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Summary  
English title:  
Legal aspects on the admission system for universities and colleges 

 
Information technology is in common use in our society and has affected 
government offices around the world and in Sweden as well. This has 
created a whole new form of administration that uses computerised aid in 
handling areas that generate a big amount of cases. Earlier examples of this 
within the Swedish administration is the tax authority’s tax return through 
the Internet or by SMS and the Swedish National Board of Students aid 
webpage that has taken over most of the handling in its area.  

The latest area to transfer its old system to a new centralised and 
computerised system is the admission to university studies. This system is 
called NyA. This system has only been used to full extent once which was 
the admission for the spring term 2008. When the system has been in use 
there occurred events that raised some questions regarding the way that the 
system manages information when it handles public power.  

The admission process exercises authority and because of that it has strong 
connections to principles of administrative law that should be followed by 
the authorities involved in the admission process. The chain from 
application to decision comprises interplay of cooperation between NyA and 
the universities (a total of 36). After a decision not to admit an applicant 
there is a possibility to appeal to the university and after a negative decision 
by the university a second and last possibility to appeal to the appeal 
committee for the universities.  

The questions regarding the way information was managed by NyA were 
raised by the admissions committee at Lund University which experienced 
that the system and its belonging parts sometimes provided defective 
information or no information at all. Different reasons has been given for 
this and among them are the fact that the system erases an old application if 
there is one made at a later stage in the process. One other problem of 
serious concern is that the information central called “contact – center” 
doesn’t document their conversations with applicants.  

This thesis examines which principles of administrative law that the 
system should follow and how well it actually manages to do so. The thesis 
starts out with establishing that the admissions process is a process that 
exercises authority and that it is an example of automation of law. 
Furthermore it is established which principles of administrative law that the 
system should follow.  The most important ones are the principle of 
objectivity and administrative rules of how to manage information and the 
duty of service.  

Then the thesis has used protocols from the admissions committee at Lund 
University. These protocols concern the appeals that the committee receives. 
The protocols have been used to construct the most common reasons for 
appeal. These reasons of appeal indicate that there are some problems with 
the principles of administrative law within the admission process. The 
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problems are being analysed in the final chapter and shows a row of 
concerns within the admission process regarding rule of law since the 
principles aren’t followed at its best. These problems are not big to their 
extent and not decisive of the activity but contain important questions of 
principle. This thesis can hopefully contribute to a discussion regarding how 
principles of administrative law are implemented in NyA and future systems 
of the same kind.              

 

 2



Sammanfattning 
Informationsteknologin används flitigt i dagens samhälle och har även 
påverkat statliga myndigheter i runt om i världen och så även i Sverige. 
Detta har skapat en helt ny form av förvaltning som använder sig av 
datoriserade hjälpmedel för handläggning inom områden som genererar ett 
stort antal ärenden. Tidigare exempel på detta inom svensk förvaltning är 
Skatteverkets deklarering via Internet eller SMS och CSN:s hemsida som 
har tagit över det mesta av studiemedelshanteringen.  

Det senaste området att lägga över hela sitt tidigare system till ett nytt 
centralt och datoriserat system är antagningen till universitet och högskola. 
Systemet heter NyA och systemägaren är VHS. Detta system har endast 
tillämpats fullt ut en gång vilket var den senaste antagningsomgången med 
ansökningar till VT 2008. Den handfull gånger systemet har använts har det 
uppstått en del frågetecken kring hur systemet hanterar information.  

Antagningsprocessen är en myndighetsutövande process och har därför 
starka kopplingar till förvaltningsrättsligaprinciper som ska följas av 
myndigheterna inblandade i antagningsbeslutet. Kedjan från ansökan till 
beslut omfattar en växelvis samverkan mellan NyA (VHS) och lärosätena 
som samarbetar med NyA (totalt 36). Efter beslut finns det möjlighet att 
överklaga hos lärosätet och efter det hos andra och sista instans som är 
ÖNH.  

Frågetecknen angående informationshantering väcktes i 
antagningsnämnden vid Lunds universitet som upplevde att systemet och 
dess tillhörande delar ibland tillhandahöll bristfällig information eller ingen 
information alls. Olika anledningar har angetts till detta bl.a. raderar 
systemet gamla anmälningar när en efteranmälan görs. Ytterligare ett 
allvarligt problem är att informationscentralen ”contact – center” inte gör 
tjänsteanteckningar.  

Dessa problem har föranlett följande arbete att titta närmare på vilka 
förvaltningsrättsliga principer som systemet bör följa och hur väl systemet 
faktiskt följer dem. Arbetet inleder med att konstatera att 
antagningssystemet är en myndighetsutövande process och att det är ett 
exempel på rättsautomation. Vidare anges vilka förvaltningsrättsliga 
principer som systemet ska följa varav objektivitetsprincipen och 
förvaltningsrättsliga regleringar gällande informationshantering samt 
serviceplikt är de som anses relevanta.  

Arbetet har sedan använt presidieprotokoll från antagningsnämndens vid 
Lunds universitet. Dessa protokoll behandlar hanteringen av överklaganden 
av antagningsbeslut som inkommit till antagningsnämnden. Dessa protokoll 
har använts för att skapa en rad typfall. Typfallen indikerar på att problem 
finns med en rad förvaltningsrättsligaprinciper i antagningsprocessen. Dessa 
problem analyseras i det sista kapitlet och visar på att antagningsystemet har 
en rad olika tveksamheter rättssäkerhetsmässigt eftersom principerna inte 
efterföljs på bästa sätt. Problemen är inte omfattande och alls inte avgörande 
för verksamheten men innehåller viktiga principiella frågor.  Förhoppningen 
är att arbetet kanske kan bidra till en diskussion om hur 
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förvaltningsrättsligaprinciper implementeras i NyA och inom liknande 
projekt i framtiden.           
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Förord 
Att skriva examensarbete är en process som är provocerande ojämn. Vissa 
veckor har arbetet stått helt stilla och vissa har gett hela kapitel. Tack till 
min handledare Bengt Lundell för vinklingar och idéer när 
informationstorkan gjorde att jag körde fast. Tack även till Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) som varit väldigt behjälpliga 
liksom antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Till sist vill jag tacka 
min sambo Ida för hon stått ut med mig under mina mest uppgivna stunder, 
tack även till familj och vänner för ert stöd.   
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Förkortningar 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FT  Förvaltningsrättslig tidskrift 
NyA  Nytt antagningssystem för universitet och högskola 
SMS  Short message service  
SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund 
SvJT  Svensk juristtidning 
VHS  Verket för högskoleservice 
ÖNH  Överklagandenämnden för universitet och högskola 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  
E-förvaltning har blivit ett ledord när man diskuterar statens modernisering 
och effektivisering av den offentliga förvaltningen. Allt fler myndigheter 
ändrar sitt sätt att nå ut med sin service genom att utnyttja Internet. När 
organisationer förändras från en delvis pappersbaserad metod till en helt 
elektronisk är det lätt att effektiviteten och tekniken i de administrativa 
förändringarna får all fokus och de rättsliga delarna av myndigheternas 
arbete får ett för litet utrymme i förändringarna. Att förvaltningsrättsliga 
aspekter av myndigheternas verksamheter blir tillfredställande beaktade från 
början är en viktig del av förändringsarbetet för att det nya systemet eller 
den nya organisationen ska följa förvaltningsrättsliga principer. Vikten av 
att följa dessa principer kan knappast underskattas eftersom de är grunden 
till en verksamhet som är rättssäker och lyhörd gentemot enskilda som vill 
ha hjälp. En förvaltning som effektiviserat bort delar av de 
förvaltningsrättsliga principerna ökar inte bara risken för rättsförluster utan 
tappar även i förtroende hos övriga samhället.  

Den senaste stora förändringen av förvaltningen är antagningssystemet till 
universitet och högskola. Detta system har tidigare delvis fungerat 
elektroniskt via Internet men har genomgått en stor förändring då två delade 
system har blivit ett. All information och den största delen av 
administrationen sköts numera av det nya systemet. I speciella fall kan det 
vara så att det här systemet har rättsliga luckor som diskuterats ovan. 
Följande examensarbete ska därför undersöka antagningssystemet ur en 
förvaltningsrättslig synpunkt. 

 

1.2 Problemformuleringar och syfte  
Problemen med antagningssystemets nya datasystem är att de 
förvaltningsrättsliga aspekterna på antagningen är otydliga i det nya 
antagningssystemet. Hela processen är en följd av ett projekt med syfte att 
effektivisera antagningsprocessen. Det blir därför en fråga om klassisk 
dragkamp mellan en rättssäkerhetsaspekt och effektivisering, där 
förvaltningsrättsliga principer kanske blivit otillräckligt beaktade. Denna 
aspekt av rättssäkerheten kontra effektiviteten i förvaltningen kommer att 
följa med i arbetet som en röd tråd. Syftet med uppsatsen blir därför att 
identifiera de förvaltningsrättsliga principer som systemet bör följa samt om 
dessa principer följs i tillräcklig omfattning. Arbetet är ett led i att försöka 
öka diskussionen om rättsliga problem vid effektiviseringar av förvaltningen 
som är av den här typen och av den här omfattningen som det nya 
antagningssystemet är.   
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2 Metod och material  
Metoden som skall användas är i huvudsak rättsdogmatisk. För arbetes 
framskridande används dock även intervjuer och kortare samtal med 
personer som är involverade i antagningsprocessen och systemets 
uppbyggnad. Dessa kontakter är främst tagna för att få material till arbetet 
och mer insikt i hur systemet fungerar. Dessa källor kommer naturligtvis att 
redovisas i den mån de hänvisas till i texten men kommer inte att utgöra en 
så stor andel att metod frångår den rättsdogmatiska. Källorna som används 
är alltså de klassiska rättskällorna med en stark betoning på förarbeten och 
då förarbeten diskuteras i doktrinen.  

 

2.1 Tillvägagångsätt och materialval 
För att få den information som behövdes krävdes kontakter med en rad 
personer som har arbetat och arbetar med det nya antagningssystemet 
(NyA). Från dem som tillämpar systemet är antagningsenheten vid Lunds 
Universitet huvudkontakten och via dem kontakt med 
överklagandenämnden för högskola och universitet (ÖNH). Vidare har även 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) referensgrupp för 
utvecklingen av NyA kontaktats om information om deras arbete. 
Naturligtvis har även systemägaren VHS kontaktas för att få tag i 
information. Telefonintervjuer och intervjuer har gjorts med företrädare för 
alla ovanstående instanser utom för SUHF. Syftet med telefonintervjuerna 
har dels varit att försöka samla in mer material men också för att få svar från 
företrädare från de olika myndigheterna på hur de handskas med 
antagningssystemet. Frågor som har ställts handlar främst om vilka problem 
man ser med systemet och hur man löser de problem som uppstår. 

Information från systemägaren, VHS, har varit näst intill omöjlig att få tag 
på (även om möjligheten att genomföra arbetet har inte varit beroende av 
svar från VHS).  Den information som trots allt varit möjlig att få tag på är 
hämtad från två olika hemsidor på Internet. Den första är VHS aktiva 
hemsida där man förklarar sin verksamhet och även har en del aktuell 
information om NyA. Den andra sidan är ett arkiv där äldre information om 
hur arbetet med NyA har skett under de inledande fem åren. Informationen 
på dessa två sidor är ändå väldigt bristfällig när det gäller att få en överblick 
av hur arbetet med NyA har skötts och är bara små bitar av ett större pussel.  

För att få en insyn i hur systemet fungerar ur förvaltningsrättslig synvinkel 
har olika typfall skapats utifrån praxis från antagningsnämnden vid Lunds 
universitet s.k. presidieprotokoll. Dessa protokoll beskriver 
antagningsärendena i korthet och vilka principiella frågor som man har att ta 
ställning till. Protokollen som används sträcker sig från november 2005 till 
och med augusti 2007.  

Typfallen ska ange vilka problem som är vanligt förekommande bland 
antagningsnämndens ärenden och utifrån dem ge möjligheten att analysera 
problemen. Genom att analysera problemen i typfallen kan man 
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förhoppningsvis se om antagningssystemet har svårigheter att följa 
förvaltningsrättsliga principer. Möjligheten att göra den här kopplingen 
mellan typfallen från endast ett lärosäte av 36 som använder NyA till 
problem med hela antagningssystemet kan väl trots allt ses som begränsat. 
Men av praktiska orsaker och arbetets omfattning är detta sättet det enda 
möjliga. Det finns trots allt ett par argument för att resultatet av 
undersökningen av antagningsnämndens protokoll är talande för hela 
systemet. Det första är att Lunds universitet är det största lärosätet som 
använder NyA och har en stor andel av studenterna. Det andra är att 
antagningssystemet ska användas likadant överallt vilket i så fall borde 
resultera i liknande problem. Problem som uppstått med antagningssystemet 
i Lund borde ha uppstått på andra lärosäten.   

I den mån ÖNH:s fall är relevanta kommer dessa också diskuteras.  
Vägledning i de förvaltningsrättsliga principerna som ska diskuteras och 

vad som tidigare skrivits inom liknande områden ska sökas i litteratur och 
tidskriftsartiklar.  

Arbetet ska utgå ifrån forskningsfrågorna:  
- Vilka förvaltningsrättsliga principer ska ett system likt NyA följa?  
- Hur väl följer NyA dessa förvaltningsrättsliga principer? 

