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Undantag från stängning för sena anmälningar 
 

Bakgrund 

Från och med ordinarie antagningsomgången till hösten 2016 beslutas att 

genomföra omedelbar stängning för sena anmälningar. Beslutet innebär att de stora 

nationella antagningarna under vår och höst som har sista anmälningsdag 15 april 

respektive 15 oktober stänger för anmälan dagen efter sista anmälningsdag (se 

bilaga). Respektive fakultetsstyrelse kan fatta beslut om undantag, såtillvida att det 

föreligger synnerliga skäl att hålla anmälan till utbildning fortsatt öppen för sen 

anmälan direkt efter sista anmälningsdag. Detta skall beslutas senast 1 april 

respektive 1 oktober för respektive utbildning och antagningsomgång samt 

rapporteras till utbildningsdirektören. 

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att delegera till dekanus att fatta beslut om undantag från stängning för 
sena anmälningar vid antagning till utbildningar med 15 april som sista 
anmälningsdag. 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Stängning för sena anmälningar vid antagning till utbildning vid LiU 

 

Delges 

Studievägledningen 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, 

ledamöterna Anna Bergek, Camilla Forsell, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin 

Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit 

allmänintressen Dan Jangblad, facklig företrädare Karin Enander, vikarierande 

kanslichef Annalena Kindgren (föredragande) samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 



Il U LINKÖPINGS 
e UNIVERSITET 

Stängning för sena anmälningar vid antagning till utbildning vid LiU 

16-02-15 

DNR LIU-2015-01583 

BESLUT 

1(2) 

Från och med antagning till utbildningar vid Linköpings universitet hösten 2016 
beslutas att genomföra stängning för sena anmälningar. Stängning för sena 
anmälningar har med goda resultat prövats vid tre större lärosäten i landet (se 
bilaga "PM angående stängning av antagningssystemet för sena ansökningar efter 
sista ansökningsdag"/Dnr LiU-2015-01583). 

Beslutet innebär att de stora nationella antagningarna under vår och höst som har 
sista anmälningsdag 15 april respektive 15 oktober stänger för anmälan dagen efter 
sista anmälningsdag. Efter urval 1 öppnas åter de utbildningar där det finns behov 
av sena anmälningar - tidigast den 15 juli respektive 15 december. Om dessa datum 
inträffar under helgtid öppnas aktuell utbildning närmast följande vardag. 

Respektive fakultetsstyrelse kan fatta beslut om undantag, såtillvida att det 
föreligger synnerliga skäl att hålla anmälan till utbildning fortsatt öppen för sen 
anmälan direkt efter sista anmälningsdag. Detta skall beslutas senast 1 april 
respektive 1 oktober för respektive utbildning och antagningsomgång samt 
rapporteras till utbildningsdirektören. 

Beslutet omfattas också av att uppdra till Enhetschef för Antagningen att ta fram 
förslag på lämpliga kriterier för återöppning av utbildning. 

Beslutet gäller från och med ansökan till hästterminen 2016 och tills vidare. Dock 
skall utfallet av beslutet utvärderas efter ett år. 

Detta beslut ska publiceras i universitetets regelsamling. 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av 
universitetsdirektör Kent Waltersson, studeranderepresentanten Martina 
Johansson och rektors sekreterare Aneth Andersson efter föredragning av 
utbildningsdirektör Lena Pettersson. 

Helen Dannetun 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

~~ 
Lena Pettersson 



11.u 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Sänd lista: 

Rektor 
Prorektor 
U niversitetsdirektören 
Fakultetskanslierna 
Antagningsenheten (Marie Eslon) 
Internre\isionen 
LiU-nytt 
Studentkårerna 
De lokala fackliga organisationerna 

16-02-15 
DNR LIU-2015-01583 

BESLUT 
2(2) 



Il U LINKÖPINGS 
e UNIVERSITET 

PM angående stängning av antagningssystemet för 

sena ansökningar efter sista ansökningsdag 

På tre lärosäten i landet har ny rutin införts i samband med sista ansökningsdag. 
Detta PM ger bakgrund till denna nya rutin, beskriver för- och nackdelar samt 
redogör för hur diskussionen har gått på Linköpings universitet hittills. 

Bakgrund 
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I slutet av 2013 fattade Uppsala universitet ett beslut kring att stänga sina 
anmälningsalternativ för att kunna göra sena anmälningar, fr.o.m. dagen efter sista 
ansökningsdag i tid. 15 april är sista ansökningsdag så stängningsdatum var 16 
april. För de anmälningsalternativ där behov fanns så öppnades åter upp för att ta 
emot sena ansökningar, men först efter första urval, d.v.s. 15 juli. Bakgrunden till 
denna förändring var följande: 

Sökande efter sista ansökningsdag kan få en plats eller en reservplats på en 
utbildning de sökt (precis som sökande i tid). Att en kurs eller ett program är 
öppet för sen anmälan betyder emellertid inte säkert att det finns platser kvar. 
Institutionerna (i vissa fall fakulteterna) bestämmer själva när de vill stänga en 
utbildning och kan alltså välja att ha öppet får anmälan trots att utbildningen 
redan är full. 

