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Bakgrund 

I högskoleförordningen (7 kapitlet, 20 §) framgår att det ska finns ett 

högskoleprov. Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov som 

anordnats sedan 1977. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är 

viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar, oberoende av 

vilken utbildning det handlar om. Med hjälp av ett högskoleprovs-

resultat konkurrerar sökande i ytterligare en urvalsgrupp, vilket kan 

vara en fördel, särskilt till vissa attraktiva utbildningar.  

Regeringen uppdrog den 16 juli 2020 åt Universitets- och högskolerådet 

(UHR) att redogöra för förutsättningarna för att genomföra 

högskoleprovet hösten 2020.  

Den 13 mars 2020 beslutade UHR att ställa in vårens högskoleprov, som 

skulle ha genomförts den 4 april. Beslutet fattades mot bakgrund av den 

då rådande smittspridningssituationen med anledning av det nya 

coronaviruset. 

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång 

under våren varje år. UHR ska redogöra för förutsättningarna att 

genomföra provet den 18 oktober 2020 samt ge exempel på åtgärder 

som lärosätena tänker vidta eller har övervägt för att skapa kapacitet för 

att provet ska kunna genomföras hösten 2020. UHR ska vid behov 

hämta in underlag från universitet och högskolor som enligt 7 kap. 20 § 

högskoleförordningen (1993:100) ansvarar för att genomföra provet.  

Uppdraget – med diarienummer U2020/4129/UH – ska redovisas till 

regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 6 augusti 2020.  

Den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet den 

18 oktober är att många personer, provdeltagare och provpersonal, 

samtidigt samlas under många timmar i ett stort antal lokaler spridda 

över hela Sverige under en, troligen, fortsatt pågående smittspridning av 

covid-19. Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer är social 

distansering på en till två meter och en begränsning av sammankomster 

till högst 50 personer i samma lokal. Denna rekommendation kommer 

enligt FHM:s uttalande den 4 augusti att ligga kvar även i höst. En viktig 

del för att säkerställa högskoleprovets rättssäkerhet är att det 

genomförs samtidigt på alla provställen. Provet börjar klockan 9.00, 

rasterna äger rum samtidigt för att minimera risken för fusk och provet 

avslutas även samtidigt över hela landet 16.30. Provet består av fem 

provpass som vardera är 55 minuter långa. Den stora utmaningen vid 

provets genomförande är att skapa utrymmen för att undvika trängsel 

samt att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

Möbleringen i provlokalen måste som i vanliga fall även ta hänsyn till att 



 

 

minimera fusk genom att provdeltagarna ska sitta väl åtskilda1, vilket i 

kombination med FHM:s rekommendationer om social distansering kan 

medföra begränsningar i hur lokalerna kan användas.  

Statistik från FHM över covid-19 visar att ingen region i Sverige är fri 

från sjukdomsfall. FHM aviserar fortsatta rekommendationer kring 

social distansering, handhygien och att stanna hemma vid minsta 

symtom även under hösten. Den 30 juli meddelade FHM att 

rekommendationen att arbetsgivare som har möjlighet ska låta sin 

personal arbeta hemifrån, för att de som verkligen måste ta sig till sitt 

arbete ska kunna göra det utan att riskera trängsel och risk för smitta i 

kollektivtrafiken. Covid-19 har fortsatt status av allmänfarlig och 

samhällsfarlig sjukdom.  

Statistik från WHO visar att Sverige har så här långt 78 997 bekräftade 

fall samt 234 inrapporterade fall det senaste dygnet (uppgifter från 

2020-07-25). Även om smittspridningen har gått ned sedan våren 

förekommer utbrott i form av kluster, till exempel efter tillrest personal 

till LKAB-gruvan i Gällivare. Det är det scenario som FHM ser som mest 

troligt för den fortsatta utvecklingen av covid-19 i höst och vinter, enligt 

en artikel i DN den 21 juli 20202. Genomförandet av provet den 18 

oktober riskerar att bidra till sådana kluster av smittspridning.  

Att smittläget inte kommer att vara känt förrän nära inpå provets 

genomförande är en stor begränsning för möjligheterna att på ett 

tillförlitligt sätt uttala sig om förutsättningarna för att genomföra provet 

i höst.  

Med detta sagt följer UHR:s redogörelse nedan.  

Inledning 

UHR har, efter samråd med provanordnarna enligt 15 § UHR:s 

föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015:3), tidigare beslutat att 

högskoleprovet hösten 2020 genomförs söndagen den 18 oktober. 