Dessa frågor ska ligga till grund för vilken information som anses vara 
relevant och ange vilken riktning arbetet ska ta.  Målet med examensarbetet 
är att svara på frågorna och att uppfylla syftet som anges ovan.  

2.2 Avgränsningar   
Det som ska undersökas är alltså antagningssystemet för universitet och 
högskola som användes första gången fullt ut vid antagning till VT 2008 
och som kallas för NyA. Detta system ska betraktas ur en 
förvaltningsrättslig synvinkel, allt tekniskt i den mån det inte får juridisk 
betydelse lämnas alltså utanför arbetet. Vidare ska ett förvaltningsrättsligt 
perspektiv läggas på arbetet men tonvikten kommer att utgå ifrån de 
sökandes perspektiv eftersom rättssäkerheten kommer att stå i fokus. Det 
som blir klart här är alltså att en rad förvaltningsrättsliga bestämmelser och 
principer kommer att få en avgörande roll för uppsatsen och ska därför 
definieras närmare nedan. Förvaltningsrättsliga perspektivet är även en 
inriktning för att göra uppsatsen strikt juridisk och avgränsa den till att inte 
gå in på systemvetenskap. Utgångspunkten är alltså helt juridisk. 

Antagningssystemet är en samverkan mellan systemägaren till NyA 
(VHS) och de 36 lärosätena runtom i landet som tillhandahåller utbildning 
på högre nivå d.v.s. högskolor och universitet. För att arbetet inte ska bli för 
omfattande och för att avhjälpa praktiska problem kommer bara sambandet 
mellan lärosätet i Lund och VHS att studeras. Detta får utgöra typexempel 
på hur samverkan sker mellan lärosätena och VHS (för diskussion om 
problem med detta synsätt se ovan under 2.1). Dessutom är det ett sätt att 
studera hela antagningsprocessen eftersom en del ligger hos VHS inom Ny -
systemet och en del hos respektive lärosäte.  
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2.3 Disposition 
Examensarbetet inleds med ett kapitel som diskuterar bakgrunden till NyA 
och i korta drag hur NyA ser ut idag. Nästa kapitel tar upp de 
förvaltningsrättsliga principer som påverkar NyA och vilka systemet ska 
följa för att uppnå godtagbar förvaltningsrättslig standard.  

I kapitlet efter detta inleds ett probleminventerande avsnitt där själva 
arbetets kärna redovisas och de principer som tagits upp i kapitlet innan 
prövas och diskuteras utifrån typfall som konstruerats utifrån 
mötesprotokoll från antagningsnämndens vid Lunds universitet. Därefter 
inleds den analyserande delen med diskussion om vilka problem som är 
mest framträdande och hur problemen påverkar rättssäkerheten i systemet. 
Här görs även en allmän diskussion angående problemen som 
examensarbetet har stött på vid undersökningen av antagningsprocessen och 
hur det speglar de principiella problemen med systemet.   
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3 Bakgrund 
Antagningssystemet till universitet och högskola har genomgått stora 
förändringar de senaste åren. Antagningssystemet som föregick NyA var 
uppdelat i två delar, en för nationell antagning till s.k. programutbildningar1 
och ett system till fristående kurser. Problemet med dessa två system var att 
de var ineffektiva och dyra att underhålla och driva. Det påpekades i 
regeringsuppdraget att systemen nått sin beräknade livslängd och att en 
osäker bild av hur antagningssystemet såg ut skapade rättsosäkerhet för den 
sökande. 2 Många universitet/högskolor hade olika sätt att sköta den lokala 
antagningen med hjälp av pappersblanketter. Elektronisk anmälan till kurser 
i den utsträckning det existerade fanns endast lokalt. 

De två gamla systemen för antagning som föregick NyA var alltså 
pappersbaserade eller splittrade genom Internetanmälan och 
blankettanmälan på vissa lärosäten där Internetanmälan även användes till 
de fristående kurserna. Problemen som uppstod i de gamla systemen var helt 
enkelt att stora kostnader uppstod genom tom administration för en massa 
studenter som sökte i de olika systemen och på olika lärosäten. Svårigheter 
uppstod alltså med att beräkna hur många studenter som faktiskt skulle läsa 
en kurs av dem som anmält sig, det var svårt att veta vilket lärosäte de 
skulle välja i slutändan eftersom det var möjligt att söka till flera olika 
lärosäten. Det positiva med de decentraliserade inslagen i det gamla 
systemet var att dels var det lättare att kontrollera och rätta till problem med 
ansökningar till fristående kurser eftersom varje lärosäte skötte detta själv 
och dels fanns det en pappersversion av allt som kommunicerades mellan 
sökande och myndigheterna.  

År 2000 fick alltså VHS i uppdrag av regeringen att utveckla ett nytt 
system för antagning av studenter till högskoleutbildning.3

NyA förändrade miljön från att vara en blandning av elektronisk- och 
pappersbaserad miljö till att endast vara elektronisk. All information om 
antagningsproceduren ligger numera inom NyA-systemet och gör det för 
alla sökande till alla högskolor och universitet i landet. Detta har naturligtvis 
inneburit en effektivisering eftersom all information är samlad i ett system 
som centralt administrerar allt informationsflöde mellan sökande och 
universiteten/högskolorna. Den största effektiviseringen är att de två tidigare 
systemen har blivit ett och därför blir processen både billigare och 
effektivare. Sökande till universitet och högskola kan lättare överblicka 
vilket utbildningsutbud som finns genom att det är möjligt att söka bland 
utbildningarna via www.studera.nu . I det pappersbaserade systemet var det 
svårare att se utbudet bland alla lärosäten eftersom varje lärosäte hade sin 

                                                 
1 Programutbildningar kan bäst beskrivas som lägre utbildningar som bara tar in sökande 
första terminen och därefter går studenten på programmet och behöver inte söka varje 
termin t.ex. juristprogrammet (undantag till detta finns, men oftast sker ansökningarna inom 
programmet och inte i samverkan med antagningssystemet). 
2 Regeringsbeslut U1999/4153/ST s.2 
3 Regeringsbeslut U1999/4153/ST s.1 
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egen utbildningskatalog och hela utbildningsutbudet inte fanns samlat på ett 
ställe.4

Förändringar har gjorts för möjligheterna att kommunicera med systemet. 
Till att börja med anger man att ansökan helst tas emot via hemsidan 
www.studera.nu och man har även tagit bort möjligheten att använda sig av 
en vanlig telefon vid svaret på antagningsbeskedet. Vidare har man då även 
centraliserat frågor och svar till contact center som VHS sköter. Meningen 
är att det är dit man ska vända sig för att få svar på sina frågor om 
antagningen. Contact center är första instans på alla frågor om antagningen 
och svarar på allting utom behörighetskrav och meritvärdering vilket de 
skickar vidare till handläggare. Vissa frågor kan man inte heller svara på för 
att de gäller frågor angående kursinnehåll eller liknande och då hänvisar 
man till respektive skola/institution. 5

Förutom möjligheterna till kommunikation har dokumentationen 
förändrats på så sätt att all information ligger hos VHS i NyA-systemet. Vid 
handläggning av klagomål etc. får varje lärosäte vända sig till VHS för att få 
ut informationen från systemet. Vidare finns det ingen möjlighet till 
efteranmälan i systemet utan då en sen anmälan görs registreras den som en 
ny anmälan och tar därmed bort alla tidigare anmälningar som gjorts i 
systemet.6  

 

3.1 Rättsautomation 
Det som diskuteras när system likt NyA för över den här sortens 
informationsbehandling och informationssökning till en elektronisk miljö 
kallas för rättsautomation.7 Rättsautomation är ett begrepp som oftast 
används inom den övergripande disciplinen rättsinformatik. Rättsautomation 
är ett sätt att behandla gammal juridik på ett nytt sätt med ny teknik, det 
handlar kort och gott om en effektivisering av de områden som tidigare varit 
tungrodda p.g.a. långsam administration. Ett datoriserat system har extrema 
fördelar vad gäller att skapa, transportera och behandla stora massärenden. 

 Samtidigt som fördelarna är stora finns det också en rad nackdelar med 
rättsautomation. En stor fråga för all verksamhet inom IT är 
informationssäkerhet. Den nya tekniken används som bekant inte bara till att 
förbättra utan även till att förstöra genom virus, datorintrång m.m. 
Ytterligare en nackdel är att rättsautomation skapar nya juridiska 
teknikaliteter. Ett exempel är ett rättsfall där information från 
livsmedelsverket som kompletterats med information från verkets hemsida 
ansågs utgöra ett överklagbart beslut trots att det rubricerades som 
information. Informationen på hemsidan har alltså bidragit till att 
informationen ansetts överklagbar likt ett beslut.8 Alltså har 
livsmedelsverkets bidrag till rättsautomationen utgjort en del i att förändra 
synen på vad som anses vara ett överklagbart beslut i regeringsrättens 

                                                 
4 Gun Djerf, Målbeskrivning för NyA version 0.3, VHS, 2005-01-31 
5 Telefonintervju med Eva Svedberg, 2007-10-30 
6 Intervju med Michael Olofsson, 2007-10-11 
7 Siepel, s.21-22 
8 RÅ 2004 ref. 8 
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mening. Hans Ragnemalm formulerar sig till och med i artikeln, i 
Förvaltningsrättslig tidskrift där rättsfallet omnämns9 som att han tycker att 
den nya sortens förvaltning har baksidor som är rättsosäkra eller åtminstone 
kommer att visa sig menliga för medborgarna.10 Artikeln som hänvisas till 
ovan är ett bra exempel på att ny teknik får oväntade inslag och skapar 
oväntade problem. Men det är naturligtvis inte så att rättsautomation är 
något man ens har möjlighet att frångå nu utan det som behövs är utveckling 
vilket pågår hela tiden. 

 IT har på de senaste åren gått från ett totalt osäkert och enligt somliga 
nästintill farligt område till att vara något naturligt för de flesta och ska 
därför vara lika mycket en självklarhet för förvaltningen som för övriga 
delar av samhället. Utvecklingen inom e-förvaltningen har trots detta inte 
medfört några större ändringar i förvaltningslagstiftningen eller de principer 
som styr förvaltningen. Nästa kapitel tar därför upp de principer och 
bestämmelser som finns inom förvaltningsrätten och hur de påverkar ett 
system likt NyA.   

 
 
 
 

                                                 
9 Ragnemalm, FT 2005 s. 445 
10 Ragnemalm, FT 2005 s. 448-454 
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4 Förvaltningsrättsliga 
principer 

Datoriserade system likt NyA där all information hanteras elektroniskt och 
där den klassiska pappersbaserade förvaltningsstandarden frångås är stora 
förändringar för både statsförvaltningen och de enskilda som kommer i 
kontakt med den. Det handlar om nya sätt att söka kontakt. Telefonsamtal är 
inte längre självklara och framförallt inte ett vanligt brev skrivet på vanligt 
papper. Det som gäller är elektroniskt kommunikation via e-post och 
hemsidor på Internet. Det är ett några förvaltningsrättsliga principer som är 
extra intressanta när dessa systems uppbyggnad och dess tillämpning ska 
studeras. Frågan som inträder i det här kapitlet är alltså, vilka 
förvaltningsrättsliga principer ska ett system likt NyA följa?  

 

4.1 Beredning och utredning 
Ett informationssystem likt NyA är i själva verket bara en datoriserad del av 
det som kallas beredning och utredning. För att kunna ta beslut i en fråga, 
som här om en sökande ska bli antagen till en utbildning, så måste utredning 
och beredning av ärendet först ske. Detta har tidigare gjorts (före NyA och 
före de två systemen som föregick NyA) av människor som vänt papper på 
ett kontor och nu sköts allt fler delar av utrednings- och framför allt 
beredningsarbetet av olika datorsystem.  

NyA är alltså ett informationssystem som ska göra informationen 
tillgänglig för de personer som ska fatta besluten i processen och även 
tillhandahålla informationen så att dessa beslut blir tagna på bästa sätt. 
Informationssystemet ska byggas upp så att det täcker utrednings- och 
beredningsbehovet för ärendet både kvantitativt och kvalitativt. Det ska 
vidare vara möjligt för beslutfattarna i processen att ställa frågor till 
systemet, både till människorna och datasystemet, dels för att komplettera 
beslutsunderlaget och för att reda ut eventuella oklarheter. Informationen 
som systemet tillhandahåller ska dessutom ges ut i en hanterbar form, 
annars är systemet helt onödigt. Det blir omöjligt att fatta beslut på 
informationen från systemet om den på något sätt blir antingen för stor eller 
för liten.  