Nuvarande system har vissa uppenbara fördelar för institutioner och sökande. 
Sökande som missat sista ansökningsdag kan genast gå in och söka en utbildning 
(visserligen har man en mindre chans än de som sökte i tid, men vissa 
utbildningar har platser kvar även efter sista anmälningsdag). Institutioner kan 
fylla upp kurser med sena sökande eller skapa en reservlista ifall inte alla antagna 
dyker upp. 

En nackdel med systemet är att det är mycket dyrt. Anmälningar droppar in 
under en mycket lång period från 16 aprilfram till höstterminsstarten och i 
många fall ända till hästterminens slut. Personer som söker relativt tidigt kanfå 
vänta länge på besked om plats, eftersom antagningsenheten måste prioritera 
personer som sökt i tid. Det är svårt att kommunicera tanken om en deadline när 
man samtidigt håller öppet for sena anmälningar. Ett annat problem är att 
studenter söker till utbildningar där det är oklart (eller ibland mycket osannolikt) 
att det skulle uppstå en plats för en person som sökt efter sista anmälningsdag. 
Institutioner har inget incitament att stänga utbildningar for anmälan ''för tidigt" 
eftersom det inte kostar dem något att hålla öppet och väljer ofta att den vägen 
''for säkerhets skull". 

För antagningsenhetens del är detta ett stort arbetsmiljöproblem. När man 
som bäst arbetar mot en nationell deadline (urval 1) måste man samtidigt svara 
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på frågor från personer som sökt efter sista anmälningsdag. Man måste också 
handlägga alla dessa ansökningar - även de som absolut inte kommer att kunna 
få någon plats vid universitetet p.g.a. att de sökt utbildningar med mycket långa 
listor på reserver som sökt i tid. Alla dessa personer har också rätt (och utnyttjar 
den!) att överklaga beslutet att de inte antagits. Antagningsenheten kan dock inte 
strunta i att handlägga dessa sökande, utan de har rätt till likabehandling enligt 
fårvaltningslagen. Det är mycket svårt att bemanna enheten under sommaren då 
dessa ansökningar handläggs och övertidsuttaget är enormt. De stora kostnader 
det medfår att godta sena ansökningar redanfrån 16 april kan inte försvaras. 

Studentavdelningen föreslår därfår att manför att komma tillrätta med 
ovanstående problem väUer att stänga får anmälan den 15 april för att sedan 
öppna de utbildningar där det verkligen.finns platser kvar efter urval 1. 

Fördelarna med detta är: 
- En ökad tydlighet gentemot de sökande. Den 15 april är verkligen sista dagen 

att söka en utbildning och bara kurser och program med platser kvar (alternativt 
mycket få reservplacerade) öppnar sedan igen. 

- Sökande har en reell chans att komma in på sökt utbildning istället får att 
hamna mycket långt ner på en reservlista. 

- Sena sökande slipper vänta lång tid på besked om antagning. 
-ArbetsmiUön hos antagningsenheten blir bättre eftersom man kan arbeta helt 

färdigt med gruppen som sökt i tid innan man behandlar sena sökande. Även 
övertidsarbetet på enheten kan minskas, vilket innebär en ekonomisk besparing. 

Nackdelar med att stänga för sen anmälan skulle kunna vara: 
- Personer som upptäcker redan den 16 april att de missat sista ansökningsdag 

får vänta länge innan de kan söka igen. 
- Om resten av landet fortsätter att ta emot anmälningar under hela perioden 

kan det blir fårvirrandeför de sökande och institutioner medfå sökande riskerar 
att tappa studenter (det.finns dock ett intresse från andra att irifåra detta system 
om det visar sig falla väl ut). 

-Anstormning av anmälningar kring 'första anmälningsdag" i juli, det vill 
säga den dag då utbildningar med platser kvar går att söka. 

För att genomföra den här typen av fårändring skulle det krävas en massiv 
informationskampanj där man tydligt talar om vad som gäller både för befintliga 
och presumtiva studenter. 

Vidare hade man granskat registreringssiffror och kunde konstatera att sökande 
som sökte mellan 16 april och Urval 1 (14juli) i LÄGRE grad än andra påbörjade 
utbildningen, d.v.s. registrerade sig. De som sökt senast 15 april samt söker först 
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efter urval 1 var båda två kategorier av sökande som i högre grad påbörjade 
utbildningen. 

