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Remissvar, U2013/2343/UH 

 

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 

2014-2016 

 

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Ändrade 

urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016”. Förslaget 

syftar till att undvika att personer som har betyg i den nya betygsskalan 

missgynnas när de söker till högskolan. Saco stödjer förslaget, men 

anser att den otydlighet som uppkommit i vilka meritpoäng som krävs 

för antagning till högskolan är olycklig. För att systemet ska vara 

effektivt på längre sikt, behöver det förtydligas. 

 

Meritpoängen för antagning till högskolan har ett viktigt signalvärde. En 

undersökning som Högskoleverket beställde 2009 visade också att 

gymnasieelever är särskilt intresserade av att veta vilka krav som ställs 

för antagning. Här sker en tidig självsortering av blivande studenter och 

det är därför av högsta vikt att systemet är transparent och begripligt för 

sökande till högskolan. Den tidsgräns som föreslås i promemorian syftar 

till ökad transparens, men i helhet kan inte det förslag som läggs fram i 

promemorian sägas leda till ökad transparens eller begriplighet för 

sökande till högskolan. 

 

Då den nya betygsskalan gick på remiss 2008 (Ds 2008:13) 

förespråkade Saco en utredning om hur problemen vid antagningen till 

högskolan skulle lösas. Det gjordes eftersom utredningen själv påpekade 

att det skulle uppstå problem vid antagningen. Saco välkomnar att så 

har skett, men ställer sig frågande till att det inte gjordes omedelbart. 

Saco anser att det också är välkommet att överväga ett mer långsiktigt 

och stabilt sätt att organisera urvalet på, där även högskoleprovets 

funktion i systemet bör övervägas. 

 

Urvalet ska se till att de mest lämpade antas till högskolestudier, utan 

att individer som gjort olika tidigare utbildningsval diskrimineras. Det 

är viktigt att samma kunskapskrav ställs på alla studenter, men det är 

också grundläggande att systemet är transparent och hjälper sökande 

att förstå vilka krav som ställs på dem vid antagningen. 

 

Saco hänvisar också till bifogade remissvar från Lärarnas Riksförbund 

och Läkarförbundet. 

 

 

 



 

 

  2/2 

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Lena Granqvist   

 

Emelie Lilliefeldt 

 