Informationen ska alltså vara i en form som minskar behovet av tolkning 
och analys för beslutsfattarna. Den tolkning och analys av materialet som 
behövs ska alltså i största möjliga mån göras av systemet. I det här fallet när 
det gäller antagningen är det relativt lätt för systemet att tolka informationen 
och göra urvalen då det finns klara strukturer med indelningar i olika 
behörighetskategorier o.s.v. Det som blir problematiskt är alltså att få in rätt 
information till systemet och att i efterhand få ut informationen från 
systemet som ligger till grund för tidigare ställningstagande. Systemet har 
vissa problem med avvikelser där de sökande ändrar sig och göra sena 
anmälningar men mer om det i kommande kapitel.  
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En sista viktig del i beredningen av informationen är att systemet handskas 
med resurserna på ett effektivt sätt utan att för den delen påverka graden av 
korrekthet i besluten. Systemet ska därför inte innefatta onödiga omvägar 
eller ta genvägar som gör att processen dröjer eller skapar felaktigheter i 
besluten.11  

Bertil Wennergren har sammanfattat vad som kännetecknar ett fungerande 
informationssystem på ett bra sätt:  
”När ett informationssystem fungerar som det skall ger det 
beslutsfattaren/beslutsfattarna den information som behövs för beslut, i full 
utsträckning, varken för mycket eller för litet, vid den tidpunkt då de 
behöver den, och i den form som underlättar deras problemanalys och 
stimulerar deras tänkande och handlande. Det som nu sagts om 
informationssystem ger samtidigt en god bild av vad som bör utmärka en 
framgångsrik ärendebehandling.” 12  

Slutsatsen är alltså att även om man ändrar från ett trögare pappersbaserat 
system ska man inte låta kvalitén på det som kommer ur systemet bli lägre 
än den var innan bara för att det görs på ett effektivare sätt. Om man låter 
systemet ta genvägar som gör att kvalitén på beslutsunderlaget blir sämre är 
det var innan är systemet helt enkelt för dåligt ur en förvaltningsrättslig och 
rättssäkerhetsbetonad synvinkel.  Detta är den första och mest 
grundläggande principen.  

 

4.1.1 Myndighetsutövning 
Begreppet myndighetsutövning är centralt i förvaltningsrätten. Begreppet 
sätter namn på samhällets maktbefogenheter gentemot medborgarna som 
grundar sig i lag, annan författning eller som på annat sätt kan härledas ur 
bemyndiganden från de högsta statsorganen. Myndighetsutövning innebär 
alltså ofta ensidigt bestämmande om skyldigheter för enskilda eller ingrepp i 
deras frihet. Men det innebär också olika beslut, även gynnande, som att 
tillåtas läsa en viss utbildning eller att inte tillåtas läsa den. 
Antagningsprocessen till universitet och högskola innebär i slutändan alltså 
alltid att myndighetsutövande beslut tas gentemot enskilda.13 Det är ett 
viktigt begrepp att påminna sig om eftersom det utgör allvarligare följder än 
de åtgärder som inte utgör myndighetsutövning. Exempel på saker som inte 
utgör myndighetsutövning är olika råd, upplysningar eller faktisk 
verksamhet som inte utgör tvång mot den enskilde. Begreppet i sig kan även 
användas olika och tolkas på olika sätt beroende på var det används. Till 
exempel ges begreppet en extra vid tolkning i 20 kap. 1§ brottsbalken om 
tjänstefel och i 3 kap. 2§ skadeståndslagen om skadeståndsansvar för det 
allmänna. Det gäller här alltså dels att se upp med i vilka fall det handlar om 
myndighetsutövning och dels se upp med hur begreppet 
myndighetsutövning används.14  

                                                 
11 Wennergren, s.100-101 
12 Wennergren, s.101 
13 Strömberg s. 20 
14 Strömberg s. 21 
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4.2 Förvaltningslagen 
Även om förvaltningslagen är subsidiär är den också ett slags minimikrav på 
myndigheternas hantering av kontakten med övriga samhället och hur deras 
verksamhet ska skötas för att uppnå önskad kvalité. Kravet på systemet är 
alltså minst att det ska följa förvaltningslagens regler på bästa sätt. Många 
av de rättsliga principerna i förvaltningslagen har ett visst utrymme för 
bedömningar av undantag m.m. Det gör att varje myndighet och varje 
system får bedömas enskilt utifrån dess syfte och förutsättningar. NyA är ett 
nationellt system, alltså väldigt stort och omfattande. NyA är dessutom ett 
väldigt nytt system som lider av en hel del barnsjukdomar som så 
småningom kommer att försvinna då systemet utvecklas. Då gäller det bara 
att dessa små problem inte är så pass omfattande att de kan utgöra problem i 
förhållande till förvaltningsrättsliga principer. Ett par principer är lite mer 
relevanta att diskutera har anges här närmast, även om det naturligtvis är så 
att hela förvaltningslagen ska följas.    

För att studera antagningssystemet ur en förvaltningsrättslig synvinkel 
måste först de förvaltningsrättsliga bestämmelser och principer som kan bli 
tillämpliga för antagningssystemet identifieras och diskuteras närmre. 
Förutom lagrum i förvaltningslagen blir mer grundläggande principer 
aktuella. Ur rättssäkerhetssynpunkt ska beståndsdelarna likabehandling och 
förutsebarhet diskuteras och hur de tillgodoses i antagningssystemet. 

 

4.3 Likabehandling och objektivitet 
Principen om likabehandling och objektivitet som man hittar i 1 kap. 9§ 
regeringsformen stadgar att myndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet. Likabehandling och objektivitet från 
myndigheternas sida gentemot enskilda är förutsättningar för att det ska 
finnas en rättssäkerhet i ett system. Det kan ses som naturligt att det ska vara 
så men är inte alltid helt lätt att uppnå då man strävar efter en effektivare 
organisation. Oftast handlar det om att olika delar av en organisation ger 
bestämmelser olika betydelse eller att bedömningar görs olika för att man 
missinformerats eller information förvanskats.15

När ett system har så många enheter som NyA har (en central myndighet 
och de 36 lärosätena) är det lätt att olika information går ut till de sökande 
varpå man kanske missar en plats på grund av man gjort fel vid ansökan. Att 
en person missar en utbildningsplats på grund av desinformation kan ses 
som ett exempel på dålig likabehandling eftersom de som agerat efter 
korrekt information har fått platser som den som agerat efter felaktig 
information skulle ha tagit före dem.  

Likabehandling är dåligt representerat i doktrinen och som Thomas Bull 
skriver i ”Offentligrättsliga principer” är det inte sällan som man får känslan 
av att bestämmelserna i regeringsformen inte har alltför stor betydelse i 

                                                 
15 Bull, s.75-83 
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konkreta fall.16 Det är till och med så att Arbetsdomstolen uttalat att det är 
ett allmänt hållet principstadgande som inte ger mycket vägledning i 
konkreta fall.17 Men eftersom det trots allt är en bestämmelse som stadgats i 
vår grundlag och som dessutom har en viktig ställning i europakonventionen 
under flera av dess punkter om objektivitet och likabehandling inom olika 
områden, bl.a. artikel 6 om saklig och opartisk rättegång18, kan det med 
lätthet påstås att AD:s uttalande är direkt felaktigt. 

För att snabbt sammanfatta Thomas Bulls uppsats i boken kan man se att 
objektivitet och likabehandling återfinnes inom väldigt många områden i 
den offentliga sektorn, framförallt inom domstolarnas verksamhet. 
Domstolarna utgör åtminstone i min egen mening den yttersta formen av 
objektivitet och ska gå så nära den absoluta objektiviteten som det är 
möjligt. Därför borde bestämmelsen i 1 kap. 9§ regeringsformen inte vara 
något man inte använder som vägledning i konkreta fall utan snarare 
tvärtom borde den användas till att angripa alla fall då man gör avsteg från 
likabehandling, saklighet och objektivitet.  

För att tydligare understryka att det faktiskt är ett ständigt återkommande 
problem och en svårighet som myndigheter tampas med hela tiden kan man 
studera Thomas Bulls näst sista kapitel i uppsatsen ur ”Offentligrättsliga 
principer” där han tar upp fallstudier. Fallstudierna visar, som även 
författaren påpekar i sitt sista kapitel, att principen både har direkt och 
indirekt verkan och därför bör ges allt större betydelse.19 Detta påverkar 
alltså även NyA. Varje gång en sökande mister en plats på grund av 
felaktigheter i någon del av processen som NyA handhar bryter man emot 
en i svensk grundlag stadgad princip. Här finns alltså inget utrymme till 
tolkning och det finns inte heller några tveksamheter. Alla sökande i NyA 
ska behandlas lika och sakligt. Med det sagt kan det därför inte påstås att de 
antal fall där systemet har gjort fel är tillfredställande litet, ett fel som gör att 
sökande behandlas olika är ett fel för mycket.    

 

4.4 Pappersmiljön kontra elektronisk miljö 
En pappersversion av en text har många fördelar i jämförelse med ett 
elektroniskt dokument. Det är till exempel svårt att ändra en text som är 
skriver på ett papper utan att det blir uppenbart att det faktiskt har skett 
ändringar även för någon som läser texten för första gången. Det är som 
bekant inga problem att göra likadant med motsatt resultat med ett 
elektroniskt dokument. Pappersdokumentationen har då den fördelen att den 
är definitiv på ett helt annat sätt. Den är svårare att undvika, misstolka och 
förvanska än den elektroniska. Problematiken med original och kopior i 
elektronisk miljö har behandlats speciellt av bolagsverket som ansett att en 
elektronisk handling som nu enligt 8 kap. 3a§ i årsredovisningslagen endast 
ska ses som ett elektroniskt original vid tillämpningen av 

                                                 
16 Bull, s. 71 
17 AD 1985 nr 129 
18 Se även artikel 13 och 14 i konventionen och Bull, s.73 
19 Bull, s. 83-105 
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årsredovisningslagen om dokumentet är försett med en avancerad 
elektronisk signatur.20Det är ett exempel på att elektroniska dokument i 
vissa speciella fall i sig självt inte är säkra källor vilket kan ställa till med en 
del problem. Ett elektroniskt dokument med en avancerad elektronisk 
signatur är förstås förmodligen att föredra utifrån rent fysisk problematik 
som att slippa använda vanlig postgång och arkivering.  

Ytterligare ett principiellt problem med elektroniska dokument är då det 
finns ett skriftlighetskrav infört i bestämmelserna eller ännu värre, 
egenhändigt undertecknande (se bl.a. 3§ förvaltningsprocesslagen om 
ärendens anhängiggörande).  Ståndpunkten man med visst fog kan ta utifrån 
doktrin, även om det inte finns praxis tagen i domstol än, är att ett e-
postmeddelande faktiskt är jämförbart med ett annat skriftligt inlämnat 
dokument och att elektronisk signatur kan användas för att underteckna e-
post.21  

Ytterligare problem som kan uppstå speciellt med e-post meddelande är att 
inkommande punkten för handlingen kan vara svår att bestämma eller så är 
det helt enkelt svårt att inkomma med handlingen överhuvudtaget till 
myndigheten beroende på tekniska problem. Problemet med inkommande 
punkten har diskuterats i doktrin och utredningar bl.a. den statligt utsedda 
FORMEL-gruppen som lagt fram sin undersökning i en 
departementsskrivelse22. I denna har det kommits fram till att det inte 
behövs ändringar i förvaltningslagtexten för att möjliggöra elektronisk 
kommunikation. Detta har sedan diskuterats utifrån just 10§ 
förvaltningslagen och handlingars inkommandepunkt där myndigheten i 
princip skulle kunna förfoga över olika alternativ till när en handling skall 
anses inkommen. Det som troligen går att ansluta sig till är att inkommande 
punkten oftast bedöms efter en förvaringsprincip. Det innebär i korthet att 
handlingen har inkommit till myndigheten när den nått myndighetens 
”elektroniska brevlåda”, d.v.s. att den har gått över i myndighetens tekniska 
apparatur istället för avsändarens och myndigheten kan anses ansvara för 
handlingen. Detta för att myndigheten rimligtvis ska ansvara för eventuella 
tekniska fel på sin webbserver och ser till att man faktiskt kan motta 
handlingar elektroniskt.23

Ytterligare diffusa områden vad gäller elektronisk kommunikation med 
myndigheter är karaktären av vad som faktiskt är en handling och vad som 
skulle kunna bli en handling. För att göra detta besvärligare är det inte alla 
handlingar som är offentliga p.g.a. sekretess. Myndighetens tekniska 
uppdatering och utveckling kan dessutom bli avgörande för om man 
överhuvudtaget kan få tillgång till vissa handlingar.24 Handlingsbegreppet 
är alltså centralt i ett grundläggande skede för att vissa principer inom 
förvaltningsrätten ska få betydelse. Är ett dokument inte en handling i 
lagtextens mening gäller helt enkelt inte bestämmelser likt 10§ i 
förvaltningslagen. 

                                                 
20 Wiese-Schartum (Red.) s.84-85 
21 Hellners, FT 2007 s.63 
22Ds 2003:29 
23 Furberg, SvJT 2005 s.273 ff 
24 Seipel, s. 226-228 
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Det som ger handlingsbegreppet och problematiken med elektroniska 
dokument ytterligare relevans för antagningssystemet är att det påverkar 
arkiveringsskyldigheten som myndigheterna har enligt arkivlagen.25 Enligt 
verksförordningen 31§ skall en handling upprättas för alla beslut och enligt 
arkivlagen ska myndighetens arkiv bildas av bl.a. dessa handlingar (se även 
TF 2kap. 9§). Det innebär att myndigheterna skall arkivera beslut som tagits 
och arkivet skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser 
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 
rättsskipningen och förvaltningen och forskningens behov.26 Alltså ska 
dokumenten ur arkivet kunna tas fram i senare delar av antagningsprocessen 
till exempel till ÖNH eller Lunds universitet när dessa behöver ett dokument 
ur NyA. Som vi arbetet ska visa på är det ofta ett problem att alltför liten del 
av det som kommuniceras i antagningsprocessen arkiveras och kan tas ut ur 
NyA. Det är därför även av vikt att arkivlagen och skyldigheten att hålla och 
bevara ett arkiv utifrån syftet i arkivlagen beaktas. Vidare ska 
handlingsbegreppet diskuteras och hur det påverkar e-förvaltningen. 