Erfarenheter från Uppsala universitet, Stockholms universitet samt 

Lunds universitet 

Uppsala universitet har nu använt konceptet vid tre stora antagningsomgångar 
(HT2014, VT2015 samt HT2015). Alla anmälningstillfällen utom de som ges vid 
Teologiska fakulteten samt förberedande kurser i svenska har stängt 15 april och 
öppnat igen 15 juli. Reaktionerna som de fick inför första tillfället var förvåning (är 
det inte redan så?), glädje (äntligen!) samt oro (kommer vi förlora studenter på 
detta?) . Riksrevisionen ansåg dock att det var en bra ide som skulle skapa tydlighet. 
Från förvaltningens håll hade man beredskap for att det skulle uppstå en del frågor 
och klagomål - och förvånades över att det blev betydligt färre än förväntat. Att 
informationen på wvvw.antagning.se blir tvetydlig och inte är anpassad till den nya 
rutinen var det största problemet - dock uteblev frågorna från studenterna nästan 
helt. Ett internt problem var att det saknades bra systemstöd i antagningssystemet 
for att sköta det rent praktiskt. 
Man awaktade med att bedöma sena (från 15 juli) tills efter urval 2, ca 8 augusti 
och framåt, och fick således en lugnare sommar. Vidare noterar man att totalt antal 
sena har minskat men Uppsala universitet menar inte att respektive institution har 
märkt av något vikande studentunderlag. Man tycker också att man istället har fått 
fler sökande i tid på vissa alternativ där många slentrianmässigt förut sökte 
sent/struntade i deadline 15 april, eftersom lediga platser brukade finnas. 

Stockholms universitet införde rutinen inför HT2015. Alla anmälningstillfällen 
utom på en institution samt tre ytterligare kurser ingick. Samtliga öppnade igen 15 
juli om inte institutionen sade till att det skulle fortsätta vara stängt eller att det 
efter första urvalet fanns minst 200 reserver. SU är positiva till förändringen och 
upplever inga klagomål från varken sökande eller institutioner. Arbetet mellan 
urvalen blev lugnare och man valde att bedöma sena sökande (från 16 juli och 
framåt) först efter urval 2. En anledning var att kunna göra uppföljning utifrån 
urvalsgrupp. SU informerade själva på webben samt på informationstavlor och har 
ej upplevt några frågor/klagomål kring detta, trots att det inte är särskilt tydlig info 
på www.antagning.se. Totalt sett har de färre sena sökande men hypotesen är ändå 
att det ska resultera i fler registrerade. Detta har ännu inte kunnat följas upp. SU:s 
totala bedömning är att de endast har positiva erfarenheter av förändringen och de 
hoppas att fler anammar detta, vilket skulle öka förutsättningen för bättre/tydligare 
information på www.antagning.se. 

Lunds universitet införde också rutinen inför HT2015 och har mycket goda 
erfarenheter. Ingen institution hade önskemål om att undantas utan alla stängdes 
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16 april för sena anmälningar. Den 15 juli öppnades åter de anmälningsalternativ 
som hade färre än tre reserver per antagen. Institutionerna gavs i förväg möjlighet 
att meddela om de vill öppna oavsett antal reserver eller om de inte ville öppna igen 
alls. Många valde att ha fortsatt stängt. Man har inte haft några klagomål från 
varken institutioner eller studenter. Handläggningen av de sena gjordes först efter 
urval 2, vilket inte ledde till några frågor eller klagomål. Inför Vf2016 har LU 
beslutat att fortsätta med rutinen, nu med skärpta rutiner - samtliga som vill öpnna 
för sen anmälan den 15 december måste meddela Antagningen via 
fakultetsledningen. En mer omfattande utvärdering kommer att göras i slutet av 
höstterminen med avseende på antal registreringar. 

Syst emstöd samt information på www.antagning.se 

I början av sommaren 2015 infördes ökat systemstöd för produktionsansvariga för 
antagningssystemet; stöd som gör att lärosäten själva kan massöppna 
anmälningsalternativ på egna lärosätet. I övrigt finns inget systemstöd för hantering 
av denna rutin i nuläget. 

Linköpings universitet har lämnat in förslag att det skulle kunna stå på respektive 
anmälningstillfälle ifall det är stängt eller om det öppnar igen 16 juli. Detta skulle 
kunna ligga som en kataloguppgift i kursdatabaserna; att man lägger in två 
stängningsdatum med ett öppningsdatum däremellan, för de alternativ som öppnar 
igen. För de alternativ som behåller stängt så läggs inget öppningsdatum och 
stängningsdatum 2 in. Detta håller på att undersökas just nu vilka för- och 
nackdelar det skulle ha och om det är tekniskt möjligt. En möjlig nackdel är när 
man ändrar sig under sommarens gång så att det först står att det ska öppna och 
sedan ändrar man sig och gör inte det; vad har vi då lovat de sökande? 

