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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Kandidatutbildning i 
Livsmedelsteknik vid Lunds universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Lunds universitet får använda två års relevant 
yrkeserfarenhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang 
som särskilt behörighetskrav för tillträde till Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik. 
Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Om Lunds universitet vill ändra i de beviljade 
kraven ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till 
utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 själv meddela föreskrifter om krav 
på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller 
motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det 
yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan lärosätet meddelar dessa 
föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över lärosätets 
förslag. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets bedömning är att den arbetslivserfarenhet 
som Lunds universitet kräver är specifik och relevant för utbildningen. Den 
pedagogiska tanken är att studenterna kan knyta teoretiska kunskaper till de praktiska 
yrkeslivserfarenheter som de har med sig, Vidare har lärosätet genom exempel på 
specificeringar av examinationer i delmoment inom kurser på utbildningen, kunnat visa 
att kravet på yrkeslivserfarenhet är helt nödvändigt för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 
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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 

Lunds universitet har till Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik ansökt om att få ställa 
upp andra krav för tillträde till Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik (lärosätets dnr 
2020/339). De krav på särskild behörighet som Lunds universitetet vill använda är två 
års relevant yrkeserfarenhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller 
restaurang.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 

Lunds universitet har tillstånd att sedan 2010 använda ett särskilt behörighetskrav till 
högskoleutbildning i Livsmedelsteknik. Kravet är två års relevant yrkeserfarenhet. Med 
anledning av att universitetet har för avsikt att starta en kandidatutbildning i 
Livsmedelsteknik ansöker Lunds universitet om ytterligare ett tillstånd. 

Lunds universitets ansökan består av ansökan med utbildningsplan. Lärosätet har 
kompletterat ansökan med kursplaner för de första kurserna på utbildningen samt 
exempel på specificering av delmoment som examineras. 

Lärosätets motivering och beskrivning 

Ansökan gäller Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik som leder till en kandidatexamen 
i livsmedelsteknik, 180 högskolepoäng. Utbildningen är en utveckling av den nu 
tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildningen. Denna utbildning har funnits i olika 
skepnader sedan 1975, då den startade som en YTH-utbildning, och har sedan start 
byggt på mellan 2–6 års yrkeserfarenhet  

Skälen som Lunds universitet anger för att vilja använda två års relevant 
yrkeserfarenhet är att kandidatutbildningen har samma bas som nuvarande utbildning 
och vänder sig till samma målgrupp, det vill säga studenter med erfarenhet från 
livsmedelsområdet. Universitetet önskar tillämpa samma yrkeslivserfarenhet, utöver 
grundläggande behörighet, som den nuvarande utbildningen Livsmedelsteknisk 
högskoleutbildning, d.v.s. två års yrkeslivserfarenhet från livsmedelsindustri, 
livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang. Universitetet framför att detta är ett 
absolut minimum för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Lunds universitet framför vidare att utbildningen är teoretisk och bygger på praktisk 
yrkeslivserfarenhet inom livsmedelsområdet. Den praktiska yrkeslivserfarenheten, som 
givit förståelse för livsmedelshantering, är nödvändig för att studenterna ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Den pedagogiska tanken i utbildningen är att bygga 
undervisningen på verkliga fall, så att studenterna kan knyta teoretiska kunskaper till 
de praktiska yrkeslivserfarenheterna som de har med sig. Dessutom anser man inom 
arbetsmarknaden att studenterna har en unik anställningsbarhet just på grund av sin 
yrkeslivserfarenhet i kombination med den teoretiska utbildningen. 

I den inskickade utbildningsplanen för utbildningen framgår det under utbildningens 
syfte och mål att utbildningen bygger på och förutsätter att studenterna har 
yrkesmässig erfarenhet av arbete med livsmedel. 
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Lunds universitet framför att det i utbildningsplanen och för de inledande kurserna 
inte explicit framgår att kurserna bygger på studenternas tidigare yrkeslivserfarenhet, 
eftersom detta har varit ett behörighetskrav för att bli antagen till den tvååriga 
utbildningen. Universitetet anger två exempel på hur studenternas 
yrkeslivserfarenheter används i utbildningen genom exemplens specificering av 
delmoment som examineras. 

Exempel 1  
Kod: 0120. Benämning: Gästföreläsningar samt inlämningsuppgifter. 
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktiv närvaro vid 
gästföreläsningar samt två godkända individuella föreläsningsreflektioner. 
 