4.4.1 Handlingsbegreppet  
Vad som utgör en handling fastställs i 2 kap. 3§ tryckfrihetsförordningen. 
Där anges att med handling menas framställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel. Ur den här formuleringen kan det alltså fås fram att det 
finns två typer av handlingar. Dels de som är framställda i skrift eller bild 
och som kan läsas utan tekniska hjälpmedel, dels de som kräver sådana 
hjälpmedel. Vidare kan utläsas ytterligare en delning inom kategorin som 
endast kan läsas med tekniska hjälpmedel. Det finns tekniska upptagningar 
och det finns ”sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för 
automatiserad behandling”27.  

Den första kategorin tekniska upptagningar gäller redan fixerade och 
existerande objekt som till exempel en färdig rapport eller ett skickat e-post. 
Den andra kategorin gäller potentiella handlingar. Dessa sammanställningar 
blir inte fullständiga handlingar i TF:s mening förrän någon begär dem 
utlämnade, se TF 2 kap. 3§, andra stycket. Det krävs dessutom att 
myndigheten har möjlighet att göra sammanställningen tillgänglig med 
rutinbetonade åtgärder. Detta är något som tidigare bara varit en 
förutsättning som funnits i praxis28 men som fått formen av lagtext genom 
de senaste ändringarna i TF år 2002. Det finns alltså en skillnad i när en 
handling skall anses vara förvarad hos myndigheterna vilket är avgörande 
för om handlingarna skall ses som allmänna. Anledningen till att skillnaden 
finns är att myndigheterna inte ska kunna slarva med de fixerade 
handlingarna och sedan hävda att de inte kan tas fram med rutinbetonade 
åtgärder.29 Det som skillnaden medför är att det kan bli en stor skillnad 
mellan myndigheter i vilken mån man kan få ut handlingar. Har 

                                                 
25 Arkivlagen (1990:782)och verksförordningen (1995:1322)  
26 Arkivlagen (1990:782), 3§ 
27 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 3§, andra stycket, andra meningen
28 Se exempelvis RÅ 1989 not. 533 
29 Seipel s.226-228 
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myndigheten begränsade tekniska möjligheter eller man helt enkelt har ett 
system som inte har inbyggda rutiner för att lämna ut de potentiella 
handlingarna, kan man inte begära ut liknande sammanställningar. Det finns 
alltså en teknisk aspekt i hur långt insynen i olika myndigheter kan sträcka 
sig.  

Handlingsbegreppet är alltså tudelat mellan traditionella handlingar och de 
som endast kan tydas med tekniska hjälpmedel. Frågan är vilken effekt den 
här strukturen av handlingsbegreppet får? Till exempel kan det möjligtvis 
tänkas vara så att på grund av att gränsen mellan alla de här olika typerna av 
handlingar är diffus och blir allt mer diffus efter hand som tekniken 
utvecklas, så lämnas ett utrymme för tolkning. Det blir helt enkelt en gråzon 
i vilken man kan, medvetet eller omedvetet gömma eller glömma 
information. Vid en återgång till rättssäkerhetsdiskussionen så ter det här sig 
som områden som inte är tillräckligt tydliga för att en rättssäker miljö ska 
kunna garanteras. Konsekvenserna för hur handlingsbegreppet tillämpas på 
olika myndigheter är svåra att avgöra men möjligheten att fel begås finns. 
En koppling kan direkt göras till likabehandling. Det är naturligtvis så att då 
enskilda begär ut handlingar så ska bedömningen av handlingsbegreppet ske 
på samma sätt överallt. 

4.5 4§ Allmän serviceplikt 
4§ förvaltningslagen är för kontakten mellan myndigheter och allmänheten 
förmodligen den viktigaste bestämmelsen. Dess syfte är att underlätta 
allmänhetens kontakter med myndigheterna och att öka serviceandan inom 
förvaltningen.30 Bestämmelsens relevans för antagningsprocessen är 
densamma som för alla myndigheter, nämligen att besvara frågor samt att 
göra det så snabbt och så bra som möjligt. Vad gäller antagningssystemet så 
finns det anledning att återkomma till serviceproblem senare. Serviceplikten 
gäller inte bara frågor utan myndigheten förutsätts även hjälpa till med råd 
och upplysningar så långt det är möjligt. Detta gäller inte bara då en person 
är part i ett ärende utan gentemot alla medborgare, speciellt representanter 
från media. 31

Myndigheter ska alltså hjälpa enskilda att ta till vara sin rätt som faller 
inom myndighetens verksamhetsområde. I det här fallet handlar det alltså 
om studenter som vänder sig till VHS eller till respektive 
universitet/högskola. Till exempel innebär detta att VHS ska upplysa 
studenter om hur man ansöker eller vart man vänder sig för att få veta varför 
man inte är behörig etc. Men serviceplikten tar inte slut här utan sträcker sig 
även så långt att myndigheten ska ta initiativ till ytterligare utredning, verka 
för att utredningen begränsas till vad som är nödvändigt, fästa den enskildes 
uppmärksamhet på att det finns bättre sätt att uppnå det som eftersträvas etc. 
Detta gäller oberoende om den enskilde begärt hjälpen eller inte.32 
Serviceplikten är alltså väldigt omfattande.  

                                                 
30 Prop. 1985/86:80, s.18 
31 Hellners/Malmqvist, s. 65 
32 Hellners/Malmqvist, s. 67 
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 Vad gäller antagningen är ett lysande exempel när studenter ska 
komplettera sina ansökningshandlingar med övriga meriter, är det uppenbart 
att studenten missförstått eller är felinformerad är det myndighetens 
skyldighet att tillrättavisa studenten så att den kompletterar med rätt 
handlingar.  

Det kan tilläggas att det finns begränsningar för centrala myndigheter som 
har väldigt omfattande verksamhet. De ska inte fungera som allmänna 
upplysningscentraler, de kan föra frågor vidare till andra mindre enheter 
eller informationscentraler. Serviceplikten begränsas även av frågans art 
d.v.s. hur stor är vikten av saken som frågan berör? Ofta kan en muntlig 
upplysning eller ett kort e-post meddelande avgöra saken. Är frågan av mer 
komplicerad natur krävs det kanske skriftliga svar eller upprepade kontakter 
för att tillfredställande besvara frågan. Det ska även påpekas, även om det 
förmodligen är av begränsad betydelse i antagningsprocessen, att 
myndigheten måste ta hänsyn till om den som ställer frågan är part i ett 
ärende där ett svar eller alltför omfattande hjälp kanske skulle påverka 
utgången av ärendet. Kravet på service sjunker även om personen i fråga har 
hjälp av juridiskt biträde.33

För antagningssystemet är det relevant att synen på serviceplikt inte 
förändras vid massärenden. Som motivering till det påståendet hänvisas till 
att IT-utvecklingen möjliggjort för myndigheterna att behandla massärenden 
effektivt utan att kunna hänvisa till att det skulle krävas större arbetsinsats 
eller större kostnader.34 Detta är en intressant ståndpunkt speciellt vad gäller 
antagningen till universitet och högskola vilket ska återkommas till senare i 
texten. E-förvaltning, som det numera är fråga om i antagningsprocessen, är 
känsligt vad gäller just serviceplikten eftersom informationen ska skickas 
snabbare och oftare. Det är till och med så att det blir ett krav att 
informationsgången blir snabb eftersom det ligger mer i sakens natur att 
anmälan sker allt närmare tidsfristens utgång. Detta skapar problem med att 
hålla hemsidan www.studera.nu uppe under de sista dagarna före tidsfristen 
för anmälan till universitet och högskola går ut. När informationen går 
snabbare och allmänheten uppmuntras till att använda sig av de här 
effektivare informationskanalerna finns det alltså en risk för att 
rättssäkerheten blir eftersatt inom antagningsprocessen.      

 

4.6 6§ Myndigheters samverkan 
Anledningen att 6§ förvaltningslagen är relevant är helt enkelt att systemet 
förändrats mot att innebära en allt större samverkan mellan myndigheter. 
Som tidigare nämnts är NyA ett system som ägs av VHS och som sedan 
samverkar med de 36 lärosätena runtom i Sverige. Det är alltså av yttersta 
vikt för hela antagningsprocessen att de olika instanserna i processen 
samverkar på ett bra sätt. Därför är 6§ förvaltningslagen relevant ur ett 
samverkansperspektiv, men vad gäller det här arbetet kommer alltså bara 
samverkan mellan VHS och lärosätet i Lund att studeras. Samverkan enligt 

                                                 
33 Hellners/Malmqvist, s. 68-69 
34 Hellners/Malmqvist, s. 71-72 
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6§ förvaltningslagen är ytterligare en bestämmelse som ska ge uttryck för att 
förvaltningen ska vara effektiv. Det är upp till myndigheten som blir 
kontaktad av enskild att kontakta andra myndigheter som behövs för att 
tillgodose den enskildes behov. Detta för att förvaltningssystemet inte ska 
bli alltför invecklat för allmänheten då flera myndigheter behöver kontaktas. 

 Ett exempel på stöd som myndigheterna förväntas ge varandra i enlighet 
med den här paragrafen är utlåning av handlingar, vilket är ytterligare en 
punkt som är intressant när man studerar det nya antagningssystemet med 
tanke på vad systemet kan vidarebefordra, dels överhuvudtaget och dels vad 
man kan vidarebefordra i form av färdiga elektroniska dokument eller bara i 
ren obehandlad data från systemet. Den uppenbara begränsningen för den 
här paragrafen uppkommer naturligtvis om det är sekretessbelagda 
handlingar (se 15 kap. 5§ sekretesslagen). En andra begränsning av 
samverkan mellan myndigheter är att samverkan endast gäller inom ramen 
för den egna verksamheten, vilket innebär dels att myndigheten endast 
behöver hjälpa till med sådant som ligger inom ramen för dess verksamhet 
och dels att det är möjligt med tanke på arbetskraft och resurser. 35

 

4.7 7§ Handläggning 
Med 7§ förvaltningslagen får rättssäkerheten ett insteg i den allmänna 
förvaltningsrättsliga lagtexten. I paragrafen anges att ärenden där enskild är 
part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts. Detta innebär alltså både ett krav på effektivitet och på 
rättssäkerhet, vilket inte är ett litet krav. I paragrafens fortsättning anges 
dessutom fler allmänna krav på behandlingen av ärendet som ska underlätta 
för den enskilde vid kontakt med myndigheter. Strävan att uttrycka sig 
lättbegripligt är ett sådant krav, samt att skaffa utredning från andra 
myndigheter och att på alla andra sätt det är möjligt underlätta enskildas 
kontakt med myndigheten. 36 Frågan är hur långt det här kravet kan tas när 
man ser till hur antagningsprocessen är uppbyggd. NyA tar hand om alla 
ansökningar till högre utbildning och är ett väldigt omfattande administrativt 
system.  

Eftersom NyA faktiskt är den delen som handlägger ärendena i 
antagningsprocessens första led (alltså inte klagomål m.m.) så är det alltså i 
princip så att NyA ska följa 7§ och denna bestämmelsens allmänna krav på 
handläggningen. Dessa krav kan som tidigare påpekats inte undflys med 
ursäkten att myndigheten har många ärenden, speciellt inte av NyA som är 
designat för att klara av en stor mängd ärenden. Därför kan det alltså faktiskt 
ställas kravet att det som kommuniceras av NyA till de sökande är 
lättbegripligt samt att underlätta för sökande i alla kontakter med 
myndigheten och systemet. Det ska alltså vara lätt att använda NyA, vilket 
även anges vara ett av de övergripande syftena med NyA.37 Kravet på att 
underlätta kontakten med enskilda är alltså alltid viktigt men i det här fallet 

                                                 
35 Hellners/Malmqvist, s. 84-86 
36 Hellners/Malmqvist, s. 88-94 
37 Gun Djerf, Målbeskrivning för NyA version 0.3, VHS, 2005-01-31 
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extra viktigt eftersom det anges som ett klart syfte med systemet. I beslutet 
att utveckla NyA finns även angett att systemet ska skapa en stor 
rättssäkerhet genom att vara tydligt, säkert och snabbt för alla som använder 
det.38 När man ser till hur NyA följer de här principerna kan man alltså 
ställa höga krav. 

 

4.8 10§ Inkommande handlingar 
För att en handling som kommer in till en myndighet ska tas i beaktande 
måste handlingen ha kommit in i rätt tid. Detta är ett mycket avgörande 
kriterium för antagningsprocessen eftersom det är fullt av tidsfrister i en 
antagningsperiod. Senaste tid finns för bl.a. anmälan, komplettering och 
svar på antagningsbeskedet. Alla dessa tidpunkter kan var och en innebära 
att en sökande förlorar sin plats om denne inte ser till att skicka in rätt 
handlingar i rätt tid till VHS.  