Vad gäller information på www.antagning.se så finns det för närvarande följande 
information på sidorna kring hur man anmäler sig om man är sent 
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-ha1ler-koll/Ha11-koll-hela
perioden/Sen-anmalan/ (min gulmarkering): 

S, n anrn<ll"'n 
När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en sen anmälan till de program och kurser 

som har en välj-knapp. 
Dagen efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan 

till \issa kurser och program. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan 
förrän efter urval 1. Urval 1 sker nCigra dagar innan antagningsbeskedet komme1-. Efter urval 1 

dyker det alltså upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan 
till. 

Sen anmälan ingen garanti för att det finns en ledig plats 
Även om högskolan eller universitetet tar emot sena anmälningar till vissa utbildningar, är det 

ingen garanti för att du ska få en plats. Det är bara om det finns lediga platser på en utbildning 
som du kan få plats. Förutsättningen är då förstås att du är behörig. 
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I kalendern i juli står även: 

Om du inte hunnit eller kommit ihåg att anmäla dig i tid till höstterminen 2014 kan du göra en 
sen anmälan till vissa utbildningar. Första urvalet är nu avklarat och det innebär att 
utbildningar som tidigare varit stängda för sen anmälan kan ha öppnats. 

Gå till utbildningskatalogen och välj "Visa bara utbildningar som är öppna för anmälan" om 
du "ill se vilka utbildningar som är öppna. Du kan också läsa mer om sen anmälan på sidan 

Diskussionen på Linköpings universitet 

Uppsala universitet presenterade sin nya rutin på möte för Studieadministrativa 
chefer under våren 2014 samt på Nationella utbildningsadministrativa konferensen 
under hösten 2014. 

Enhetschefen för Antagningen väckte frågan på Antagningsräd 17 november 2014, 

efter samråd med Utbildningsdirektör och Studieadministrativ chef. Presentation 
av bakgrund och eifarenheter gjordes och efterföljande diskussion var positiv, 
deltagarna önskade fortsätta diskutera frågan. 

På Kanslichefsmöte 3 december 2014 togs frågan upp på nytt. Presentation av 
bakgrund och eifarenheter gjordes. Efterföljande diskussion tog upp för- och 
nackdelar samt hur en sådan rutin skulle påverka Linköpings universitet. 
Kanslicheferna såg fördelarna men lyfte även fram farhågor kring främst vissa 
fristående kurser som riskerade att gå miste om sökande - även om det är på 
marginalen sä kan ett par personer göra att en kurs går att genomföra på ett bra sätt 
eller ej. Man lyfte även behov av bättre information på www.antagning.se - som det 
är nu står alternativen som stängda och det framgår inte på varje alternativ att de 
kan komma att öppna igen. Att det på en allmän sida om tidplan etc står att vissa 
anmälningsalternativ kan komma att öppna igen efter första urval var man tveksam 
till om det var tillräckligt. 

På Kanslichefsmöte 25 februari 2015 togs frågan äter upp, för beslut kring hur LiU 
skulle göra HT2014. Utifrån farhågorna på förra mötet så beslutades att inte införa 
den föreslagna rutinen till HT2015 men att bevaka hur det går nationellt och 
fortsätta diskussionen under hösten. Förhoppningen var att kunna införa rutinen 
till HT2016 - tanken var att fler lärosäten då har gått in i rutinen och att 
informationen på www.antagning.se borde ha blivit tydligare tills dess. På det stora 
hela var man dock positiv till en förändring enligt förslaget. 

Utbildningsdirektören presenterade även förslaget på Utbildningsråd 6 mars 2015. 
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Sammanfattande kommentar 

Att stänga anmälningsalternativ direkt efter sista ansökningsdag, för att sedan 
öppna upp för sena anmälningar igen efter urval 1, har nu tillämpats av ett lärosäte 
vid tre tillfällen och av ytterligare två lärosäten vid ett tillfälle. 

De tre berörda lärosätena anser att denna nya rutin har fallit ut mycket väl. Man har 
inte mötts av missnöje från studenter eller institutioner/fakulteter och inte heller 
märkt av sämre registreringssiffror. Det kan förstås även sättas i ljuset av att det de 
senaste åren rent generellt är rekordhöga ansökningssiffror i tid samt att de tre 
lärosäten som har infört rutinen är populära lärosäten med högt söktryck. 

En annan aspekt är att för samtlig inblandad personal på både Antagningsenheter 
och Institutioner så har hanteringen inneburit en lättnad i arbetsbörda under 
sommaren och därmed en förbättring i arbetsmiljön. 
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