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Uppdraget att ta fram fler högskoleprov i syfte att 

kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom 

minska risken för smittspridning 

 

Regeringen uppdrog åt Universitetets- och högskolerådet (UHR) att ta fram fler 
högskoleprov så att minst tre prov per kalenderår finns tillgängliga under 2021-
2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än idag. Uppdraget syftar 
på att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social 
distansering. Uppdraget ska slutredovisas den 30 maj 2021 med delredovisning att 
senast den 15 oktober redovisa tidsplan och uppskattade kostnader, 
Regeringsbeslut 2020-08-13, U2020/04313/UH. Bakgrunden till regeringsbeslut var 
att UHR den 7 augusti beslutade att ställa in höstens högskoleprov som skulle 
genomförts den 18 oktober 2020.  
 
Sedan uppdraget gavs har ett högskoleprov genomförts hösten 2020. Mot den 
bakgrunden förändrades det ursprungliga redovisningsuppdraget med tillägg att 
redovisningen även skulle omfatta konsekvenserna av ett genomfört högskoleprov 
hösten 2020 för fullgörandet av uppdraget och vilka åtgärder som behövs för att 
minst tre högskoleprov finns tillgängliga under 2021. 
 
Uppdragstiden för det ursprungliga uppdraget förlängdes genom ett 
regeringsbeslut, 2020-10-08, så att det uppdraget med tillägg skulle redovisas den 
16 november 2020, U2020/04598, U2020/05114. Slutredovisning av hela 
uppdraget senaste 30 maj 2021 gäller enligt det ursprungliga uppdraget 
U2020/0413/UH. 
 
Den nu aktuella redovisningen ska enligt uppdraget ske genom följande: 
 

• Tidplan och uppskattade kostnader för att ta fram ytterligare ett prov. 

• Konsekvenser av höstens prov för genomförandet av det ursprungliga 
uppdraget. 

• Åtgärder för att minst tre prov finns tillgängliga under 2021.  

• Åtgärder som regeringen resp. UHR behöver vidta. 

• Förstärkning av organisation för provkonstruktion för att minst tre prov 
finns tillgängliga under 2021. 

• Uppdraget ska genomföras i samråd med den nationella samordnaren.  
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Tidsplan och uppskattade kostnader för att ta fram ytterligare ett prov 
 
Syfte 
Syftet med ett ytterligare prov är att ha beredskap med tre prov per år, två under 
våren och ett under hösten. Till hösten 2020 fanns ett prov i lager, dvs det provet 
som inte användes våren 2020 efter att provet blev inställt. Det prov som i 
normalfallet skulle ha använts för genomförandet hösten 2020 är tryckfärdigt. 
Detta prov kan därför användas som första prov till våren 2021. Det prov som ska 
kunna användas för ett andra prov är inte färdigt men färdigställs och 
kvalitetssäkras så att provet kan användas som ett andra prov till våren.  
 
Merkostnader för framtagandet av ett ytterligare prov per kalenderår uppskattas 
till 2 884 000 kronor på årsbasis.  
 
Precisering av kostnader för Umeå universitets provframtagning anges nedan på 
årsbasis. Budgeterade kostnader bygger på ett coronaläge i landet som liknar det 
nuvarande läget. Kostnader för UHR:s egen personal finns inte medräknade här.  
 

Kostnadsområde Kostnadsökning (tkr) 

Extern konstruktion 150 

Lokal granskning 100 

Nationell granskning 350 

Frakter 20 

Lokaler 53 

Lönekostnader 2 020 

Övrigt 191 

Totalt 2 884 

 
 
Konsekvenser av höstens prov för genomförandet av det ursprungliga uppdraget 
 
Arbetet med att fram fler prov så att minst tre högskoleprov ska finnas tillgängliga 
per år 2021-23 pågår för närvarande. Det faktum att provet genomfördes under 
hösten 2020 hindrar inte tillgängliggörandet av tre prov under 2021 eller det 
framtida arbetet med ytterligare ett prov per kalenderår 2022 respektive 2023. 
Detta gäller alltså arbetet med framtagandet av proven och under förutsättning 
att läget med pandemin inte förvärras på ett oförutsägbart sätt från det vi idag 
känner till. Kvalitetssäkring av provet bygger på att personalen ska kunna träffas 
fysiskt eller har tillgång till ett förutomstående säkert digitalt system. Det kan 
sedan också finnas andra skäl som kan försvåra själva genomförandet av provet, 
såsom logistik eller svårigheter med anmälan. Två prov under våren kommer att 
medföra ökade driftkostnader i form av beredskap under anmälningsperioder och 
vid provdagarna liksom arbetet med att säkerställa att systemet stödjer korrekt 
genomförande i alla delar.   
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Åtgärder för att minst tre prov finns tillgängliga under 2021 
 
