesign (dnr MIUN 

2007/223). Universitetet har den 23/3 2012 kompletterat 

sin ansökan så att den även avser tillstånd att använda 

godkänt arbetsprov som behörighetskrav. Universitetet 

har även kompletterat ansökan med förtydliganden 

angående bl.a. kriterier för bedömningen och 

definitioner av vissa begrepp. 

Ansökan gäller antagningen från och med höstterminen 

2012. 

Mittuniversitetet fick 2007 tillstånd av Högskoleverket 

(beslut 83-60-07) att använda ett alternativt urval 

till samtliga platser på utbildningen. En redovisning 

av erfarenheterna av det alternativa urvalet har 

lämnats till Högskoleverket i samband med den förnyade 

ansökan. 

 
Lärosätets motivering 
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Behörighet 
Skälen som Mittuniversitetet anger för att använda 

godkänt arbetsprov som krav för behörighet är att 

konstnärlig uttrycksförmåga samt designmässiga 

grundkunskaper är förutsättningar för studentens 

möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Urval 

En utbildningsplats i industridesign är bland de 

dyraste i landet per utbildningsplats. Den är 

kostnadskrävande på alla plan och det är därför viktigt 

att satsa på de sökande som har de grundläggande 

förutsättningarna, de som för utbildningen har den mest 

relevanta och utvecklingsbara bakgrunden, dvs de 

sökande som är bäst lämpade och motiverade att 

fullfölja utbildningen på utsatt tid. 

Mittuniversietetets utbildningsprogram i industridesign 

har ett ansvar att utbilda den sökande till en 

kompetent yrkesutövare som i sin tur ska ge svensk 

industri hög kompetens i en alltmer konkurrensutsatt 

marknad. I detta ansvar ligger också att göra den 

sökande medveten om de förutsättningar som krävs för 

att genomföra utbildningen. Enligt Mittuniversietets 

bedömning kan detta enbart uppnås med hjälp av den 

alternativa urvalsprocessen. 

 

 

Lärosätets beskrivning 

Utbildningen 
Utbildningen i industridesign omfattar tre år (180 hp), 

och ger i dagsläget en kandidatexamen i industridesign. 

Till programmet antas max 15 studenter per år. Denna 

ansökan avser alla 15 platser. 

Mittuniversitetet har bedrivit kandidatutbildningen i 

industridesign sedan 2005. Det första årets kurser 

syftar till att utveckla den studerandes förmågor inom 

skissteknik, färg och form, datorteknik, konstnärliga 

ämnen samt den egna kreativiteten. Även det andra året 

innehåller ett utvecklande av de grundläggande 

verktygen men utökas med teoretiska specialämnen som 

designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruk-
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tionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Det 

tredje året är valbart mellan två inriktningar: Human 

Care Design – som fokuserar på människans livsmiljö och 

välbefinnande i samhället – eller Recreational Design, 

som fokuserar på människans fritid och däri anpassning 

av material, ergonomi och design. 

Samarbeten med näringslivet genomförs frekvent i form 

av övningsprojekt, praktik samt examensarbeten. 

Behörighet och alternativt urval  
Vad som sammantaget ingår i det alternativa urvalet är 

en bedömning utifrån: 

• arbetsprovers tekniska och konstnärliga 

kvaliteter,  

• färdighetsprov (hemuppgift), 

• tidigare utbildning som är relevant för 

yrkesvalet, 

• tidigare arbetserfarenhet/praktik som är relevant 

för yrkesvalet, och 

• intervju. 

 

De egenskaper och kompetenser som man avser att mäta är 

den konstnärliga uttrycksförmågan, den tekniska 

insikten, det humanistiska betraktelsesättet samt 

förmågan att självständigt lösa en praktisk och 

teoretisk uppgift. 

Juryn som genomför alla bedömningar samt intervjuerna 

består av två universitetslektorer i industridesign som 

har arbetat i flera år som industridesigners, och vid 

behov tar man i granskningarna av arbetsproven dessutom 

hjälp av en professor i industridesign.  

