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Remiss: SOU 2019:37 Kontroller vid högskoleprovet – ett 
lagförslag om åtgärder mot fusk.  

(U2019/02411/UH) 

Mittuniversitetet har anmodats att lämna synpunkter avseende rubricerat förslag.  

 

Utredaren föreslår ett antal åtgärder och ett lagförslag för att med en ny 

kontrollverksamhet motverka förekomsten av fusk som sker genom användning av 

elektroniska hjälpmedel, varmed i lagen avses elektronisk utrustning som kan lagra, 

innehålla, sända eller ta emot information.  

De föreslagna åtgärderna är följande: 

• Kontroll med radiovågsdetektor 

• In- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation 

De föreslagna åtgärderna skulle sedan leda fram till att flera nya lagar skulle införas 

och förändras.  Lag om kontroll vid högskoleprovet som reglerar de åtgärder som får 

användas. Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter. Förslag 

till lag om ändring i offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Förslag till förordning 

om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 

Mittuniversitetet gör följande ställningstaganden avseende förslaget till lagändring 

och de föreslagna åtgärderna. Vi ställer oss positiva till att arbeta mot fusk i samband 

med högskoleprovet men tror att föreslagna åtgärder blir svåra att genomföra med 

tanke på de ökade kostnader som det medför och den stress samt press som 

provdeltagare kan utsättas för genom att genomföra förslagen.  

Ekonomin för högskoleprovet är redan ansträngd för lärosätena och verksamheten 

genererar idag stora underskott. I utredningen finns en beräkning av kostnaderna för 

de föreslagna kontrollerna. Mittuniversitetet befarar att kostnaderna är uppskattade i 

underkant och att det måste finnas beredskap att justera ersättningen till universitetet 

som administrerar provet om det visar sig att underskottet ökar. I utredningen 

föreslås en höjning av avgiften för högskoleprovet till 500 kronor och av höjningen på 

50 kronor skulle lärosätena erhålla ytterligare 35 kronor per anmäld provtagare. De 

lärosäten som åläggs att genomföra dessa kontrollåtgärder missgynnas ekonomiskt 

vid det tillfället. 



 

     

     

     

     

     

    2/2 
 

Universiteten ska bestämma vilken utrustning som ska användas, säkerställa 

personalens kompetens, planera för kontroller så att det är rättssäkert och planera 

uppföljning. Mittuniversitetet uppfattning är att universiteten behöver kompenseras 

på ett annat sätt för dessa ökade kostnader. Det är dessutom troligt att 

anmälningsavgiften måste höjas ytterligare för att universiteten ska kompenseras för 

kostnaden.  

Mittuniversitetet anser vidare att det inte är godtagbart med ett krav på 

kroppsvisitation i samband med högskoleprovets genomförande. För provdeltagarna 

kan själva provet utgöra en stress och anspänning och att dessutom veta att 

möjligheten att bli kroppsvisiterad finns tror vi kan späda på stressmomentet. Den 

som blir utsatt för kroppsvisiteringen kan känna obehag och integritetskränkning att 

bli kroppsvisiterad utan misstanke om brott. Själva kroppsvisiteringen av ett stort 

antal provdeltagare kan dessutom vara tidsödande och störa förberedelserna inför 

provgenomförandet.  

När det gäller förslaget om radiovågsdetektor så innebär det också en form av 

integritetsintrång att provdeltagaren ska vid eventuell misstanke utsättas för 

kroppsvisitation.  ”För att de facto kunna hitta dold elektronisk utrustning och 

därigenom utröna om en person försökt fuska vid högskoleprovet genom användning 

av sådan utrustning är det nödvändigt med kroppsvisitation” . Det innebär självfallet 

även kostnader att införskaffa föreslagen utrustning för att hitta elektronisk 

utrustning som provdeltagaren kan ha med sig. Det skulle dessutom innebära ökade 

personalkostnader och annan kompetens på personalen vid de lärosäten som 

genomför en sådan åtgärd. Det finns även uppenbara risker att annan teknisk 

utrustning i närheten av provlokalen ger utslag. Det kommer att ställa andra krav på 

provlokalerna. 

Mittuniversitetet genomför idag högskoleprovet på nio orter varav några i glesbygd. 

De föreslagna åtgärderna kan slå hårt på våra möjligheter att genomföra 

högskoleprovet på samtliga orter. Dels beroende på kostnader och dels beroende på 

problem med att hitta rätt kompetens på personal som kan delta i 

provgenomförandet. 

 

Föredragande och beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Anders Fällström efter föredragning av 

handläggaren Kent Sjöberg. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har 

prorektor Håkan Wiklund, samordnare Anna Haeggström och studentrepresentant 

Hilda Månsson varit.  

 

Anders Fällström  

Rektor 