Logistiken och kontakter med tryckeriet bedöms inte som ett problem. Tryckeriet 
har beredskap att trycka på beställning under våren så länge det sker innan det 
aktuella avtalet löper ut den 30 mars 2021. En upphandling av tryckeritjänster 
pågår.   
 
Åtgärder som regeringen resp. UHR behöver vidta  
 
Några ytterligare åtgärder med regelverket behövs inte för att ta fram ytterligare 
prov. UHR tillsammans med den av regeringen utsedda nationella samordnaren 
analyserar behovet av regeringsbeslut för provens genomförande under våren och 
en gemensam anmälan till båda provtillfällena. Syftet med två provtillfällen under 
våren är att få en jämn fördelning av skrivande för att kunna genomföra provet på 
ett smittskyddssäkert sätt. Det är därför nödvändigt att ha en och samma anmälan 
för båda tillfällena. Det är inte heller avsikten att provdeltagaren ska kunna välja 
mellan de två datumen utan UHR och provanordnarna gör fördelningen av 
skrivande till respektive provtillfälle.  
 
Om den nationella samordnaren bedömer att det behövs ett tak för anmälan kan 
det få konsekvenser för systemstöd och dess hantering av kö för anmälningar. För 
UHR:s eventuella beslut om takbegränsning gäller nuvarande bemyndigande i 
högskoleförordningens 7 kap. 20 a §.  
 
Även annan systemutveckling kan bli aktuell såsom systemstöd för fördelning av 
provdeltagare på provorter/provställen vid hantering av gemensamma anmälan till 
två provtillfällen.    
  
UHR ska bistå provanordnande lärosäten med utbildningsmaterial, såsom 
utbildningsvideo, samt uppdatering av provhandboken till våren för utbildning av 
provpersonal. Detta kan ingå i de nya överenskommelserna mellan UHR och 
provanordnarna.   
 
Förstärkning av organisation för provkonstruktion för att minst tre prov finns 
tillgängliga under 2021-23 
 
Organisationen kring provkonstruktionen vid Umeå universitet behöver stärkas 

för att kunna ta fram minst tre prov under perioden. Det görs genom ett extra 

tillskott av medel och personal som redovisats ovan. Uppdraget genomförs i 

stort med befintlig personal, men med viss utökning av extern konstruktion 

(från arvoderade/fakturerande uppdragstagare) och viss nyanställning. Det är 

möjligt att göra så för att det är ett tidsbegränsat uppdrag. En trolig 

konsekvens av detta är att uppgiftsbankerna kommer att minska under denna 

period, men bedömningen är att minskningen inte är skadlig på så sätt att det 

påverkar provets kvalitet. Däremot går det inte att belasta systemet 

ytterligare, då eventuella ytterligare uppdrag som skulle innebära ytterligare 

minskning av uppgiftsbankerna riskerar att bli skadlig för provets kvalitet.  

Som tidigare nämnts ingår inte UHR:s ökade kostnader i denna beräkning. UHR 

kommer att få ökade egna kostnader för personal med drygt en miljon kronor, 
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ökade tryckkostnader och distribution till tre provtillfällen istället för till två 

samt ökade kostnader för support och stöd till provdeltagare och 

provanordnare innan, under och efter provdagarna. UHR genomför för 

närvarande upphandling av tryckeritjänst varför det inte går att säga något om 

kostnadsbilden för tryckning efter 30 mars 2021. Supportbehovet ökar och 

UHR kan komma att behöva anlita externt företag för att hantera telefoni- och 

mejl från provdeltagare. Även för den delen behöver UHR förhandla med 

extern leverantör. 

Uppdraget ska genomföras i samråd med den nationella samordnaren 

I enlighet med regeringens uppdrag har ett löpande och kontinuerligt samråd 
med den nationella provsamordnaren genomförts i anslutning till redovisningen.  

  

 
    
 
  

 

 


