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Synpunkter inför remissvar till promemorian 
Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser 
 
Våren 2015 skickade SUHF en skrivelse till regeringen med önskemål om en 
revidering av förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid 
universitet och högskolor. Som ett resultat av detta kom 2017-03-08 Förslag till mer 
ändamålsenliga basårsbestämmelser och remissvaret avser de förslagna 
förändringarna. 
 
Sammanfattningsvis avstyrker Tekniska högskolan vid Linköpings universitet den 
föreslagna förändringen då den endast löser det rådande problemet med ett stort 
antal anmälningsalternativ, men i gengäld skapar mycket omfattande svårigheter 
för lärosätet att dimensionera sina utbildningar.  Tekniska högskolan antar varje år 
drygt 120 basårsstudenter och måste ges rimliga planeringsförutsättningar att styra 
till vilka efterföljande utbildningar de studenterna antas till. Den huvudsakliga 
förändringen i förordningstexten innebär att formuleringen  ”..en 
behörighetsgivande förutbildning, som ska följas av en viss högskoleutbildning” 
ersätts med ”.. behörighetsgivande förutbildning som ska följas av en eller flera 
högskoleutbildningar”. 
 
Vi tolkar den föreslagna förändringen så att studenten ska ha möjlighet att antas till 
mer än en efterföljande utbildning samtidigt som man antas till basåret. I dagsläget 
begränsas studenternas möjlighet att antas till 45 hp per termin (se exempelvis 
här https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Las-
antagningsbeskedet-och-svara-/Svara-sa-har/). Vi önskar ett förtydligande av hur 
studenten ska kunna antas till mer än en efterföljande utbildning som går på 
helfart, samtidigt som begränsningen till 45 hp ska kunna uppfyllas. Att ändra 
regeln om 45 hp får vidare konsekvenser för antagning till högskolan, men om 
regeln kvarstår så kan studenten inte antas till mer än en efterföljande utbildning. 
 
I förslaget ges möjlighet för lärosätena att gruppera utbildningar, vilket vi ser som 
positivt i relation till den nuvarande skrivningen av förordningen. Vi anser dock att 
flera av de synpunkter som lyftes i den tidigare skrivelsen kvarstår. Vi önskar vidare 
förtydligande av tolkningen av den föreslagna förändringen. 
 
Att antagning skall göras till de utbildningar som inte har tillräckligt med sökande 
med behörighet innebär inte att man har möjlighet att ta emot obegränsat antal 
studenter per program. Det måste vara möjligt att sätta en övre begränsning på hur 
många studenter från basåret som kan tas emot följande höst. Det är orimligt att 
lärosätet i ett sent skede kan hamna i ett läge med ett överfullt alternativ samtidigt 
som andra program fortfarande har tomma platser. För att kunna skapa kvalitet i 
den utbildning som ges måste rimligt förutsägbara planeringsförutsättningar kunna 
ges utan alltför stora omsvängningar. 
 
Eftersom lärosätet av ekonomiska skäl inte kan genomföra utbildningar med 
mycket få deltagare riskeras att dessa program aldrig kan ta emot studenter via 
basåret, då lärosätet måste garantera att programmen ska genomföras ett år 
tidigare än i dagsläget och utan möjlighet att ställa in. Lärosätet kan inte riskera att 
erbjuda sådana utbildningar som alternativ. Detta leder inte till den ökade 
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valmöjlighet som anförs som huvudargument för förordningsförändringen och 
innebär en nackdel för studenterna.  
 
Det borde vara rimligt att det på samma sätt som i annan antagning råder 
konkurrens om platser och att sådan konkurrens tillåts mellan basårsstudenter. 
Tänkbara urvalsprinciper skulle kunna vara hur väl man presterar på basåret, då 
det finns studier som visar att just prestationen i matematikkurser tillsammans med 
övriga naturvetenskapliga kurser implicerar studieframgång på tekniska och 
naturvetenskapliga program vid högskolan. Om lärosätet tillåts begränsa antalet 
garantiplatser per aktuellt program kan alla studenter ha samma möjlighet att med 
basårsmeriten konkurrera om platser på mer attraktiva utbildningsprogram.  
 
I skrivelsen från SUHF lyftes önskemål om en praktisk tolkning av 
”arbetsmarknadens behov” och ”brist på behöriga sökande” då det med dagens 
varierande söktryck och snabba förändringar på arbetsmarknaden är svårt att 
förutsäga skeenden. Man kan anta att det generellt alltid finns behov av högutbildad 
personal inom teknikområdet, men att mer i detalj förutsäga arbetsmarknadens 
behov på tre till fem års sikt är mycket svårt. Eftersom frågan inte adresseras i 
förslaget förutsätter vi att denna bedömning blir upp till varje lärosäte att göra. 
 
Ett annat önskemål i lärosätenas gemensamma skrivelse var att komplettera syftet 
med basåret som ett verktyg för breddad rekrytering, då statistik visar att basåret 
fungerar som ett sådant. Vår bedömning är att effektiviteten skulle kunna bli ännu 
tydligare om detta skrivs fram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 

 


