
 

 
 

Universitets- och högskolerådet har totalt cirka 225 anställda. Huvudkontoret finns på 
Wallingatan 2 i Stockholm. Myndigheten har även ett kontor i Visby på Gotland där 
cirka 16 medarbetare arbetar med program för globalt utbildningssamarbete.  
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Förlängd anmälan till höstterminen 2013 

Universitets- och högskolerådet beslutade vid 23-tiden i går att förlänga 
anmälningsperioden till högskolan med ett dygn till klockan 24.00 tisdagen den 16 
april. Orsaken var att Antagning.se inte fungerade fullt ut de sista timmarna före 
anmälningsperiodens ordinarie slut den 15 april. 

Trycket på Antagning.se denna anmälningsperiod har varit högre än tidigare men fullt 
hanterbart ända fram till 22-tiden på måndagskvällen. På grund av ett tekniskt  fel 
slutade kösystemet att fungera och alltför många användare släpptes in på på samma 
gång. 

Mellan klockan 21 och 22 kom 8 355 anmälningar in, vilket är mer än någonsin tidigare. 
Samtidigt blev svarstiderna i anmälningstjänsten orimligt långa, tjänsten gick dock 
aldrig ner. De sökande som fått bekräftelse på sin anmälan kan vara säkra på att deras 
anmälan har kommit in.  

På grund av störningarna beslutade Universitets- och högskolerådet att förlänga 
anmälningsperioden med 24 timmar. 

– Det är viktigt för oss att alla som vill ska kunna anmäla sig till höstens kurser och 
program, säger Åke Lernefalk, pressansvarig på Universitets- och högskolerådet.  
Vi beklagar det som hände i går och vi förstår att många blev oroade – därför ger vi alla 
sökande en extra dag för att anmäla sig. 

Sedan klockan 01.30 fungerar anmälningstjänsten normalt. Universitets- och 
högskolerådet har internt påbörjat en utredning kring orsakerna och behovet av 
kommande åtgärder.   

Den som skickar in sin anmälan före klockan 24.00 på tisdag kväll den 16 april kommer 
att få den registrerad som inkommen i tid. 

Förlängningen påverkar inte någon sökandes möjligheter att komma in på den 
utbildning han eller hon har sökt.  

Beslutet att förlänga anmälningsperioden är en del av myndighetens beredskap. 


