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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
till kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle 
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 kandidatprogrammet i 
Ekonomi och Samhälle (Economy and Society) använda enbart betyg som 
urvalsinstrument i den första antagningsomgången med sista ansökningsdag den 15 
januari. I den andra antagningsomgången, med sista ansökningsdag den 15 april, 
fördelas platserna utifrån bestämmelserna i 7 kap. 13 § högskoleförordningen 
(1993:100). 50 procent av platserna till utbildningen tillsätts i den första 
antagningsomgången (15 januari) och 50 procent i den andra antagningsomgången (15 
april). 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2020 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa 
upp tillståndet.  

Om lärosätet vill fortsätta med den alternativa platsfördelningen efter antagningen till 
vårterminen 2022 måste lärosätet i samband med en ny ansökan komma in med en 
utvärdering av effekterna av att använda enbart betyg som urvalsinstrument i den 
första 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. 
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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 ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda en annan platsfördelning till 
kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle (Economy and Society) (lärosätets dnr U 
2019/434). Lärosätet önskar använda enbart betyg som urvalsinstrument i den första 
antagningsomgången (15 januari). 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2020. 

Lunds universitet vill tillsätta 50 procent av platserna till den första omgången (15 
januari) och 50 procent av platserna till den andra omgången (15 april). 

Lunds universitets ansökan består av ansökan med utbildningsplan. Lärosätet har 
kompletterat ansökan med svar på fråga kring antagningen till utbildningen 
höstterminen 2019 och fördelningen av platser i de två antagningsomgångarna. 

Lärosätets beskrivning och motivering 

Ansökan gäller kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle (Economy and Society) 
som leder till en kandidatexamen, 180 högskolepoäng. Programmet startade 
höstterminen 2019. Kandidatprogrammet ges på engelska och vänder sig både till 
studenter med internationell och svensk gymnasieutbildning. Antagning till 
programmet sker till utbildning som startar till höstterminen och har två 
ansökningstillfällen, den första antagningsomgången (med sista ansökningsdag 15 
januari) och den andra antagningsomgången (med sista ansökningsdag 15 april). 50 
procent av platserna fördelas till den första omgången (15 januari) och 50 procent av 
platserna fördelas till den andra omgången (15 april). 

Skälet som Lunds universitet anger för att vilja använda en annan platsfördelning och 
inte använda högskoleprov som urvalskriterium i den första omgången (15 januari) är 
att högskoleprovet, som endast erbjuds på svenska, i praktiken är omöjligt för 
internationella sökande att genomföra. Internationella sökande från länder utanför 
EES är tvungna att söka i den första omgången (15 januari) för att kunna få visum i tid 
till studiestart.  

Lunds universitet framför att ekonomihögskolans befintliga ekonomie 
kandidatprogram, som ges på svenska, under en lång rad 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 förstahandssökande. Kandidatprogrammet i 
Utvecklingsstudier (BSc in Development Studies) där ekonomisk historia utgör ett 
huvudområde, har sedan det inrättades för tio år sedan varit ett av de tio mest sökta 
engelskspråkiga programmen i Sverige. Höstterminen 2017 lanserade 
Ekonomihögskolan ett kandidatprogram i ”International business”, som sedan starten 
uppvisat ett mycket högt söktryck med drygt 700–800 totalt antal sökande till 30 
platser. 

Lärosätet anför att kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle direkt gick in på topp 
tio-listan över mest sökta program och hade i den första antagningsomgången (15 
januari) totalt 811 ansökningar (varav 230 förstahandssökande) till 30 platser. 
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Fakulteten är angelägen om att alla sökande ges lika möjligheter att konkurrera om 
platserna. Används högskoleprovet som urvalsgrupp i den första antagningsomgången 
(15 januari) kan detta motverkas, då det i praktiken exkluderar de internationella 
studenterna från en tredjedel av platserna. Studenter som kommer från länder utanför 
EES är tvungna att söka i den första omgången för att kunna få visum i tid för 
studiestart. Lunds universitet framför att det därför finns goda skäl att anta att 
studenter som tillåts söka enbart på betyg i den första antagningsomgången (15 
januari) ges bättre möjligheter att konkurrera på lika villkor. 

Lunds universitet framför vidare att om högskoleprov används som urvalsgrund i den 
första antagningsomgången (15 januari) riskerar också studentgruppen som helhet att 
bli ojämn vad gäller förkunskaper. Detta då studenter med betydligt lägre poäng på 
högskoleprovet kan komma in i den första antagningsomgången. Till höstterminen 
antog universitetet fler sökande i den första antagningsomgången (15 januari) än i den 
andra antagningsomgången (15 april) då söktrycket var så högt. Lunds universitet för 
fram att universitetet vet av tidigare erfarenhet av olika 
antagningsantagningsomgångar på grundnivå för internationella program att 
divergerande antagningstal ofta leder till eftersträvad fördelning bland antal 
registrerade studenter men att universitetet kommer att följa UHR:s beslut om 
fördelning vid ett bifall. 

