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Beslut om remissvar för slutbetänkandet Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50) 

Ärendet 

Kungl. Tekniska högskolan, KTH, har givits möjlighet att lämna yttrande på slutbetänkandet Fusk vid 

antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?, SOU 2019:50, där utredningen föreslår att det 

införs nya bestämmelser i högskoleförordningen som rör hanteringen av antagningsbeslut som ett 

lärosäte återkallar på grund av fusk och ett lärosätes beslut om betyg beträffande en student som har 

fuskat vid antagningen.  

Beslut 

Rektor beslutar om följande remissvar på slutbetänkandet Fusk vid antagning till högskoleutbildning 

– vad händer sen?, SOU 2019:50. 

KTH lämnar följande synpunkter och kommentarer.  

KTH välkomnar att införs en ny bestämmelse i högskoleförordningen (1993:100) som reglerar 

lärosätenas hantering av beslut om betyg när ett lärosäte har återkallat ett beslut om antagning till en 

högskoleutbildning när en sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. KTH anser att det 

med hänsyn till studenternas rättssäkerhet är viktigt att sådana ärenden hanteras på samma sätt och 

att denna reglering tydligt anges i högskoleförfattningarna. KTH delar utredningens uppfattning att det 

enligt gällande rätt inte är möjligt att med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900) återkalla beslut 

om betyg. KTH anser dock att det kan föreligga skäl till att införa en bestämmelse om att sådana beslut 

om betyg skulle kunna återkallas, men att detta inte går att ta ställning till i nuläget då ett sådant 

ställningstagande förutsätter en vidare analys där bland annat bestämmelserna om tillgodoräknande 

beaktas.  

KTH tillstyrker att det införs en bestämmelse i högskoleförordningen om att ett lärosätes  beslut att 

återkalla ett beslut om antagning till en högskoleutbildning när en sökande har lämnat oriktiga eller 

vilseledande uppgifter ska kunna överklagas. 

KTH tillstyrker att ett överklagande av ett lärosätes beslut att återkalla ett beslut om antagning till en 

högskoleutbildning när en sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska prövas av 

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. KTH anser att detta kommer att göra att  processen blir 

avsevärt snabbare och att en hantering där liknande ärenden prövas av samma instans ökar 

rättssäkerheten. Vid ÖNH finns även en hög kompetens om ärenden inom högskoleområdet vilket är 

viktigt för högskolesektorn. 

KTH avstyrker att det införs en bestämmelse om preskription för hur länge man kan återkalla 

antagningbeslut i högskoleförordningen. Trots att KTH välkomnar att det införs bestämmelser om 

dessa beslut om betyg och tillstyrker flera  förslag anser KTH att de föreslagna bestämmelserna tyvärr  

inte är tillräckligt avskräckande för att på allvar ta itu med det systematiska fusk som många sökande 

har begått, ofta med hjälp av organiserade ligor.  KTH anser vidare att de föreslagna bestämmelserna 
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inte är proportionerliga och upplevs som orättvisa med tanke på att vid denna typ av fusk så drabbas 

behöriga studenter av fusket genom att inte att bli antagna, vilket är synnerligen allvarligt. Vidare har 

de sökande som antas genom fusk ofta betydligt sämre studieresultat än övriga studenter och detta är 

inte samhällsekonomiskt försvarbart.  

KTH anser att det är olyckligt att utredningen inte haft möjlighet att göra de analyser som behövs och 

önskar att detta kan göras i en snar framtid. KTH anser att den bestämmelse som utredningen skissar 

på och som skulle göra det möjligt att neka en student ett begärt examensbevis om ett beslut om 

antagning har återkallats eller ett sådant ärende pågår vore ett steg i rätt riktning. KTH anser att detta 

vore en lämplig åtgärd och delar utredningens åsikt om att detta skulle innebära en tydlig markering 

om att fusk vid antagning inte är acceptabelt och att sådant fusk kan få betydande konsekvenser för den 

som gör sig skyldig till fusk. KTH delar utredningens uppfattning att bestämmelserna om 

tillgodoräknande i högskoleförordningen innebär en komplexitet som är svår att överblicka men KTH 

anser att dessa bestämmelser måste beaktas för att  kunna komma fram till en hållbar lösning på 

problemet med studenter som fuskar vid antagning till högskoleutbildningar. I samband med detta bör 

det enligt KTH:s mening även övervägas och analyseras om det ska införas en ny bestämmelse om att 

ett lärosäte kan återkalla ett beslut om betyg när ett lärosäte har återkallat ett beslut om antagning till 

en högskoleutbildning när en sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.  

I beredningen av detta beslut har ledningskansliet och enhetschefen för utbildningsadministration 

Kajsa Beckman deltagit. 

Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av förvaltningsjurist Anna 

Sandström vid ledningskansliet. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, 

universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, kårordförande THS Elisabet Lövkvist, enhetschefen för 

utbildningsadministration Kajsa Beckman och ledningssekreterare Eva Fredriksson.  

 

Kungl. Tekniska högskolan 

 

________________________________ 

Sigbritt Karlsson, rektor  

 

________________________________ 

Anna Sandström, förvaltningsjurist vid   
ledningskansliet inom det gemensamma 
verksamhetsstödet 
 

 

Bilaga 1: Betänkandet Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?, SOU 2019:50 
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