Enligt 10§ förvaltningslagen ska handlingen anses som inkommen den dag 
då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller 
handlingen, anländer till myndigheten eller kommer behörig tjänsteman till 
handa. Som formuleringarna antyder finns det alltså en mängd olika 
tveksamheter och tolkningsfrågor som måste redas ut om när en handling 
kan anses som inkommen. Problemet ska därför skalas ned till att bara rikta 
sig till antagningsprocessen. Handlingar som gäller komplettering ska 
skickas till VHS per post uteslutande, det finns inget annat sätt.39Anmälan 
till kurser och program kan göras på två sätt, nämligen per post och via 
webbanmälan på hemsidan www.studera.nu. Svaret på svarsbeskedet kan 
också svaras på per post eller via hemsidan. Därför har vi två relevanta sätt 
att beakta, dels postgången och dels svaren som ges via antagningens 
hemsida.  

Svar som lämnas per post är alltså uteslutande inkommen då det kommit 
myndigheten eller behörig tjänsteman tillhanda. Det är förmodligen extremt 
ovanligt att VHS får svar som skickats med betald postförsändelse men det 
gäller naturligtvis avin som skickas från posten om dessa försändelser. Här 
gäller alltså inte dagen man postade, poststämplar eller annat. Brevet måste 
ha kommit myndigheten tillhanda och det ska tolkas som att minimum är ett 
krav på att handlingen ska ha kommit till myndighetens lokaler på något 
sätt. Det behöver alltså inte vara så att myndigheten har sett handlingen eller 
läst den utan det räcker att det står klart att den levererats en viss dag.40 Det 
som kan hända här är alltså att brevet med handlingarna kommer bort eller 
förvanskas på något vis och detta ligger helt på avsändarens risk. 

 Bevissvårigheter kan uppstå om när handlingen faktiskt inkom om 
postlådan inte töms en viss dag eller liknande situation. Då finns det en 
hjälpregel i 10§, andra stycket i förvaltningslagen som anger att handlingen 
ska anses inkommen den dagen handlingen kan anses ha avskilts för 
myndigheten på postanstalt om handlingen kommit myndigheten till handa 

                                                 
38 Regeringsbeslut U1999/4153/ST s.2 
39 Se information om komplettering på www.studera.nu  
40 Hellners/Malmqvist, s.115-116 
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dagen efter. Regeln ska alltså bara tillämpas om det råder oklarheter om när 
en handling ska anses som inkommen. Beviskravet för hjälpregeln är lågt 
satt med formuleringen kan antas (min kursivering) och det ska därför inte 
göras någon större utredning. Det räcker normalt med att det inte kan anses 
som osannolikt att handlingen faktiskt fanns hos myndigheten eller 
postkontoret den aktuella dagen.41    

Men mer intressant blir det vad gäller en webbanmälan. Här är kraven 
väldigt strikta. Punkten då en anmälan anses genomförd är endast då hela 
anmälningsproceduren är genomförd. Anmälan via hemsidan är indelad i ett 
antal steg där man fyller i uppgifter, har inte alla stegen genomförs korrekt 
och processen avslutats korrekt anses anmälan som ofullständig. Här gäller 
det alltså inte någon inkommandepunkt som är flytande utan den exakta 
tidpunkt då anmälan registrerats och är korrekt utförd är den som gäller som 
inkommandepunkten. Det som här blir problem och som diskuteras mer 
nedan är då tekniska problem sätter käppar i hjulen för den sökande. Vad 
som mer är intressant är att man faktiskt kan anmäla sig ända till och med 
klockan 23:59 på sista dagen för tidsfristens utgång vilket kan göra att 
regeln får tillsynes hårda konsekvenser. En anmälan som registreras 
00:00:01 dagen efter tidsfristens utgång är alltså ogiltig för att den var en 
sekund för sent inkommen.  Vad gäller elektroniska meddelandens 
inkommandepunkt är detta alltså fortfarande ett område med gråzoner som i 
vissa fall kan tolkas olika. I det här fallet är det inte en fråga om att tolka 
punkten för inkommande på olika sätt men det skulle kunna, utifrån 
debatten de senaste åren, argumenteras för andra inkommandepunkter för 
elektroniska meddelanden och framförallt för elektroniskt post.42 Att det 
finns tolkningsutrymme för en så pass avgörande del av processen får anses 
som ett rättssäkerhetsproblem.  

 

4.9 15§ Anteckning av uppgifter 
Denna paragraf anger att myndigheter under vissa förutsättningar ska 
dokumentera uppgifter de får muntligen eller genom egna iakttagelser. I det 
här fallet är det mest intressant att se paragrafen som en viktig del i 
möjligheten att granska myndigheten, t.ex. för JO, men också att det är en 
möjlighet för de olika myndigheterna inblandade i antagningssystemet att 
kontrollera vad för information som kommit in och ut ur myndigheten via 
telefon. En del av systemet som är extra aktuellt i det här fallet är VHS call - 
center som ska ta emot frågor från ansökande till universitet och högskola. 
En förutsättning för att uppgifter ska falla under anteckningsskyldigheten är 
att uppgiften ska ha betydelse för utgången för ärendet vilket mycket kan 
vara fallet då information lämnas ut av call-centrat. 43 
Anteckningsskyldigheten är stark då det gäller ärenden som utgör 
myndighetsutövning mot enskild. Eftersom ärendena i antagningsprocessen 
leder till ett myndighetsutövande beslut, se diskussion ovan, är det av vikt 

                                                 
41 Hellners/Malmqvist, s. 117-118 
42 Se artiklarna av Magnusson-Sjöberg ,FT 2004 s.285 ff. och Furberg, SvJT 2005 s.273 ff.  
43 Hellners/Malmqvist, s. 158-162 
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att så mycket som möjligt antecknas för att det ska finnas en möjlighet att gå 
tillbaka i de olika stegen av processen. Hur detta sköts på call-centrat och 
vilken inställning man har till tjänsteanteckningar ska diskuteras mer under 
typfallsanalyserna.   

Det är alltså en rad principer som är relevanta för NyA och för 
antagningsprocessen. Förvaltningsrätten är garanten för att saker och ting 
går rätt till och att en det ges möjlighet att kontrollera verksamheten. Om ett 
system likt Nya visar på luckor inom någon av de här principernas område 
kan det finnas anledning till att se över systemet. För att se om någon av de 
här principerna har åsidosatts av det nyutvecklade systemet ska problemen 
som enskilda upplever med systemet analyseras. Följande kapitel kommer 
därför att bygga på protokoll från antagningsnämnden vid Lunds 
universitets behandling av överklagade antagningsbeslut och omprövningar 
av meritvärdering.     
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5 Problem med NyA ur 
förvaltningsrättslig synvinkel 

Följande del av arbetet ska redovisa de olika tveksamheter som finns med 
NyA ur förvaltningsrättslig synvinkel. Det ska poängteras att detta gäller 
endast ett mycket litet antal av de personer som söker till universitet och 
högskola och ska inte ses som något generellt förekommande. För att ge ett 
underlag för vad som ska anses vara problem med antagningsprocessen ska 
verksamheten hos antagningsnämnden vid Lunds universitet ligga till grund 
för att utforma typfall.44  

5.1 Typfall  
Typfallen är konstruerade genom att ta de vanligaste problemen i 
klagomålen som antagningsnämnden handlägger och sedan koppla dem till 
förvaltningsrättsliga problem med antagningen. Ofta är orsakerna till att 
sökande överklagat helt enkelt baserade på att de inte skött egna åtagande 
och inte fullföljt processen på korrekt sätt. Väldigt ofta handlar det om att 
kompletteringar inte skickats in eller att fel handlingar skickats in och inte 
ersatts med korrekta. Dessa kommer inte att diskuteras nedan utan typfallen 
är konstruerade utifrån de tveksammare fallen då problemet kan ligga inom 
antagningssystemet och inte helt beror på den enskilde. 

5.1.1 Felinformation  
Första sortens typiska fall av problem med antagningssystemet är att 
systemet har en mängd olika informationskanaler. Det är väldigt lätt att 
hamna fel eller åtminstone inte helt rätt. Har man vänt sig till fel myndighet 
eller myndigheten inte är helt kapabel att svara på frågorna eller ge den 
informationen som behövs, ska myndigheten vidarebefordra frågorna till rätt 
myndighet eller rätt del av myndigheten. Ofta i de här fallen då den sökande 
har fått fel sorts information och agerat utifrån den, är det en del av Lunds 
universitet som givit ut fel information. Det kan handla om en institution 
som informerat om universitetets generella policy i en fråga eller helt enkelt 
tagit ett beslut som antagningsnämnden skulle ha tagit. Detta är följaktligen 
även något som kan ske mellan olika myndigheter eftersom VHS contact 
center tar emot många frågor om antagningen som även Lunds universitet 
kan svara på och tvärtom. Det är därför av stor vikt för de sökande att 
samarbetet med informationen sker enligt förutbestämda principer och att 
det inte finns utrymme för egna initiativ.  

Det klassiska fallet är att en institution inom universitetet har givit en 
sökande information om vad som gäller angående vilka meriter som behövs 
eller vilka bestämmelser som gäller, t.ex. för byte mellan två 
universitet/högskolor som har samma program exempelvis 

                                                 
44 Presidieprotokoll från antagningsnämndens möten från 2005-11-22 t.o.m. 2007-08-27 
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läkarprogrammet. Denna information är då alltså fel och den sökande agerar 
utifrån den och får då sin ansökning avslagen på grund av bristen. Detta 
överklagas och rättas oftast till om studenten inte kan lastas för misstaget.45 
Även om misstagen rättas till om studenten överklagar beslutet är det en 
lucka i rättssäkerheten att alla studenter kanske inte får en likvärdig 
bedömning i enlighet med objektivitetsprincipen. Möjligheten att contact 
center svarar på frågor de inte borde svara på är dessutom en något större 
risk beroende på dåliga rutiner med tjänsteanteckningar vilket ska diskuteras 
mer nedan.     

 

5.1.2 Användarfel vid anmälan via Internet 
Det vanligaste felet som kan skapa tveksamheter om varför en ansökan inte 
kommit in är de fallen då den sökande varit inne på www.studera.nu och 
gjort vissa steg i processen och inte slutfört hela processen eller missat vissa 
avgörande delar i den. Ett annat exempel på detta är då en sökande får 
problem med inloggningen på hemsidan. Ibland kan det handla om rena 
datorhaverier men ibland kanske om att felet inte ligger hos användaren. Då 
ligger det på den sökande att höra av sig till antagningen så fort som möjligt. 
Det ligger liksom en logisk följd av att det är den sökande som har det 
ansvaret i samma omfattning som att den sökande bär ansvaret för en 
handling som postas kommer fram i rätt tid.46 Det ska tilläggas här att det 
finns en motsättning i det här när det kommer till hur systemets effektivitet 
ofta påtalas när det handlar om fördelarna med NyA. Dels strävas det efter 
att de sökande i första hand ska använda sig av hemsidan för att ansöka, 
alltså helst ska de inte skicka in pappersblanketten. Dels menar motiven till 
NyA att det är smidigare att söka via Internet för att man får bättre överblick 
etc.  

En känsla uppstår då av att det inte ska vara några problem att anmäla sig 
närmare sista datum, alltså att det inte behövs samma framförhållning som 
innan. Detta får effekten att om det blir problem och möjligheten att lösa 
problemet i tid försvinner, är det vissa sökande som förlorar sin rätt att söka 
den perioden och kanske inte ens är medvetna om att detta är fallet. Mycket 
av diskussionen om NyA handlar om användarvänlighet, studenten/sökande 
ska stå i centrum. Därför är det till en del missvisande när det sedan visar 
sig att systemet faktiskt inte är så lätthanterligt som det kan verka. Med 7§ i 
förvaltningslagen i åtanke kan detta ses som både konstigt och en smula 
rättsosäkert ur den enskildes perspektiv. Informationen borde inte 
uppmuntra till sena anmälningar på det sättet den nu gör. Det är visserligen 
sökandens ansvar att se till att ansökan sker på rätt sätt och blir färdigställd 
på ett korrekt sätt, men systemägaren d.v.s. VHS ansvar för att systemet 
fungerar korrekt, vilket det inte alltid gör och det måste tas med i 
beräkningarna för de sökande. Information som anger att ansökan ska 
kontrolleras noga eller att systemet inte alltid är helt funktionsdugligt finns 
inte anslaget tydligt vilket i sin tur kan relateras till reglerna om serviceplikt 

                                                 
45 Dnr II G 312 708/06, Dnr STU 2007/363, Dnr STU 2007/305  
46  Strömberg, s.98  
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i 4§ förvaltningslagen och den allmänna handläggningen i 7§ 
förvaltningslagen. Systemet för informationskanalernas tillämpning samt 
service har tveksamma rutiner och borde vara längre utvecklat i det stadiet 
som NyA befinner sig i. Åter igen ska det finnas i åtanke systemets syften, 
ökad rättssäkerhet och ökad effektivitet. Två begrepp, som arbetet 
inledningsvis påpekat, ofta motarbetar varandra. För att de fel som systemet 
faktiskt gör och vilken informations som faktiskt lämnas ut ska kunna 
kontrolleras krävs goda rutiner för dokumentation. Nästa avsnitt ska 
diskutera dokumentationen i NyA.    