Specificering av prestationsbedömning: 
”…Formulera också några associationer som föreläsningen gav till den 
kunskap/erfarenhet som du har med dig från ditt yrkesliv liksom några frågor som 
föreläsningen gav och som du vill ha svar på under utbildningens gång…” 
 

Exempel 2: 
Kod: 0320. Benämning: Inlämningsuppgift: flödesschema . 
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell, 
skriftlig, godkänd inlämningsuppgift. 
 
Specificering av prestationsbedömning: 
”…Underlaget till flödesschemat hämtas från studentens egen yrkeslivserfarenhet från 
arbete inom restaurang, storhushåll eller livsmedelsindustri…” 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2).  

Regeringen skriver i Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 2006/07:107) 
att kunskaper och erfarenheter som har inhämtats via till exempel arbetslivet kan ge 
en god grund för att tillgodogöra sig högre utbildning. När det gäller vilka typer av 
kunskaper och erfarenheter från arbetslivet som kan komma ifråga som 
behörighetskrav, framför regeringen följande: 

”Regeringen anser dock inte att arbetslivserfarenhet per automatik ska ge behörighet 
till högre utbildning. Arbetslivserfarenheten skall vara relevant för utbildningen. Detta 
avgörs genom individuell prövning av kompetensen från högskolans sida.” (s. 16) 

Detta innebär att regeringen i propositionen uttalat att det som kan vara ett 
behörighetskrav för en viss utbildning är arbetslivserfarenhet av ett specifikt slag och 
inte arbetslivserfarenhet som är mer generell. 

Baserat på Lunds universitet ansökan och inlämnade kompletteringar har Universitets- 
och högskolerådet gjort följande bedömning. 
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För behörighet till kandidatutbildning i Livsmedelsteknik vill Lunds universitet använda 
ett särskilt behörighetskrav om två års relevant yrkeslivserfarenhet från 
livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.  

I Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet betonas att arbetslivserfarenheten ska 
vara relevant för utbildningen och alltså inte av generellt slag för att ge behörighet till 
högskoleutbildning. Eftersom två års yrkeserfarenhet från livsmedelsområdet direkt 
anknyter till utbildningens inriktning livsmedelsteknik kan den arbetslivserfarenhet 
som efterfrågas anses vara av ett specifikt slag. Universitets- och högskolerådet 
bedömer därför att det uppsatta kravet på arbetslivserfarenhet är relevant för 
utbildningen.  

Lunds universitet har motiverat den omfattning och typ av arbetslivserfarenhet som 
kravet stipulerar. Universitets- och högskolerådet har inte haft anledning att i sak 
pröva rimligheten i specificeringen. 

Att tidigare arbetslivserfarenhet avspeglas i lärandemålen för utbildningen och i 
utbildningens innehåll anser Universitets- och högskolerådet vara en viktig aspekt i 
bedömningen av att behörighetskravet ska kunna anses vara ”helt nödvändigt”. I 
utbildningsplanen och kursplanerna för de första kurserna på utbildningen finns inga 
lokala lärandemål, utbildningsmoment eller beskrivningar av utbildningens innehåll 
som visar att kravet på två års relevant yrkeserfarenhet behövs för att studenten ska 
ha möjlighet att klara utbildningen. Däremot anges i utbildningsplanens syfte och mål 
att utbildningen bygger på och förutsätter att studenterna har yrkesmässig erfarenhet 
av arbete med livsmedel. Lunds universitet har vidare kompletterat med exempel på 
hur den yrkesmässiga erfarenheten används i examinationer på delmoment.  

Trots att det inte klart framgår av utbildningsplan eller kursplan hur kravet på 
yrkeserfarenhet används som en del av utbildningen finner Universitets- och 
högskolerådet att kravet på yrkeserfarenhet är rimligt då denna erfarenhet används 
som en del i examinationer under utbildningen. Lunds universitet har vidare beskrivit 
att den pedagogiska tanken med utbildningen är att knyta teoretiska kunskaper till de 
praktiska yrkeslivserfarenheter studenterna har med sig. 

Universitets- och högskolerådet bedömer därför att det krav på yrkeslivserfarenhet 
som Lunds universitet har ansökt om att få ställa både överensstämmer med 
regeringens intentioner om relevans för utbildningen och är helt nödvändigt för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Lunds universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat visa att 
det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till Kandidatprogram i 
Livsmedelsteknik. 


