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• Fusk är oacceptabelt

• Fel att försöka ta utbildningsplatser från andra 
sökande som har större rätt till utbildningen

• Fusk skadar allmänhetens förtroende för 
högskoleprovet

• UHR slår vakt om högskoleprovet 
– ”en andra chans för alla som vill vidare” sedan 1977

Otillåtna hjälpmedel på högskoleprovet
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Våren 2015

• Ett fall av spökskrivare 
– UHR gör polisanmälan, ärendet ligger nu hos åklagare

Hösten 2015

• 2015-11-27: 42 provtagare utan resultat
– analys av svarsmönster avslöjar systematiskt fusk 

• 2016-02-12: UHR återkallar 9 resultat efter tips och fördjupad analys

(Konsekvenser:
– Karolinska institutet stänger av fem nyintagna på läkarprogrammet 
– KTH stänger av en student på det tekniska basåret.) 

Fuskhistorik – 52 fall av högskoleprovsfusk 2015
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• Krav om att provsvar lämnas på heder och samvete. 
Om provdeltagaren förbinder sig att genomföra provet enligt 
UHR:s föreskrifter, blir fusket ”osann försäkran” och åtalbart. 

• Granskning av provdeltagares tillhörigheter. 
Ge provvakter lagreglerad möjlighet att använda kroppsvisitation 
för att upptäcka teknisk utrustning som används för fusk. 

• Sekretesskydd för tipsare.
UHR vill kunna neka att lämna ut namn på enskilda personer som 
ger tips om fusk på högskoleprovet. I dag får dessa anmälningar 
status av allmän handling när de kommer in till UHR. 

UHR föreslår åtgärder mot fusk
– skrivelse 2016-04-15 till regeringen
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2016-07-21

• Regeringen ändrar högskoleförordningen
– Otillåtna hjälpmedel vid högskoleprov ger två års avstängning.
– UHR får rätt att meddela föreskrifter för att motverka fusk. 
(”provsvar ska lämnas på heder och samvete”.)

2016-08-31

• Nya föreskrifter från UHR
”Heder och samvete”-klausulen gör alla former av fusk straffbara 
– brottsrubricering: osann försäkran.
Fällande dom kan ge böter eller upp till sex månaders fängelse, 
i grova fall upp till två år.

• Att fuska på högskoleprovet är inte längre riskfritt

Skärpta regler inför högskoleprovet hösten 2016 
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• 66 000 anmälda – drygt 55 000 skrev provet

• UHR använde fyra varianter av provpass 5
(kvantitativ del – matematiska och logiska uppgifter)

• Huvudversion i hela landet

• Olika versioner i olika lokaler för tre provorter: 
Göteborg, Lund och Stockholm 

Högskoleprovet den 29 oktober 2016 
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• 50 fall med tydligt avvikande svarsmönster

Analys av inlämnade svar
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Pnr

Rätta svar 
provpass 2 
(verb)

Rätta svar 
provpass 3 
(kvantitativt)

Rätta svar 
provpass 4 
(verb)

Genom-
förd 
version av 
provpass 5 
(kvanti-
tativt)

Rätta 
svar, 
facit v 1

Rätta 
svar, 
facit v 2

Rätta 
svar, 
facit v 3 

Rätta 
svar, 
facit v 4

Diff, rätt facit 
mot facit annan 
version (max)

Zdif_kv2-
kv1

dif_kv2-
kv1

XXX 39 37 37 2 10 6 14 38 -32 -4,55 -31

Provpass 1 var ett så kallat utprövningspass och räknas inte med i resultatet

Hög 
prestation

Antal rätta svar 
enligt facit för 
genomförd 
version (lägre 
prestation)

Antal rätta svar 
enligt facit för 
annan version 
(hög prestation)

• Exempel:



• 51 provtagare får inget resultat
(50 med avvikande svar på provpass 5
och en provtagare som ertappats med otillåtna hjälpmedel)

• 51 provtagare stängs av från deltagande i 
högskoleprovet under två år 
(de fyra närmaste provtillfällena)

• Fortsatt utredning av 50 provtagare
(stor sannolikhet att UHR polisanmäler dessa 50
– en provtagare är redan polisanmäld av Linköpings universitet)

• Brottsrubricering: osann försäkran
(fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse)

UHR:s åtgärder med anledning av avslöjat fusk
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Stockholm: 37 Lund: 9 Göteborg: 4 Linköping: 1

Hässelby 9 Lund 3 Trollhättan 3 Linköping 1

Vällingby 5 Malmö 3 Borås 1

Kista 4 Arlöv 1

Stockholm 4 Karlskrona 1

Skärholmen 2 Malmö 1

Solna 2

Bromma 1

Huddinge 2

Johanneshov 1

Jordbro 2

Märsta 1

Norsborg 1

Sollentuna 1

Spånga 1

Täby 1

Fördelning av avslöjade fall



• UHR fortsätter utveckla högskoleprovet 

• Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt

• Fel att försöka ta andras utbildningsplatser 

• Fortsatt fusk urholkar förtroendet för högskoleprovet

• Det är inte längre riskfritt att fuska

Avslutning
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