 

5.1.3 Dokumentation  
Ett problem, som främst drabbar den sökande, är att NyA inte skickar 
papperskopior på det som skickas ut från systemet, exempelvis på 
kontrollbeskedet. Detta skickas ut via e-post och tar alltså aldrig 
pappersform vare sig hos avsändare eller hos mottagare. Flyktigheten hos 
elektroniska dokument vållar här ett stort problem, se även diskussion 
angående handlingsbegreppet under 4.4.1. 

 Det finns en mängd olika saker som kan ha hänt med ett e-post 
meddelande som försvinner och är inte alltid i vare sig avsändare eller 
mottagarens kontroll. Olika systemadministratörer (e-postklienter, 
hemsidor) eller bredbandsleverantörer, hyresvärdar, föreningar m.m. kan 
vara en del i att ett e-post kan försvinna. Det finns mängder av olika punkter 
där elektronisk information gallras och själva tekniken för det här ska inte 
diskuteras vidare. Tanken att det finns nästan lika många olika sätt att 
hantera Internet på som det finns användare anger att det finns vissa 
problem med kommunikationssättet utifrån dokumenteringen då det inte 
finns säkra kopior. Det motstående problemet i detta är att 
informationssystem likt NyA är tillkomna för så långt som möjligt radera 
bort det pappersbaserade inslaget i systemprocessen för att den ska gå 
smidigare och bli mer effektiv. Det svåra är här att hitta den mest effektiva 
medelvägen som också tillgodoser krav på dokumentation och på 
möjligheterna att ta bort problemen med Internets flyktighet och att 
fortfarande behålla effektiviteten. 

 NyA är uppbyggt på ett system av rättsautomation som tidigare förklarats 
(se 3.1). Det innebär att NyA har omvandlat en pappersbaserad process till 
att ingå i ett informationssystem som sammanställer information och sedan 
skickar ut och tar emot svar. Alla dessa åtgärder var tidigare möjliga att 
kontrollera eftersom man alltid kunde kontrollera med en viss person vad 
som gjorts var, när och hur. Dessutom hade dokumentet i traditionell form 
vandrat mellan olika instanser och slutprodukten nått mottagaren via post. 
NyA har skalat ner dessa kontrollpunkter till en och samma. Vill någon 
kontrollera ett ärendes gång är det endast NyA som kan ta fram det. Detta 
problematiserar dokumentationskravet och kontrollbehovet. Om NyA av 
någon anledning inte har dokumenterat en händelse är det omöjligt att 
kontrollera den, det kan till och med vara så att NyA har kontrollerat men 
informationen inte sparats tillräckligt länge. Vilket det nu må vara skapar 
det stora krav på dokumentationsmöjligheterna i systemet som inte 
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överensstämmer med effektivitetskravet. Här är det alltså fråga om kampen 
mellan noggrannhet (rättssäkerhet) och effektivitet. Vilket som får stå 
tillbaka blir tydligt i de presidieprotokoll där antagningsnämnden fått bifalla 
p.g.a. de inte vet vem som gjort vad eftersom man inte fått tillräckligt med 
dokumentation47.  

Även ÖNH har gett antydningar på att NyA ger ifrån sig allt för lite 
information men har en annan syn på saken. ÖNH ska diskuteras mer nedan. 
Handlingar som inte dokumenteras alls är handlingar som inte kommer in i 
rätt tid vilket kanske av varierande orsak. Nästa avsnitt tar upp 
problematiken med tidsfrister och punkten för handlingars inkommande.  

 

5.1.4 Punkten för handlingars inkommande 
En lång rad fall ur presidieprotokollen från antagningsnämnden vid Lunds 
universitet är av karaktären att den som överklagar har skickat in en 
handling för sent och därför inte blivit beaktad i antagningsprocessen. Detta 
vill man då överklaga. Den egentliga problematiken i det här är ganska 
simpel. Det vill säga att om handlingen är för sent inkommen ligger detta 
helt på avsändarens risk, vilket också poängteras av antagningsnämnden i 
protokollen.48  Det som kan bli ett fall för diskussion är då det handlar om 
speciella förfarande i gränslandet som inte går att bevisa. Ett exempel på 
detta är då det är osäkert om en handling kommit in efter tidsfristens utgång 
på grund av tekniska fel. Ett fall bland de studerade presidieprotokollen 
handlar om osäkerhet om vem som bär ansvaret för det tekniska felet och 
därmed också att handlingen inte kommit in i tid.49  

En rad andra fall skulle kunna innebära samma sak men gentemot NyA 
och servern som handhar studera.nu. Bara året 2006 finns det 18 fall av 
överklagande där den sökande är övertygad om att den gjort rätt vid 
anmälan på hemsidan men där man inte kunnat se att någon anmälan blivit 
registrerad. Detta gäller både anmälan och svar på antagningsbesked. 18 fall 
bara vid Lunds universitet gör att det borde kunna dras en slutsats att det 
finns hundratals sådana här fall varje år om man ser till alla 36 lärosäten 
som använder sig av NyA.  

Tidpunkten då en elektronisk handling kan anses inkommen är som 
tidigare nämnts under 4.6 diskutabelt. En rad artiklar och utredningar har 
diskuterat saken, men den princip som troligtvis används i hela 
antagningsprocessen är en förvaringsprincip såsom den är föreslagen av Per 
Furberg i en artikel i Svensk juristtidning.50Förvaringsprincipen innebär i 
korthet att en elektronisk handling anses inkommen då den anländer till 
myndighetens elektroniska brevlåda, d.v.s. då den de facto finns hos 
myndigheten eller åtminstone har övergått inom den sfär där myndigheten 
har ansvaret för den. Alltså om handlingen har inkommit till myndighetens 
server men fortfarande inte finns tillgänglig i en e-postklient eller en 
ordbehandlare eller liknande, så ska den ändå anses som inkommen 

                                                 
47 Dnr II G 39 57/06 
48 Se exempelvis: Dnr II G 36 62/06, Dnr II G 36 64/06  
49 Dnr II G 39 57/06 
50Furberg,  SvJT 2005 s 278 
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eftersom det nu ligger utom avsändarens kontroll. Det kan även 
argumenteras att här går ansvaret för handlingen över, det är inte rimligt att 
en enskild person ska behöva ta konsekvenser av att det bli tekniskt fel på 
myndighetens server som behandlar dess e-post. 

Alltså återkommer problemet med när en handling har kommit in om 
handlingen på något sätt inte har blivit loggad av myndighetens server eller 
helt enkelt blivit nekad av ett säkerhetssystem. Gråzonerna är här stora och 
det ligger ett stort kontrollansvar på den enskilde som söker till högskola 
och universitet, vilket den enskilde i många fall inte är medveten om.51      

     

5.2  Allmän serviceplikt  
Serviceplikten kan alltid diskuteras vid en närmare syn på myndigheter 

och i synnerhet när de gör så här stora förändringar som NyA har inneburit. 
Det är självklart att stora förändringar medför problem som får lösas efter 
hand. Men det är trots allt inte ovidkommande att diskutera hur väl 
serviceplikten infrias, speciellt utifrån faktumet att man lagt över en stor del 
av verksamheten på ett datorstyrt system. Det är också viktigt att diskutera 
hur väl de rättsliga bitarna diskuterats i processen. Serviceplikten är kanske 
den mest grundläggande delen av att förvaltningen ska vara öppen och 
tillgänglig för allmänheten, vilket den av tradition alltid har varit i det 
svenska samhället, åtminstone mer eller mindre under efterkrigstiden.  

Offentlighetsprincipen har en stark ställning och serviceplikten är ett led i 
att enskilda ska ha en möjlighet att göra den gällande. Myndigheterna ska ha 
en transparens i verksamheten så långt det inte bryter mot sekretess, vilket 
det i antagningssystemet inte borde göra alltför ofta. Antagningssystemet 
och VHS borde alltså vara delar av förvaltningen som tillåter en god insyn i 
verksamheten.52  

Serviceplikten innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp, som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Den uppenbara delen i antagningsprocessen som sköter 
servicen från VHS sida är contact center. Contact center är en centraliserad 
information central som nås via telefon eller e-post. Där svaras på frågor 
angående anmälan till högskola och universitet..53 Vidare får sökande 
kontakta varje skola/universitet om information om respektive kurs/program 
och till CSN om studiemedel. Vidare för att gå ner på lokal nivå finns det i 
Lund även universitetets studentservice54 att kontakta om dessa frågor och 
som tidigare nämnts även möjligheten att vända sig till respektive institution 
och naturligtvis även till antagningsavdelningen55. Så vad gäller högre 
studier vid Lunds universitet så ger bilden av vem sökande ska vända sig till 
och när ett relativt rörigt intryck, antalet möjliga informationskällor 

                                                 
51 Se tidigare hänvisad statistik baserad på 2006 års presidieprotokoll från 
antagningsnämndens vid Lunds universitets möten.  
52 Hellners/Malmqvist, s.12-13, 
53 https://www.studera.nu/kontakt.1006.html, 2007-10-24 
54 http://www.lu.se/o.o.i.s/1669, 2007-10-24 
55 http://www.lu.se/o.o.i.s/1705?task=view_organization_information016001005, 2007-10-
24 
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angående antagning är alltså minst fyra vid Lunds universitet och borde 
kunna innebära att det vid andra lärosäten finns ännu fler. Vidarebefordring 
görs naturligtvis men med poängteringen att det kan ta längre tid om 
sökande vänder sig till fel myndighet. Problemet i det här fallet är att det 
fortfarande, trots att det mesta centraliserats till NyA vad gäller antagningen, 
finns en rad olika ställen att vända sig till med frågor. Frågorna besvaras 
oftast på samma sätt och med enligt samma principer, men det finns 
fortfarande risken att felaktig information ges ut av en myndighet som 
egentligen inte borde ge ut informationen.  

Exempelvis att en institution ger information om regler eller tidsfrister för 
generell antagning som kanske ändrats eller redigerats. Eller att contact 
center ger information som borde givits på lokal nivå. Om informationen 
som ges ut inte är korrekt agerar den sökande på felaktiga premisser vilket 
ibland kan ge problem och till och med innebära att den sökande missar en 
plats. Detta visas på ovan när typfallen på vad som kan orsaka problem 
diskuteras utifrån presidieprotokoll från antagningsnämnden vid Lunds 
universitet. Det faktum att informationskanalerna är många och starkt 
differentierade från varandra hamnar i motsättning till delar av syftet med 
NyA vilket ska vara att sätta den sökande i centrum och att effektivisera 
antagningsprocessen.56

 

5.2.1 Tjänsteanteckningar 
Något som knyter an till ovan diskuterade serviceplikt är 
anteckningsskyldigheten som finns för myndigheter i de fall då enskild är 
part i ärendet och uppgifterna kan vara av betydelse för den enskilde, se 
ovan under 4.6. Det är av uppenbart stor vikt att tjänsteanteckningar tas om 
det är så att uppgiftsutlämningen kan påverka utgången av en ansökan efter 
att den sökande klagat på ett negativt beslut. Detta är ett problem som dyker 
upp i protokollen hos antagningsnämnden i Lund på något enstaka fall.57 
Det som blir det största problemet i det här fallet är att contact-center som 
svarar på frågor för VHS räkning är första instans vad gäller alla frågor och 
de frågor man inte kan svara på skickas vidare. Problemet är att sökande 
aldrig kan hänvisa till något contact-center har sagt om de inte själv har 
spelat in samtalet eller liknande för på contact-center tar man inga 
tjänsteanteckningar.  

Anledningen till att inga anteckningar tas är att de är av åsikten att det som 
contact-center svarar på inte är av så stor betydelse för den sökande att det 
behövs anteckningar på vad som sagts.58 Detta blir naturligtvis problem när 
ord står mot ord. Exempelvis kan sökanden ha ringt till contact-center, 
frågat när en tidsfrist går ut och fått ett svar som är felaktigt, agerat enligt 
uppgiften och sedan fått avslag. När sökanden sen klagar finns det inga 
bevis och inget att göra för sökanden mer än att söka igen nästa år/termin. 
Här ligger ett helt för stort ansvar på contact-center för att de inte ska ta 
tjänsteanteckningar. Det är möjligen så att de svarar på information som 

                                                 
56 Gun Djerf, Målbeskrivning för NyA version 0.3, VHS, 2005-01-31, s.4-7 
57 Dnr STU 2007/363 
58 Telefonintervju med Eva Svedberg, 2007-10-30 
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sökanden borde kunna ta reda på via andra informationskanaler eller kanske 
till och med redan veta om. Men då hade väl sökande inte ringt till contact-
center och frågat, det ligger liksom i sakens natur. Antagningsnämnden 
hänvisar ofta till att det är sökandens skyldighet att svara i tid eller läsa 
information i anmälningsmaterialet etc.59 Men om man har ringt till contact-
center ska det väl innebära samma sak som att man läst 
anmälningsmaterialet. Om contact-center ska ha ståndpunkten att man inte 
ska kunna hänvisa till något som sagts av deras personal får man lägga fram 
den upplysningen extremt tydligt för den som ringer dit.      

