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Förordningen (1993:1153) om redovisning av 

studier m.m. vid universitet och högskolor  

1 kap. – Allmänna bestämmelser

2 kap. – Studieregister

3 kap. – Rapportering för officiell statistik

4 kap. – Antagningsregister



Registerförfattning

Förordningen är en s.k. registerförfattning. Den innehåller bl.a. bestämmelser om 

behandling av personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska 

kompletterande dataskyddslagen innehåller också bestämmelser om behandling av 

personuppgifter. Vissa grundläggande principer måste alltid beaktas.



Bakgrund till regeringsuppdraget 

Vissa av de myndigheter som berörs av förordningen har framfört att den är svår 

att tillämpa ändamålsenligt, och har därför efterfrågat en översyn.



Bakgrund till regeringsuppdraget

Ett antal myndigheter, organisationer och företag har skrivit till regeringen med 

önskemål om att få direktåtkomst till uppgifter i registren, alternativt få tillgång till 

uppgifter genom elektroniskt utlämnande på annat sätt.



Bakgrund till regeringsuppdraget

I betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) 

hade utredningen bl.a. synpunkter på att förordningen inte motsvarar de verkliga 

förhållanden kring hur personuppgifter behöver behandlas.



Bakgrund till regeringsuppdraget

I betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83) 

framhöll utredningen bl.a. att det finns ett behov av att se över förordningen i förhållande 

till enskilda utbildningsanordnares åtkomst till registren.



Regeringens uppdrag till UKÄ

Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att genomföra en översyn av förordningen. 

Under genomförandet ska UKÄ inhämta synpunkter från berörda myndigheter 

och andra intressenter, i första hand Ladokkonsortiet, Statistiska centralbyrån 

och Universitets- och högskolerådet.



I regeringsuppdraget ingår att…

• inventera vilka problem berörda myndigheter har med tillämpningen av 

förordningen

• bedöma vilka ändringar som är nödvändiga för att förordningen ska kunna 

tillämpas av berörda myndigheter på ett ändamålsenligt sätt

• bedöma hur förordningen kan ges en modernare och mer teknikneutral

utformning



…och vidare att…

• bedöma om enskilda utbildningsanordnare bör omfattas av förordningen och 

vilka rättsliga förutsättningar som gäller för det

• utreda om organisationer, företag eller andra privata aktörer, exempelvis 

studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i antagnings- och 

studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat sätt

• lämna nödvändiga författningsförslag och motivera dessa förslag



Redovisning av regeringsuppdraget

UKÄ ska till Utbildningsdepartementet inkomma med

• en delrapport innehållande nödvändiga författningsförslag i de delar av 

uppdraget som rör antagningsregistret senast den 1 mars 2023, samt 

• en slutrapport senast den 31 december 2023



UKÄ har bildat en referensgrupp

▪ Ladokkonsortiet

▪ Statistiska centralbyrån

▪ Universitets- och högskolerådet

▪ Sveriges universitets- och högskoleförbund

▪ Sveriges förenade studentkårer



UKÄ har skickat en enkät

Den 20 juni 2022 skickade UKÄ en enkät till 67 utvalda berörda intressenter.

I enkäten bereddes mottagarna en möjlighet att skicka in synpunkter på 

förordningens utformning och tillämpning samt lämna övriga önskemål. 

Mottagarna ombads redogöra för bakgrunden till synpunkterna, samt även 

formulera förslag på eventuella ändringar i förordningen och motivera dessa.

Synpunkterna skulle ha skickats in till UKÄ senast den 30 september 2022. 



Information på UKÄ:s webbplats

Den 22 juni 2022 publicerades information om regeringsuppdraget på UKÄ:s 

webbplats. Där fanns en öppen inbjudan till andra berörda intressenter att skicka 

in synpunkter och önskemål kring förordningen senast den 30 september 2022.



Exempel på synpunkter i enkätsvaren

Totalt har 53 svar inkommit



Statistiska centralbyrån

Anser att nuvarande lagstöd gällande enskilda utbildningsanordnare är tillräckligt 

och att de därför inte behöver omfattas av förordningen. Hänvisar bl.a. till att 

uppgiftslämnarbördan skulle kunna öka för mindre enskilda utbildningsanordnare.



Universitets- och högskolerådet

Betonar att arbetet som genomförs idag med stöd av antagningsregistret fungerar 

mycket väl, och att processer inom arbetet måste kunna bibehållas så långt det är 

möjligt ur ett juridiskt perspektiv. 



Sveriges universitets- och högskoleförbund

Det är nödvändigt att sträva efter en mer flexibel och teknikneutral reglering. Nationellt 

samordnade administrativa lösningar bör alltid eftersträvas och stödjas av regleringen. 