Besluten om datum för högskoleprovet tas flera år i förväg. Provet äger 

rum på en lördag på våren och en söndag på hösten. Anmälningstiden 

för högskoleprovet hösten 2020 är mellan den 10 augusti och den 27 

augusti. Anmälningstiden fastställs av provanordnarna efter samråd 

med UHR. Tiden efter att anmälan har stängt använder provanordnarna 

till att slutligt boka det antal provlokaler som behövs, anställa 

provledare och provassistenter samt hantera ansökningar om att få göra 

 
1 Handledning för högskoleprovshandläggare 
2 https://www.dn.se/nyheter/sverige/folkhalsomyndighetens-tre-scenarier-for-smittspridning-

nasta-ar/ 
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det anpassade högskoleprovet för dyslektiker och synskadade och gravt 

synskadade med flera. UHR ansvarar för att trycka och distribuera 

provet inför provdagen. Efter provdagen ansvarar provanordnarna för 

att svarshäften skickas till Umeå universitet för rättning och normering.  

UHR har, enligt högskoleförordningen 1993:100, bemyndigande att 

fastställa föreskrifter. I UHRFS 2015:3 föreskrivs vad som gäller för 

provanordnaren och provdeltagaren. Föreskrifterna ligger till grund för 

provanordnarens genomförande av provet och för godkänt/underkänt 

provpass eller provresultat för provdeltagare efter beslut av UHR. 

Vanligen ges provet på 120 provorter i över 2 000 provlokaler och med 

över 3 000 anställda. Förutom provledare, provvakter och assistenter 

tjänstgör städpersonal, vaktmästare med flera under provdagen. UHR 

anordnar provet i utlandet, Mariehamn, London, Bryssel, Madrid och 

Nairobi samt vid Stiftelsen högskolan i Jönköping (enskild 

utbildningsanordnare).  

Vårprovet 2020 ställdes in 

Högskoleprovet våren 2020 ställdes in genom beslut av UHR den 13 

mars. Senare samma dag informerade ansvarigt statsråd Matilda 

Ernkrans på en pressträff om att UHR hade fattat beslut om att ställa in 

provet. UHR fattar beslut om genomförandet och därmed också om att 

inte genomföra provet utifrån bemyndigande i högskoleförordningen 

och i UHR:s föreskrifter för högskoleprovet UHRFS 2015:3. Eftersom 

beslutet om att ställa in vårprovet kom efter att anmälan hade stängt 

behövde UHR utveckla en lösning för att kunna betala tillbaka 

anmälningsavgiften för 69 400 personer (bilaga 1). Återbetalning av 

avgiften har aldrig genomförts tidigare eftersom det var första gången 

som provet ställdes in. 

UHR följde noga utvecklingen av coronaviruset och de beslut som 

regeringen fattade och de rekommendationer som FHM hade beslutat 

om då covid-19 fick status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom 

med överhängande risk för smittspridning. I mars var begränsningen 

500 personer vid samma tillfälle och i samma lokaler. Vid tiden då 

provet skulle ha genomförts var läget ytterligare skärpt, med 

begränsning till högst 50 personer. Högskoleprovet är inte en 

sammankomst som kräver tillstånd för att genomföras men FHM:s 

rekommendationer var vägledande för UHR vid beslutet att ställa in 

vårens prov. Vid kontakter med FHM i mars 2020 gavs också tydliga 

besked om att vårens högskoleprov inte borde genomföras. Skälet var 

att det skulle innebära att en stor mängd individer då skulle samlas i 

samma lokaler, trängas i samma toalettköer på olika campus där många 

av provlokalerna finns och använda samma in- och utgång till lokalen 

som många andra som skulle skriva provet på samma campus men i 

andra provlokaler.  



 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
genomförandet av provet i höst 

FHM rekommenderar rent generellt att riskbedömning före evenemang 

och sammankomster genomförs, för att utvärdera eventuella risker och 

för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Vid alla evenemang bör 

arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar. 

Samtal med FHM har gett vid handen att det inte finns något lagrum att 

hänvisa till för att kunna avvisa personer med symptom. Det innebär för 

högskoleprovets del att det bara är genom information om vikten av att 

inte skriva provet vid förekomst av symptom och genom att vädja till 

individens egen ansvarskänsla som det går att försöka undvika att 

anmälda med symptom kommer till provlokalerna.  

Fortsatt gäller att högskoleprovet inte omfattas av det regelverk som 

anger hur stora folksamlingar som tillåts, i första hand ordningslagens 

begränsning på 50 personer. FHM:s generaldirektörs besked till UHR är 

att det därför inte finns formella hinder från FHM:s sida för att anordna 

provet, förutsatt att det kan göras på ett sätt som följer de allmänna 

regler för distansering som gäller. Samma information har även givits 

till riksdagens Utbildningsutskott. Även Miljöbalkens (1998:808) 

försiktighetsprincip är relevant för provets genomförande eller inte. 

