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Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? (SOU 2019:50) 

 

Utbildningsdepartementet har remitterat ovan rubricerade betänkande till 

Överklagandenämnden för högskolan.  

 

Nämnden begränsar sitt yttrande till de förslag som avser nämndens verksamhet. 

 

Utredningen föreslår att det ska bli möjligt att till Överklagandenämnden för 

högskolan överklaga beslut om återkallelse av antagningsbeslut till utbildning på 

grundnivå eller avancerad nivå till följd av att den sökande har lämnat oriktiga eller 

vilseledande uppgifter.  

 

Antagningen till utbildningen på universitet och högskolor är en tvåstegsprocess. 

Först görs en prövning om den sökande uppfyller behörighetskraven och bland de 

som uppfyller behörighetskraven görs ett urval, om det finns fler sökande än 

platser. Som framgår av utredningen prövar Överklagandenämnden redan i dag 

beslut då lärosätet beslutat återkalla ett beslut om antagning på den grunden att den 

sökande har vilselett lärosätet när det gäller sökandens behörighet. Frågor om t.ex. 

förfalskade betyg kan också komma upp i nämndens prövning av behörighets-

ärenden i samband med den reguljära antagningsprocessen. Den föreslagna 

ändringen skulle därmed innebära att nämnden kan pröva ett överklagande som rör 

återkallelse på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter även då det avser 

urvalet till utbildningen. Utifrån den nu gällande lagstiftningen kan nämnden bara 

pröva överklaganden som rör urval om den klagande har åberopat diskriminering 

(se 4 kap. 18 § diskrimineringslagen [2008:567] ). 

 

Överklagandenämnden har inget att invända mot utredningens förslag. Nämnden 

vill dock understryka att ett beslut om att återkalla ett beslut om antagning är ett 

ingripande beslut och att höga krav måste ställas på lärosätets utredning och beslut, 

inte minst av rättssäkerhetsskäl. 

 

När det gäller författningsförslaget föreslår utredningen att en ny punkt 9 förs in i 

12 kap. 2 § högskoleförordningen, där det anges att återkallelsebeslut som avses i 6 

kap. 24 a § högskoleförordningen ska vara möjliga att överklaga till nämnden. 

Nämnden anser att denna hänvisning kan vara något oklar, då den föreslagna 

bestämmelsen i 6 kap. 24 a § högskoleförordningen behandlar vad som sker med 

betygen då antagningen återkallas. Samma sak gäller för förslaget om en ny 7 kap. 

4 b § högskoleförordningen. 
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För Överklagandenämnden 

 

 

 

Petra Lundh 

 

 

    

I avgörandet har deltagit riksåklagaren Petra Lundh, ordförande, högskole-

direktören Peter Liljenstolpe, professorn Ruth Mannelqvist, hyresrådet Eva Reldén, 

professorn Stellan Sandler, docenten Håkan Sollervall, hovrättsrådet Per-Anders 

Svensson och professorn Bodil Wilde Larsson. Föredragande har varit verksjuristen 

Marie Stern Wärn. 