 

5.3 Efteranmälan/Sen anmälan 
En följd av att det successivt har ändras på möjligheten att tacka ja till flera 
utbildningar är att de sökande när de vill ändra sig efter anmälningstidens 
utgång måste tacka nej till sin första ansökning och göra en helt ny. Som det 
ligger till efter ändringen till ett nationellt antagningsbesked så listas de 
utbildningar en sökande kommit in på varpå denne får tacka ja till en med 
följd att de andra platserna stryks. Detta föranleder en mängd 
efteranmälningar, vilket är något som inte tagits med i beräkningarna när 
NyA skapades.  

Problemet ligger i att dokumentationen av den första ansökningen som 
gjorts försvinner då en efteranmälan görs, det kan alltså endast ligga en 
aktiv anmälan per sökande i systemet. Detta gör att det kanske behövs 
diskuteras fakta ur det första urvalet som vid det andra urvalet har 
försvunnit. Problematiken finns där eftersom det inte på ett enkelt sätt kan 
dras ut kopior ur NyA på dessa handlingar, har sökande inte själv behållit 
sitt första kontrollbesked som man oftast fått via e-post, finns det inga 
tydliga bevis för vad som skett med den första ansökan. Att informationen 
trots allt finns i systemet tvekar inte systemägaren (VHS) på och de som 
använder NyA på antagningsavdelningen i Lund.60 Ur förvaltningsrättslig 
synpunkt är det ett enormt stort problem när kontrollfunktionerna inte 
fungerar som de ska. Systemloggar är inte tillräckligt om det inte är möjligt 
att fatta beslut enligt dem. Enligt ovanstående upphovsmän är det något som 
håller på att lösas och är nästa steg i NyA:s utveckling. Den enda instansen 
som får problem med det här och som faktiskt har uttryckt att det blir 
problematiskt ur handläggningssynpunkt när det ska bevisas vad som gjorts 
i systemet och när, är lärosätet (Lunds universitet). Varken VHS eller ÖNH 
ser detta som ett problem. Ståndpunkten som ÖNH tar är att de behandlar 
över 1400 mål om året och p.g.a. arbetsanhopning tar de helt enkelt beslut 
på de handlingar som kommer in. 61  Detta får ju till följd att vissa fall av 
överklagande inte blir tillräckligt utredda med möjliga rättsförluster som 
följd. Hela ställningsstagandet och förfarandet är rättsosäkert.  

 

                                                 
59 Se exempelvis Presidieprotokoll Dnr II G 36 333/06. 
60 Intervju med Michael Olofsson, antagningsavdelningen LU, 2007-10-11.  
61 Telefonintervju med Anders Mellstrand, ÖNH, 2007-11-09 
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5.4 Likabehandling och objektivitet 
Problemet med likabehandling är ett hypotetiskt problem inom 
antagningssystemet men är för den sakens skull inte alls orelevant eftersom 
likabehandling är en viktig grund för att upprätthålla rättssäkerheten i ett 
system. Tveksamheten utifrån likabehandlingsprincipen inom 
antagningssystemet ligger i att om en sökande förlorat sin plats på grund av 
felaktigheter utom sin egen kontroll är det någon annan som får den platsen 
som egentligen inte skulle ha blivit antagen till just den kursen (gäller 
naturligtvis bara kurser och program där alla platser är tagna) se även ovan 
under 4.3. Att så är fallet är naturligtvis otroligt svårt att påvisa men 
eftersom det finns en möjlighet att likabehandlingsprincipen åsidosätts varje 
gång en sökande förlorar sin plats på grund av omständigheter som den inte 
har kontroll över är det ur likabehandlingssynpunkt av vikt att hålla 
klagomålen och misstagen nere.  

Objektivitetsprincipen innebär inte bara krav på likabehandling utan även 
saklighet. De sökande ska inte gynnas eller missgynnas utan stöd i lag och 
bestämmelsen om likabehandling är viktig därför att allting inte kan 
detaljregleras i lagtexten. Exempelvis då det ska ges tillstånd till en sökande 
då denne anses lämplig finns det inget stöd i lag utan det är en fråga för 
förvaltningsrättens fria skön. I dessa fall är det extremt viktigt att saklighet 
och opartiskhet iakttas i enlighet med objektivitetsprincipen. 
Likabehandling är inte alltid möjlig men kravet innebär heller inte en 
absolut likabehandling i alla lägen utan ett krav på konsekvens i 
beslutsfattandet. Om likabehandlingen ska frångås ska det vara motiverat 
och det ska vara sakligt grundat. Kravet på saklighet är alltså ett vidare krav 
än likabehandling.62  

Varje antagningsomgång handlar det om hundratusentals sökande63 och 
poängen med just objektivitetsprincipen inom förvaltningsrätten är att man 
inte rakt av kan godta ett enda fel. Varje fel ska ses individuellt och inte 
utifrån hur många ärenden som handläggs. Så fort ursäkter kommer för 
enstaka fel vilka påpekar att de andra hundratusen blev rätt så strider detta 
mot saklighetskravet i objektivitetsprincipen.  

 

5.5 Systemfel 
Alla system har inbyggda fel, såkallade buggar, i någon mån.64 Ibland är det 
fel som uppstår på grund av utomstående faktorer som att man ändrar i 
systemet eller att det används på fel sätt etc. Men för det mesta handlar det 
om att hela tiden utveckla systemet och hitta de fel som finns inbyggda. 
Systemet blir alltså förhoppningsvis bättre och bättre efterhand som de 
används och utvecklas ytterligare. Det som med fog kan påstås är att inga 
datoriserade system är helt felfria. Så då kan alltså även NyA göra fel och 

                                                 
62 Bull, s. 75-76 
63 http://sydsvenskan.se/student/article276228.ece 
64 Seipel, s.239 
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misstag. Förhoppningen är att systemet varnar om något gått sönder eller 
blivit fel etc. Men om systemet inte gör det?  

Faktum är att även om ett datoriserat system kanske har en mindre 
felprocent än människohanterade system men samtidigt har problemet att 
tilliten till dem är så hög att det inte anses att systemet kan göra fel och om 
det skulle göra det är det ”sådant som händer”. Om NyA skulle göra fel är 
det förståeligt, men då kan det begäras att felet rättas till om sökande 
överklagar eller begär omprövning av beslutet och det är grundat på 
felaktigheter från NyA vilket är helt omöjligt om det inte går att kontrollera 
NyA. Ovan har diskuterats vikten av dokumentation relaterat till 
rättssäkerhetsaspekter som likabehandling och saklighet. Systemfel är alltså 
något som händer med alla system i varierande skala. Det som är av vikt är 
att systemet, efter en krasch eller liknande, kan återskapa förlorad 
information. Mycket av det som kommuniceras ut från NyA kan till 
exempel inte återskapas av systemet. För att den enskilde som mottagare ska 
vara säker på att kunna bevisa att denne gjort rätt krävs att alla sådana 
utskick sparas. Om systemet skulle tappa information om något av stegen i 
antagningsprocessen är det endast den enskilde som kan ha kvar 
information. Det ska tilläggas att det här gäller endast då systemet felar, inte 
annars. Problem finns med den information som systemet kan 
vidarebefordra annars också eftersom den kanske inte alltid finns i vanlig 
läslig form utan i ren datakod men det ska diskuteras kortfattat senare.65   

Typfallen ovan har angett de konkreta problem som finns med NyA sett 
utifrån förvaltningsrättsliga principer. Det är inte alltid stora problem och 
ibland handlar det kanske inte så mycket om att göra faktiska ändringar i 
systemet utan snarare om att det bör finnas en medvetenhet hos systemägare 
och systemanvändare. Medvetenheten bör gälla systemets svagheter och hur 
de påverkar en process som faktiskt innebär myndighetsutövande beslut mot 
enskilda vilket ställer höga rättssäkerhetskrav. Vidare ska arbetet göra en 
generell analys av typfallen ovan och därmed också göra ett försök till att 
svara på frågorna som är angivna i metodavsnittet (se 2.1).  

                                                 
65 Intervju med Michael Olofsson, antagningsavdelningen LU, 2007-10-11 

 34



6 Analys 
Typfallen ovan visar en generellt negativ bild av hur NyA fungerar enligt de 
förvaltningsrättsliga principer som angetts i kapitel 4. Det ska först och 
främst påpekas att NyA är ett naturligt steg för e-förvaltningen. Problemen 
som tas upp är av mindre roll för systemets vara eller icke vara, men utifrån 
ett rättssäkerhetsperspektiv finns det problem med den här typen av 
effektiviseringar. Det är viktigt att problemen inte ses som överkomliga för 
att de drabbar enstaka personer. Den förvaltningsrättsliga diskussionen får 
alltså inte försvinna i processen när ett system likt NyA skapas. Följs 
förvaltningsrättsliga principer har ett stort steg tagits mot ett så rättssäkert 
system som möjligt.  

Nu följer två avsnitt, ett för varje forskningsfråga som angetts i 
metodavsnittet (2.1). Syftet är att försöka svara på frågorna och 
sammanställa ett resultat.    

 

6.1 Vilka förvaltningsrättsliga principer 
ska NyA följa?  

Svaret ska här ges i en mer generell form som ska sammanfatta kapitel 4. 
Det finns ett par ständigt återkommande principer som finns spridda i de 
paragrafer som angetts tidigare i arbetet. 

1. De första och viktigaste principerna är objektivitetsprincipen och 
principen om likabehandling. I dessa finns angivna krav på 
likabehandling och på saklighet. Likabehandling är naturligtvis 
viktigt för en stark rättssäkerhetskänsla för enskilda som kommer i 
kontakt med antagningsprocessen. För att likabehandling ska ske i 
tillfredställande grad krävs att alla behandlas lika så långt att de 
fallen som hamnar utanför gör det på saklig grund. NyA har större 
delen av antagningsprocessen inom sig och har så gott som all 
information. Ett fall där fel görs på grund av systemet är ett avsteg 
från likabehandlingen. En enda sökande som inte blir behandlad i 
linje med objektivitetsprincipen räcker även om det är över 
hundratusen sökande, det går inte att bortse från det trots att det bara 
är ett fall.  

2. Nästa princip är serviceplikten som åligger förvaltningen. VHS är 
myndigheten med centralt ansvar för antagningsprocessen och alltså 
även ett stort ansvar för att servicen till de sökande sköts på bästa 
sätt. Serviceprincipen innebär att myndigheter ska tillhandahålla svar 
på frågor från allmänheten och dessutom göra det så snabbt och så 
bra som möjligt. Servicen gäller även förutom svar på frågor, 
speciellt då den som frågar är part i ett ärende, råd och upplysningar. 
Myndigheten ska alltså hjälpa den enskilde med bästa möjliga hjälp 
även om denne inte frågar efter den. Begränsningar infaller 
naturligtvis om det faller utanför myndighetens verksamhetsområde. 
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Inom antagningssystemet innebär det alltså oftast en väldigt stark 
form av serviceplikt eftersom de flesta som frågar är sökande och 
alltså parter i ett antagningsärende. Det ska även påpekas att 
antagningsärendena är många och har karaktären av massärenden i 
de flesta fall. Detta påverkar inte serviceplikten som enligt 
förarbeten ska fullgöras och kan fullgöras med teknisk hjälp. 
Contact-center som VHS sköter är ett exempel på hur man hanterar 
stora mängder av frågor från allmänheten med ett s.k. call-center.     

3. Tredje principen som påverkar antagningsprocessen är principen om 
myndigheters samverkan. Samverkan är en övergripande 
förutsättning för att antagningsprocessen ska fungera bra och 
framförallt på ett rättssäkert sätt. Eftersom NyA har informationen 
och lärosätena tar besluten i antagningsärendena så krävs en utökad 
samverkan. Detta gäller inte bara informationsutbytet utan också att 
det finns gemensamma strategier för de andra förvaltningsrättsliga 
principerna som måste följas. Till exempel ett gemensamt sätt att 
fullgöra serviceplikten, dokumentation genom tjänsteanteckningar 
och att likabehandlingsprincipen följs. Samverkan regleras i 
förvaltningslagen och är ett uttryck för att förvaltningen ska vara 
effektiv. Som tidigare nämnts är NyA ett projekt som syftar till att 
göra antagningsprocessen effektivare, vilket inte kan ske utan 
samverkan mellan systemet och användarna. Myndigheterna inom 
antagningsprocessen ska alltså ge varandra stöd och hjälp inom 
ramen för vad sekretessen tillåter. Ett exempel på sådant stöd är 
utlåning av handlingar vilket är intressant för den fortsatta 
diskussionen i analysen.  

4. Principen om en allmänt hög kvalité på handläggningen inom 
förvaltningen finns även den reglerad i förvaltningslagen. Det är 
även här lätt att koppla principens relevans till syftet med NyA. 
Handläggningen ska enligt den här principen göras så enkelt, snabbt 
och billigt som möjligt men utan att göra avkall på säkerheten. Det 
här blir NyA:s principiella bromskloss. När det har gått så långt att 
effektiviteten är så pass hög att den prioriteras före ett rättssäkert 
förfarande har det gått för långt enligt förvaltningsrättsliga principer. 
Frågan är väl om NyA faktiskt har gjort det. Saken kan diskuteras.  