Årets antagning till kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle visar att de som 
antogs på basis av gymnasiebetyg i den första antagningsomgången (15 januari) hade 
ett lägsta meritvärde i BI och BII på 18,13 respektive 19,62. Motsvarande tal för den 
andra antagningsomgången (15 april) var 20,99 (BI) respektive 21,89 (BII). 
Konkurrenssituationen i högskoleprovsgruppen var 0,8 i den första omgången (15 
januari) respektive 1,35 i den andra omgången (15 april). Lärosätet anför att detta talar 
för att det är mindre lämpligt med högskoleprov som urvalsgrund i den första 
antagningsomgången (15 januari).  

Universitetet för fram att det även till kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS) 
ställdes högre krav i den andra antagningsomgången (15 april) jämfört med den första 
omgången (15 januari) innan detta program fick tillstånd att endast använda betyg 
som urvalsgrund i den första omgången. 

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.  

Lunds universitet har ansökt om att få använda endast urvalsinstrumentet betyg till 
den första antagningsomgången (med sista anmälningsdag 15 januari) till 
kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle. Sökande från länder utanför EES är ofta 
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tvungna att söka i den första antagningsomgången för att kunna få visum i tid för 
studiestart.  

Den platsfördelning som fastställs i 13 § är att minst en tredjedel av platserna ska 
fördelas med resultatet på högskoleprovet. Platsfördelningen gäller oavsett om 
utbildningen i sin helhet ges på ett annat språk än svenska. Eftersom högskoleprovet 
endast ges på svenska och möjligheterna att skriva provet utomlands är begränsade 
har troligtvis majoriteten av de internationella sökande inte genomfört 
högskoleprovet. Detta kan innebära att svenska sökande med högskoleprovsresultat 
kan gynnas om de söker i den första antagningsomgången (15 januari) då denna 
antagningsomgång sannolikt har färre sökande med resultat från högskoleprovet. 

Resultatet från den första antagningen till programmet HT2019 visar på att det krävdes 
ett lägre resultat på högskoleprovet för att antas i den första antagningsomgången 
jämfört med den andra antagningsomgången (0,8 jämfört med 1,35), dock antogs fler 
sökande i den första antagningsomgången. Detta gör att en del av förklaringen till att 
det krävdes ett lägre högskoleprovsresultat kan vara att fler sökande antogs i 
högskoleprovsgruppen i första antagningsomgången jämfört med den andra 
antagningsomgången. När det finns fler platser att tilldela i en urvalsgrupp sjunker ofta 
antagningspoängen. Universitets- och högskolerådet gör emellertid bedömningen att 
en sökande med ett högskoleprovsresultat skulle kunna ha en fördel genom att söka i 
båda antagningsomgångarna, en möjlighet som inte ges merparten av internationella 
sökande då de saknar resultat på högskoleprovet.  

Lunds universitet anger även att urvalsgrupperna BI och BII uppvisade lägre 
meritvärden i den första antagningsomgången jämfört med den andra 
antagningsomgången HT2019. Den första antagningsomgången hade ett lägsta 
meritvärde i BI och BII på 18,13 respektive 19,62. Motsvarande meritvärden för den 
andra antagningsomgången (15 april) var 20,99 (BI) respektive 21,89 (BII). Det kan 
tänkas att meritvärdena kommer att sjunka ytterligare om antalet platser som kan 
fördelas till betygsgrupperna ökar i den första antagningsomgången (15 januari) när 
urvalsinstrumentet högskoleprov inte används. I dessa urvalsgrupper konkurrerar dock 
både svenska och internationella sökande med sina meritvärden från gymnasiet vilket 
inte bör innebära att en viss grupp sökande får en fördel. 

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 omgången (med sista ansökningsdag 15 januari) för 
antagning till Kandidatprogrammet i Ekonomi och Samhälle. Universitet- och 
högskolerådet lägger stor vikt vid att antagningen till programmet sker både via den 
första antagningsomgången (15 januari) och den andra antagningsomgången (med 
sista ansökningsdag 15 april), eftersom de sökande i den andra antagningsomgången 
kan konkurrera i urvalsgruppen högskoleprov (HP). Fördelningen av platserna ska 
därför vara lika mellan de bägge antagningsomgångarna. 