Provet består av dels en obligatorisk hemuppgift, dels 

att den sökande visar upp alster vilka är relevanta för 

utbildningen enligt anvisningar på 

ansökningsblanketten. De fria proverna kan vara 

designskisser, teckningar, målningar i valfri teknik; 

fotografier av produktmodeller, prototyper, skulpturer; 

utskrift av digitala alster eller annat skapat i 

datormiljö. 
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Den viktigaste grunden för bedömningen är den 

obligatoriska uppgiften, som utformas så att det går 

att bedöma den sökandes konstnärliga förmåga, tekniska 

insikt, samt humanistiska betraktelsesätt. Den tekniska 

insikten bedöms huvudsakligen utifrån hur den sökande 

har utfört hemuppgiften, vilken innehåller en del som 

måste lösas tekniskt. Vad som bedöms är i vilken grad 

den sökande har insikter om materialkunskap, 

konstruktionsmetoder och produktionsmetoder. Det 

humanistiska betraktelsesättet har sin grund i ett 

samhälleligt perspektiv, hur vi människor berörs av hur 

produkter och tjänster används och produceras. I 

förlängningen i designprocessen krävs det inte bara 

insikter utan även djupare förståelse för hur människor 

är olika och därmed besitter olika förmågor och 

färdigheter. 

Behörighet 
För behörighet till utbildningen krävs förutom 

grundläggande behörighet godkänd genomförd hemuppgift.  

Hemuppgiften 2012, så som den presenteras för de 

sökande. 

Uppgift nr 1: Ficklampa (skissuppgift). 

Design av en ficklampa för yrkesförare. Ge ficklampan 

funktioner och en form som du anser passar målgruppen 

eller delar av målgruppen. Vilka behov tycker du ska 

tillgodoses? Skissa gärna flera förslag. Presentera med 

minst en perspektivskiss. 

Uppgift nr 2: Headset (valfri visualiseringsteknik/er) 

Trådlösa headset kan idag köpas till mobiltelefoner. De 

fästes i regel på ett öra och kommunicerar med 

telefonen med hjälp av Bluetooth-teknik. Uppgiften 

består i att utveckla en design av ett sådant headset. 

Uppgift nr 3: Bra och dålig design. 

Vissa produkter ger oss positiva upplevelser. Det kan 

vara att en produkt har en bra funktion, är bekväm, 

lättbegriplig, set bra ut etc. Det händer även att vi 

irriterar oss på produkter i vår omgivning. Vi kanske 

inte förstår en viss produkt, gör oss illa, kan inte 

öppna den, stör oss på utseendet osv. 
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1. Fundera på en produkt som gett dig en positiv 

upplevelse. Förklara i några meningar vad som har varit 

bra med produkten. 

2. Fundera på en produkt som gett dig en negativ 

upplevelse. Förklara i några meningar vad som har varit 

dåligt med produkten och varför. 

Bedömningskriterier 

Bedömningen av den obligatoriska hemuppgiften genomförs 

enligt en framtagen mall med fem nivåer. 

5. Den sökande har en mycket god grund för antagning 

till utbildningen 

- Har en mycket god förståelse för att design är en 

process i flera steg. Hemuppgiften har lösts genom en 

mycket god designstruktur.  

- Besitter mycket stor nyfikenhet och mycket god 

problemlösningsförmåga. 

- Har mycket god teknisk insikt. Är mycket initiativrik 

i val av alternativa tekniska funktioner och material. 

- Kan visualisera form mycket bra i många skilda 

tekniker. 

- Kvalitetsmedveten 

4. Den sökande har en god grund för antagning till 

utbildningen 

- Har en god förståelse för att design är en process i 

flera steg. Hemuppgiften har lösts genom en god 

designstruktur.  

- Besitter stor nyfikenhet med god 

problemlösningsförmåga. 

- Har god teknisk insikt. Är initiativrik i val av 

alternativa tekniska funktioner och material. 