5. Ytterligare en princip stadgad i förvaltningslagen är principen om 
handlingars inkommande. För att tidsfrister ska kunna tillämpas i 
antagningsprocessen, vilket är tvunget för att ha en praktisk 
möjlighet att genomföra processen, måste det finnas bestämmelser 
om när en handling skall anses som inkommen. Det handlar alltså 
om vilka möjligheter som finns att skicka in en handling men 
mycket handlar också om vad som kan anses vara en handling. 
Handlingsbegreppet blir centralt och betydelsefullt för 
antagningsprocessen. Det ställs också på sin spets genom att 
processen blivit till största delen elektronisk s.k. e-förvaltning. 
Diskussionen om inkommandepunkten för handlingar är principiellt 
komplex men i praktiken är den löst genom att alla tillämpar samma 
princip även fast det inte är reglerat i någon bestämmelse eller i 
praxis. Frågan är väl om andra principer än den förvaringsprincip 
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som används är tillåtna och om det i så fall kan anses godtagbart ur 
en rättssäkerhetssynpunkt. Antagningsprocessen är ett område inom 
förvaltningen där tidsfrister gör sig ständigt påminda eftersom det 
finns åtskilliga ställen under processen där tidsfrister bestämmer om 
man ska få gå vidare i den. Förhållandet till tidsfrister har förändrats 
något inom e-förvaltningen och den nya teknologiska miljön.  

6. Att myndigheter dokumenterar vad de gör är en princip som är 
mycket viktig för ett rättssäkert förfarande. I förvaltningslagen finns 
regler om att tjänsteanteckningar skall tas. Dessa regler kan förvisso 
ges olika strikt tolkning men stadgar ändå att uppgifter skall 
antecknas som kan få betydelse för ett ärendes utgång. Detta är ofta 
väldigt svårt att avgöra för den som tar anteckningen varför det 
måste finnas bra rutiner för anteckningar. Det har visat sig finnas 
mycket varierande kvalité på olika lärosäten runtom i landet och 
contact – center tar inga tjänsteanteckningar alls. Detta får följder för 
andra delar av antagningsprocessen. Har man ingen dokumentation 
kan man inte heller agera utifrån ett påstående om en utsaga från en 
annan myndighet, mer om den problematiken senare. Vad som står 
klart är i alla fall att inom antagningsprocessen är dokumentation det 
enda sättet att kontrollera hur ett ärende har genomförts vid ett 
eventuellt överklagande på ett negativt beslut.  

 

6.2 Hur väl följer NyA dessa 
förvaltningsrättsliga principer? 

Följande del ska ta upp hur NyA följer de förvaltningsrättsliga principer 
som diskuterats ovan. Avsnittet har som syfte att svara på frågan i rubriken, 
vilken även återfinnes i metodavsnittet (2.1). 

Först ska det åter igen poängteras att urvalet av presidieprotokoll inte är 
representativt för att dra definitiva slutsatser. Eftersom arbetet bara har 
studerat Lunds universitet så får resultatet ses som tendenser som bör ses 
över på grund av problem med förvaltningsrättsliga principer. Följande 
punkter ska knyta ihop principerna i förra avsnittet med typfallen angivna i 
kapitel 5.   

1. De första principerna som ska diskuteras är de om serviceplikt och 
samverkan. Servicen i antagningsprocessen till de sökande är väldigt 
utbredd. Det finns en rad olika kanaler att vända sig till. Direkt till 
VHS, studievägledare m.m. Problemet som uppstår med många 
kanaler är i det här fallet direkt kopplat till samverkan. Finns det 
många informationskanaler och dessa inte samverkar finns det en 
risk att divergerande information lämnas ut och vilseleder de 
sökande. Exempel på detta finns i presidieprotokollen. Detta gäller 
speciellt angående tidsfrister. Dels när tidsfristen går ut dels vad som 
skall göras och vad som krävs av den sökande innan tidsfristens 
utgång. Oftast är detta problemet internt inom Lunds universitet och 
inte kopplat till NyA men vissa indikationer anger att även contact - 
center ibland ger ut felaktig information. Det som inte finns här är 
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klara gemensamma rutiner för hur informationen till de sökande ska 
ges ut. Respektive myndighet sköter alltså sin serviceplikt men 
samverkar inte tillräckligt med varandra vilket kan leda till 
missförstånd. 66 När det handlar om information till enskilda från 
myndigheterna är det av vikt att informationen inte förvillar eller 
missriktar den enskildes agerande. Att informationen ges av rätt 
myndighet och att den är korrekt är viktigt för att 
antagningsprocessen skall anses rättssäker för de sökande.  

2. Problem med s.k. användarfel vid anmälan via www.studera.nu 
relaterar till främst två av de förvaltningsrättsliga principerna, dels 
om serviceplikt 4§ i förvaltningslagen och de allmänna kraven på 
handläggningen i 7§ förvaltningslagen. I det här fallet handlar det 
om hur information ges ut och vilka biverkningar informationen för 
med sig. Information om hur man använder sig av www.studera.nu 
finns på många ställen och har sökande frågor finns det många att 
fråga. Problemet ligger inte i att information ges utan snarare i att 
VHS förespråkar användandet av Internet. Många användare har helt 
enkelt inte lyckats anmäla sig på grund av att de gjort fel och många 
har helt enkelt inte hunnit före tidsfristen utgång.67 Huruvida detta 
faktiskt är användarnas fel eller man kan klandra NyA är omöjligt att 
avgöra. Det som faktiskt kan ses som ett problem är att Internet är 
det sättet som VHS vill att sökande använder, vilket har gjort att allt 
fler anmäler någon gång under dygnet före tidsfristen går ut. Detta 
resulterar i att hela NyA systemet kraschar och att många användare 
gör fel. Problemet med ansökningar i sista stund ligger förmodligen i 
en övertro till Internet och att NyA alltid fungerar. Information om 
systemets benägenhet att krascha samt att sökande gör klokt i att 
anmäla sig i tid skulle göra att man låg mer i linje med serviceplikt 
och kraven på den allmänna handläggningen. Det ska vara så enkelt 
som möjligt att ha kontakt med myndigheter och det ska vara 
rättssäkert.  

3. Nästa principiella problem är knutet till förvaltningens 
dokumentationsplikt. Allt som kan påverka utgången av ett ärende 
ska antecknas enligt 15§ förvaltningslagen. I princip gäller det allt 
inom antagningsprocessen eftersom det är svårt att avgöra hur något 
ska påverka när flera myndigheter har hand om olika delar av 
processen. NyA är naturligtvis inställt på att dokumentera och spara 
information en viss tid. Hur mycket som sparas och hur länge har 
VHS inte velat svara på men att det görs förutsätts. Contact-center 
däremot antecknar inte alls sina telefonsamtal med de sökande och 
det förekommer varierande kvalité bland handläggare runt om på de 

                                                 
66 Dnr II G 312 708/06, Dnr STU 2007/363, Dnr STU 2007/305, se även 
Minnesanteckningar från möte med Referensgruppen för NyA den 18 september 2007 
punkterna 6 och 7. 

 
67 För år 2006 fanns det 18 fall av påstådda anmälningar som inte registrerats. Detta gäller 
för ett lärosäte och det finns 36 vilket, även om antalet är långt under vid de andra 
lärosätena, hundratals liknande fall. Detta är dessutom endast de som överklagat, 
mörkertalet kan vara stort. 
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36 lärosätena.68 Detta skapar problem för handläggningen av 
överklagade antagningsbeslut. Kontrollen av vad som sagts och 
gjorts i processen blir svår om det är bristfälligt dokumenterat. Hela 
omvälvningen av antagningssystemet har varit avsedd att ändra så att 
all inledande handläggning av antagningsärendena sköttes av NyA 
och då helt elektroniskt. Detta har medfört att processen snabbas upp 
och blir mer ekonomiskt utförd. Problemet är att dokumentationen 
hamnar i ett datoriserat system som ibland inte sparar informationen. 
Problemet med att efteranmälningar suddar ut tidigare anmälningar 
är ett exempel på detta. Det blir alltså svårt att avgöra hur 
antagningsärendet har sett ut i efterhand vilket är klart negativt ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Det påverkar den sökandes möjligheter till 
upprättelse negativt. Här finns alltså ett rättssäkerhetsproblem med 
NyA som kan lösas genom att man följer förvaltningsrättsliga 
principer noggrannare.  

4. Som påpekats tidigare finns det en stor osäkerhet i det elektroniska 
förfarandet som grundar sig i en lucka mellan hur tillförlitligt det är 
och hur tillförlitligt de sökande tror att det är. Som sagt så är det ofta 
så att anmälningar görs i sista stund och tidsfristerna blir allt 
viktigare. Problematiken kring tidsfrister ligger i reglerna om 
handlingars inkommande och 10§ förvaltningslagen. När en 
handling inte inkommer på sekunden blir den helt enkelt inte 
beaktad. Ett högt ställt krav ligger därför på de tekniska 
förutsättningarna i antagningsprocessen. Fungerar det tekniska inte 
tillfredställande finns det risk för rättsförluster. NyA har problem 
med att få tekniken att fungera och det är väldigt svårt att som 
enskild kontrollera om systemet gjort fel eller det av någon annan 
anledning inte ligger på den sökandes ansvar. Ett stort ansvar ligger 
därför på just de sökande att kontrollera att man verkligen gjort rätt. 
Det faktumet kopplat till bristfällig information om systemet 
sårbarhet ger ett tveksamt principiellt efterföljande av 
förvaltningsrätten.    

6.3 Avslutande diskussion 
Denna avslutande diskussion avser att följa de två tidigare avsnitten och 
knyta ihop dem till ett par gemensamma ståndpunkter angående de 
förvaltningsrättsliga aspekterna på NyA.  

Under arbetet med att studera NyA och systemägaren VHS så har det 
framkommit en rad saker som gör att man tvekar på att rättssäkerheten går 
hand i hand med effektiviteten när förvaltningen ändras till e-förvaltning. 
Det tydligaste är att transparensen i både systemet och systemets 
utvecklingsprojekt är dålig. Dels är det svårt att få kontakt med VHS inom 
rimliga tidsramar. Arbetsbördan är naturligtvis den största anledningen. 
Men det är inte bara detta som gör att transparensen försvinner i VHS 

                                                 
68 Minnesanteckningar från möte med Referensgruppen för NyA den 18 september 2007 
punkten 7. 

 

 39



verksamhet utan faktumet att mycket lagts över i ett datoriserat förfarande. 
Det blir lätt att påstå att informationen finns i systemet och det kan man vara 
säker på. Vidare finns det alltid en möjlighet att skicka vidare en fråga inom 
verksamheten via e-post eller liknande. Problem med transparens inom e-
förvaltning är inte ett helt nytt problem och fler har påpekats att det är ett 
aktuellt problem som även finns i Danmark och Norge69. Detta har försvårat 
arbetet med NyA och har även gett konkreta exempel på hur nyckfull den 
elektroniska miljön kan vara.  

Förhållandet till förvaltningslagen och de förvaltningsrättsliga principerna 
är också något som syns besvärande lite i diskussionerna kring NyA och 
dess utveckling70. Man kan omöjligt avgöra om förvaltningsrätten varit med 
i diskussionerna kring NyA i SUHF:s minnesanteckningar. En snabb 
reaktion på det är att det är underligt men kanske också en anledning till att 
man hittar problem som relaterar till de myndighetsutövande delarna av 
antagningsprocessen. Bristen på förvaltningsrättslig diskussion är 
förmodligen också en anledning till att rättssäkerheten inte heller kommer 
fram mer än i generella ordalag, både i målbeskrivningen71 för NyA och i 
SUHF:s minnesanteckningar.  

Om man återknyter till det som sades i 4.1 om hur ett informationssystem 
bör fungera så finns det ett par saker att säga om hur NyA tillhandahåller 
information. Det som har kommit fram, speciellt ifrån ÖNH, är att de ofta 
har för lite information om antagningsärendet. Det första och viktigaste 
kravet på ett informationssystem är att det faktiskt tillhandahåller tillräckligt 
med material. Ofta blir det problem när för mycket material lämnas ut men 
det är ett problem som är lättare att avhjälpa. Finns inte information kan 
problemet inte avhjälpas. Enligt Michael Olofsson på 
antagningsavdelningen i Lund så finns all information man behöver i NyA 
men det går inte få ut den ur systemet i den form man vill ha den. Det är 
alltså ytterligare ett problem med NyA. Ur en allmän syn på hur ett 
informationssystem ska fungera så bör systemet kunna ge information i den 
form, mängd och kvalité man vill ha den.  

Slutligen kan konstateras att NyA kommer att fortsätta att ha hand om 
antagningsprocessen. Systemet kommer att utvecklas och bli bättre med 
tiden. En förutsättning för detta är förstås att man fortsätter lyssna på 
varandra inom antagningsprocessens aktörer och att problemen inte ses som 
kritik mot hela systemet. Det som ska framhävas främst är att 
likabehandling är viktigt och att även om det bara är en person som 
behandlats felaktigt av över hundrasextiotusen kan man inte bortse ifrån det. 
Rättssäkerheten måste alltid bli tillräckligt beaktad och effektiviteten får 
bara gå så långt att rättssäkerheten håller en tillräckligt hög nivå.            

                                                 
69 Wiese-Schartum (Red.) kapitel 11 och 16 
70 Se Minnesanteckningar från möte med Referensgruppen för NyA den 1 mars 2006 t.o.m. 
Minnesanteckningar från möte med Referensgruppen för NyA den 18 september 2007. 
71 Gun Djerf, Målbeskrivning för NyA version 0.3, VHS, 2005-01-31 
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