Samtidigt bör de autonoma lärosätenas egna ansvar alltid hedras.



Sveriges förenade studentkårer

Föreslår att uppgifter om uppskattad lärarledd tid och doktoranders högskole-

pedagogiska utbildning läggs till i förordningen.



Stockholms universitet

Förutsättningarna för Ladok och NyA behöver moderniseras och bli mer teknikneutrala. 

Det skulle kunna åstadkommas genom ett förändrat regelverk kombinerat med att 

Ladokkonsortiet skapar olika nivåer av läsbehörigheter.



Kungl. Tekniska högskolan

Förordar möjligheten till digital utlämning av allmän handling, och att förordningen 

ändras beträffande möjlighet att ta del av andra lärosätens studieregister. Förordar 

att direktåtkomst även framgent ges till den registrerade och vissa myndigheter.



Karlstads universitet

En alltför detaljerad beskrivning av de uppgifter som får hanteras, eller detaljerade 

tekniska beskrivningar av hur utlämnande av uppgifter får gå till, bör undvikas så 

långt som möjligt.



Mälardalens universitet

Vid en översyn till en mer modern och teknikneutral utformning bör man vara försiktig. 

Det innebär alltid en risk att det kan skapa vida tolkningsmöjligheter. 



Försvarshögskolan

Har inte behov av att göra förordningen mer teknikneutral. Ser inget behov av att låta 

privata aktörer få tillgång till uppgifter i registren genom direktåtkomst.



Högskolan i Halmstad

Något annat utlämnande av handling än i digital form är inte aktuellt. Alla handlingar 

som lämnas ut på papper kan ändå överföras direkt till digital form.



Chalmers tekniska högskola

Förordar möjlighet till digital utlämning av allmän handling, och direktåtkomst till fler 

än de myndigheter som idag nämns i förordningen.



Röda Korsets Högskola

Anser att det kan bli juridiskt komplicerat att omfattas av förordningen eftersom den 

hänvisar till andra lagar och förordningar som högskolan inte omfattas av.



Centrala studiestödsnämnden

Det är av stor vikt att CSN även fortsättningsvis kan hämta in uppgifter om studerande 

från en och samma källa.



Migrationsverket

Önskar läggas till som mottagare av vissa uppgifter i studieregistret. Lämnar även förslag 

på förtydliganden när det gäller utlämnande av uppgifter om studieaktivitet och avbrott. 



Skolverket

Arbetet med uppdragsutbildningar skulle förenklas om den personal som arbetar 

med detta ges tillgång till uppgifter om deltagarna i Ladok.



Svenska institutet

Önskar ta del av uppgifter som relaterar till Svenska institutets uppdrag att marknads-

föra Sverige som studiedestination och attrahera utländsk spetskompetens.



Studentbostadsföretagen

Digitala och automatiserade studiekontroller, t.ex. via API, är nödvändiga för att 

säkerställa att studentbostäder bebos av aktiva studenter.



Svensk kollektivtrafik

För att bevisa och verifiera studentrabatter bör elektronisk tillgång ges till uppgifter 

från antagnings- och studieregister.



UKÄ:s fortsatta arbete

• Enkätsvaren bearbetas

• Arbetet med antagningsregistret prioriteras

• Behov av förändringar identifieras

• Referensgruppen är delaktig i arbetet

• Särskilda arbetsgrupper bildas vid behov

• Delrapport den 1 mars 2023 (antagningsregistret)

• Slutrapport den 31 december 2023



Kontaktuppgifter

Sofia Tiberg (projektledare)

UKÄ, juridiska avdelningen, senior verksjurist

telefon: 08-563 088 38

e-post: sofia.tiberg@uka.se

UKÄ:s ärende reg.nr 32-00278-22

mailto:sofia.tiberg@uka.se


Länkar

Regeringsuppdraget:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/05/uppdrag-att-genomfora-

en-oversyn-av-forordningen-19931153-om-redovisning-av-studier-m.m.-vid-

universitet-och-hogskolor/

Informationen på UKÄ:s webbplats:

https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2022-06-22-nytt-

regeringsuppdrag-oversyn-av-forordningen-om-redovisning-av-

studier-vid-universitet-och-hogskolor.html

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/05/uppdrag-att-genomfora-en-oversyn-av-forordningen-19931153-om-redovisning-av-studier-m.m.-vid-universitet-och-hogskolor/
https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2022-06-22-nytt-regeringsuppdrag-oversyn-av-forordningen-om-redovisning-av-studier-vid-universitet-och-hogskolor.html