- Kan visualisera form bra i ett antal tekniker. 

- Förstår i viss mån kvalitet. 

3. Den sökande har en medel god grund för antagning 

till utbildningen 

- Har förståelse för att design är en process i flera 

steg. Hemuppgiften har lösts genom en medelgod 

designstruktur.  

- Besitter en nyfikenhet med en problemlösningsförmåga. 

- Är teknisk ej så bevandrad. Är begränsat initiativrik 

i val av alternativa tekniska funktioner och material. 



  

 

6(10) 

- Kan visualisera form i ett fåtal tekniker. 

- Tänker ej frekvent på kvalitet. 

2. Den sökande har en låg men godkänd grund för 

antagning till utbildningen 

- Har låg förståelse för att design är en process i 

flera steg. Hemuppgiften har lösts genom en låg men 

godkänd designstruktur.  

- Har en låg grad av nyfikenhet med begränsad 

problemlösningsförmåga. 

- Mindre säker i teknik. Visar en låg initiativrikedom 

i val av alternativa tekniska funktioner och material. 

- Kan med viss möda visualisera form i någon teknik. 

- Tänker ej på kvalitet. 

1. Den sökande har otillräckliga kunskaper för 

antagning till utbildningen 

- Har ingen förståelse för att design är en process i 

flera steg. Hemuppgiften har lösts genom en 

otillräcklig designstruktur.  

- Är ej nyfiken och saknar förmåga att lösa problem. 

- Har ej tillräcklig teknisk insikt.  

- Kan ej tillräckligt visualisera form i någon teknik. 

Arbetsproverna och den obligatoriska hemuppgiften är 

kalkerade och sterotypa. 

- Ej kvalitetsmedveten, förstår ej innebörden. 

Bedömningen är att den sökande ej kommer att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen under utsatt tid. 

Nivåerna 5-2 ger ett godkännande att antas och kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. Nivå 1 ger ej ett 

godkännande att antas till utbildningen. 

Behörighetsgränsen 2 är enligt lärosätet otvetydigt den 

gräns som krävs för att kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Historiskt har det visat sig att 

studenter som hållit nivå 2 vid bedömningen och 

antagits till programmet har utvecklats mycket bra 

under utbildningsåren och slutexaminerats med höga 

betyg. 

Rangordningen inför urvalet innefattar endast de 

sökande som uppfyller gränsen för behörighet.  
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Urval 
Det urvalsinstrument som universitetet vill använda är 

uppdelat i två steg.  

Det första steget består av ett urval utifrån den 

obligatoriska hemuppgiften tillsammans med ytterligare 

max fem fria bestyrkta arbetsprover. Den obligatoriska 

hemuppgiften används huvudsakligen för 

behörighetsbedömning enligt beskrivningen ovan. De fria 

arbetsproverna används för rangordningen, med samma 

bedömningskriterier och poängsättning som för den 

obligatoriska hemuppgiften. 

Ansökan ska förutom arbetsproverna även innehålla 

bestyrkta kopior av senaste skolbetyg, övrig 

utbildning/kurser, intyg från tidigare arbeten eller 

praktik.  

Relevant yrkeserfarenhet inom yrkesliv och utbildning 

rör i första hand designområdet, dvs. konstnärlighet, 

visualiseringsförmåga samt erfarenhet inom 

produktutveckling. Erfarenheten ingår som en komponent 

i urvalet, men vikten detta har är liten. 

Det andra steget av urvalet är personliga intervjuer. 

På basis av arbetsproverna kallas cirka 25 sökande till 

intervju, efter vilken det slutligen avgörs vilka 15 

sökande som antas till utbildningen. Under intervjuns 

första hälft ställs öppna frågor som konstnärlig 

erfarenhet, teknisk erfarenhet, arbetserfarenhet och 

intressen. Under den andra hälften av intervjun går man 

igenom den sökandes arbetsprover. Det som frågas om och 

diskuteras är designprocessen, visualiseringstekniker, 

den sökandes upparbetade formerfarenhet. 