Den finns i hänsynsreglerna i 2 kapitlet, som utgör en central del av 

miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan 

påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller 

parallellt med annan lagstiftning om det inte anges särskilt att de inte 

ska tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att 

verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Verksamhets-

utövaren ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för 

miljön. Situationen är därmed ur juridisk synvinkel densamma som i 

våras.  

FHM har hänvisat till de regionala smittskyddsläkarna för konkreta råd 

och stöd för de enskilda provanordnarna. UHR har dock erfarit att det 

fungerar olika bra i olika delar av Sverige. De två provanordnare utanför 

Stockholm som har varit i kontakt med sina respektive smittskydds-

läkare har fått besked om att de inte har några konkreta råd och 

anvisningar att ge för hur provdagen ska hanteras för att undvika 

smittspridning. De har istället hänvisat tillbaka till FHM. Däremot har 

Smittskydd Stockholm delat med sig av sin bedömning av risken för att 

smitta uppstår som en följd av att provet genomförs till Stockholms 

universitet när de tog kontakt med dem.  
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
I föreskrifternas allmänna råd räknas som exempel på åtgärder för att 

förhindra smittspridning att: 

• sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra 

besökare, 

• markera avstånd på golvet, 

• möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika 

trängsel, 

• erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda 

handsprit, samt 

• undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

UHR:s ansvar för provet 

UHR:s huvudsakliga uppdrag gäller innan provet genomförs, det vill 

säga, tryckning och distribution av provmaterial och efter provet 

rättning och normering. Umeå universitet och Göteborgs universitet 

ansvarar på UHR:s uppdrag för provutveckling. Högskoleprovet är ett så 

kallat high stake-prov med höga krav på jämförbarhet och likvärdighet 

mellan olika provtillfällen. Begreppet står för att provet har stor 

inverkan på kandidaternas framtida möjligheter att söka en högre 

utbildning och därigenom för deras framtida yrkesval. Utan en rigorös 

kvalitetssäkring riskerar provet att förlora legitimitet som 

urvalsinstrument och som förutsägelse för studiefärdighet. Att 

framställa ett prov av den betydelsen är ett omfattande arbete. Det tar 

upp till två år att utveckla ett prov, från det att första uppgiftsförslaget 

läggs fram till ett färdigt prov (se en detaljerad beskrivning av stegen i 

arbetet i bilaga 2). Detaljerade föreskrifter för högskoleprovet fanns 

tidigare inte, utan ålades UHR att ta fram när myndigheten bildades. 

UHR:s föreskrifter för högskoleprovet togs fram 2015 och har därefter 

justerats när behov har funnits (UHRFS 2015:3). 

21 lärosäten är provanordnare och är de som ansvarar för provet under 

provdagen. UHR har de 21 provanordnarnas uppdrag att utveckla och 

förvalta systemet för anmälan till och administration av genomförandet 

av högskoleprovet. Systemet finansieras av de 21 provanordnarna. En 

fullständig processbeskrivning av anmälningsprocessen finns i bilaga 

(bilaga 3).  

Vårprovet 2020 togs fram och trycktes före pandemin och det kommer 

att användas för höstprovet 2020. För höstprovet kan det behövas 

tryckas upp ytterligare exemplar av provet om antalet anmälda till 

höstprovet överstiger antalet anmälda till vårprovet. Distribution av 

provet sker cirka en vecka före provdagen. Det åligger distributören att 

ha tillräckligt med chaufförer för eventuella ökade sjukskrivningstal. 

Provet distribueras över hela landet.  



 

 

För rättning och normering krävs att Umeå universitet, och Göteborgs 

universitet, har tillräckligt med personal. De ansvarar för att säkerställa 

att det finns vikarier vid eventuella höga sjukskrivningstal. Rättning och 

normering förutsätter särskilda kunskaper och kompetenser och kan 

därför inte läggas på någon annan utövare, till exempel medarbetare på 

UHR. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i bilaga (bilaga 4). 

Efter genomfört prov skickar provanordnarna åtgärdslistor till UHR, där 

det framgår vilka provdeltagare som inte har följt anvisningarna. UHR 

bereder och beslutar om provpasset ska underkännas eller kan ingå i 

den slutliga rättningen. UHR:s beslut ska ske skyndsamt för att 

rättningen ska hinnas med. Även UHR kan drabbas av sjukskrivningar 

som påverkar beredning och beslut och det åligger då UHR att utse 

ersättare för hanteringen på UHR.  