Resultat från tidigare användning av det alternativa urvalet 
Industridesignprogrammets kandidatutbildning uppvisar 

en god genomströmning under det första, för studenterna 

kritiska utbildningsåret – 91 %. Detta stärker 

lärosätet i dess uppfattning att urvalsprocessen är 

ändamålsenligt. Studenterna har också ofta gett 

positiva kommentarer om vår antagningsprocess. 

Efter varje ansökningsomgång sker en utvärdering av 

densamma. Resultatet gås igenom av ämneskollegiet och 

processen utvecklas och förbättras årligen.  
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Högskoleverkets bedömning 
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) ska 

de krav som ställs vara helt nödvändiga för att 

studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav 

som ska användas för utbildning som leder till 

yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer 

sådana krav för övriga utbildningar. Om det finns 

särskilda skäl kan Högskoleverket, med stöd av 7 kap 11 

§ högskoleförordningen, bevilja en ansökan om andra 

krav än de som följer av de fastställda 

områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

 

Högskoleverket bedömer att godkänt arbetsprov 

motsvarande poäng 2 enligt ovanstående beskrivning är 

helt nödvändiga för att studenterna ska kunna 

tillgodogöra sig industridesignutbildningen. 

 

Om det finns särskilda skäl får Högskoleverket, 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. 

 

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 Högskoleverket ge 

tillstånd till detta. 

 

Högskoleverkets bedömning är att Mittuniversitetets 

modell för alternativt urval i form av ett arbetsprov 
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och uppföljande intervjuer kan göras på ett för de 

sökande tillräckligt rättssäkert sätt.  

Mittuniversitetet har i ansökan visat att betyg och 

högskoleprov inte speglar de förmågor som är viktiga 

för att studenten ska kunna genomföra utbildningen. 

Högskoleverket gör bedömningen att det urvalsinstrument 

som lärosätet vill använda istället – praktiska 

provuppgifter kompletterade med intervju – ger en mer 

lämplig urvalsgrund till utbildningen. 

Högskoleverkets beslut 
Högskoleverket medger, enligt 7 kap. 11 och 15 §§ 

högskoleförordningen att Mittuniversitetet för 

kandidatutbildningen i industridesign använder godkända 

arbetsprover som grund för urval och för behörighet 

från och med antagningen till höstterminen 2012.  

De egenskaper och kompetenser som instrumentet mäter är 

den konstnärliga uttrycksförmågan, den tekniska 

insikten, det humanistiska betraktelsesättet samt 

förmågan att självständigt lösa en praktisk och 

teoretisk uppgift.  

Tillståndet att använda andra krav har ingen 

tidsbegränsning, däremot kan Högskoleverket besluta att 

följa upp tillståndet. Lärosätet bör även kontakta 

Högskoleverket om det avser att ändra kraven eller göra 

om utbildningen. 

Tillståndet för urval gäller samtliga av utbildningens 

platser. Tillståndet gäller från och med antagningen 

till höstterminen 2012 och till och med antagningen 

till höstterminen 2014. Högskoleverket kan välja att 

följa upp tillståndet.  

Om lärosätet vill fortsätta att bedriva ett alternativt 

urval efter höstterminen 2014 måste lärosätet inkomma 

med en utvärdering av urvalet. I redovisningen ska ingå 

en jämförande analys av skillnader och likheter mellan 

de sökande som har antagits via betyg och 

högskoleprovsresultat samt provet, vad gäller 

prestation på utbildningen. Uppgifterna om de sökande 

ska redovisas fördelade efter kön. 
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Högskoleverket vill understryka vikten av att de 

sökande får tydlig information om urvalsprocessen och 

vad som ska bedömas inom den. 

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, 

ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning, efter 

föredragning av utredare Thomas Furusten. 

 

 

Leif Strandberg   

 

Thomas Furusten 

 

 

 

 