UHR:s ansvar för genomförandet under själva provdagen omfattar att 

svara på frågor från huvudprovledare och att genomföra provet i 

utlandet. Vid eventuell hög sjukfrånvaro bland ansvarig personal på 

UHR får provanordnarna lösa problem som uppkommer under 

provdagen med stöd av varandra. Umeå universitet har på UHR:s 

uppdrag också ett bevakningsansvar under provdagen. För provet i 

utlandet gäller samma regler som för provet i Sverige men även 

eventuella lokala restriktioner i landet, till exempel obligatorisk 

användning av munskydd för provdeltagare och provpersonal. 

Huvudprovledare i utlandet är antingen UHR:s egen personal eller 

tillfälligt anställd med huvudanställning inom annan statlig verksamhet.  

Regler för provdeltagare 
Av UHR:s föreskrifter för högskoleprovet UHRFS 2015:3 framgår vad 

som gäller för den som skriver högskoleprovet. Där framgår vilka 

hjälpmedel som är tillåtna, var ytterkläder, mobiler och väskor ska 

placeras, vilka krav som gäller för identitetskontroll, konsekvenser av 

störande uppträdande, sen ankomst och inte minst vid misstanke om 

fusk. Reglerna framgår av §§ 31‒39 samt konsekvenser vid fusk §§ 40‒

41.  

Provledaren ska i sin genomgång gå igenom reglerna med 

provdeltagarna innan provet börjar.  

Provdeltagarna måste i förväg, av såväl UHR som av provanordnarna, 

informeras om vad som gäller under provdagen med anledning av 

pandemin. Redan vid anmälan måste det framgå att provskrivare ska 

avstå från att komma till provlokalen om de har symptom, om det 

kommer att krävas ansiktsmask under provdagen och så vidare. 
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Provets betydelse för 
antagningen och 
rättssäkerhet  

För att sätta provet i ett sammanhang följer här ett stycke som kort 

beskriver provets betydelse för antagningen till högskolan och 

rättssäkerheten runt provet. 

Tillträdet till högskolan består av tre huvudsakliga delar: grundläggande 

behörighet, särskild behörighet för sökt utbildning och att urval måste 

ske om det finns fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser till 

en utbildning. Högskoleförordningen fastställer att urvalsgruppen för 

högskoleprovet omfattar minst en tredjedel av de sökande (HP-

gruppen), där de sökande även är behöriga genom sina gymnasiebetyg. 

Minst en tredjedel tillfaller betygsgruppen och högst en tredjedel får 

beslutas av lärosätena själva, så kallat alternativt urval. Urvalet sker 

genom en algoritm som fördelar platserna utifrån ett jämvikts-

förhållande. Den som är behörig i flera urvalsgrupper konkurrerar i 

samtliga grupper den tillhör. Det går inte att i förväg veta vilken grupp 

en person kan komma att antas i eftersom det är beroende av antalet 

behöriga sökande och antalet platser vid urvalstillfället. En sökande 

med höga gymnasiebetyg och med resultat på högskoleprovet kan 

likaväl antas i HP-gruppen som i betygsgruppen. Konkurrensen om 

platser i HP-gruppen kan då till vissa utbildningar bli högre än i 

betygsgruppen.  

UHR har tidigare analyserat provets betydelse för antagningen till jurist- 

och läkarutbildningen hösten 2019. Analysen visar att de som i störst 

utsträckning är beroende av ett högskoleprovsresultat för att antas är 

män3, eftersom det främst är män som antas på sitt 

högskoleprovsresultat. Högskoleprovet kan därmed fungera som en 

andra väg in på attraktiva utbildningar för dem. Provet verkar därmed 

som en ”utjämnare” av könsfördelningen på jurist- och 

läkarutbildningen. 

UHR:s statistikrapport över första urvalet till hösten 2020, publicerad 

den 17 juli 20204, visar på en nedgång med drygt 1 procent av behöriga 

sökande med högskoleprovsresultat. Antalet antagna visar dock en 

 
3 Universitets- och högskolerådet (2020) Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. Samt en 

analys av de skrivandes användande av provresultaten. Rapport 2020:4 
4 UHR 82020) Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 – statistik i samband med första 

urvalet 



 

 

ökning med 5 procent. Inför urvalet var det slutligen totalt över 451 000 

sökande, av dessa antogs närmare 307 000. Att nedgången i 

högskoleprovsgruppen av behöriga sökande inte blev större än 1 

procent beror på den stora mängden sökande, varav många hade giltiga 

högskoleprovsresultat sedan tidigare. Även tillskottet av extra 

utbildningsplatser kan ha påverkat resultatet.  

En snabbanalys av lägsta meritvärde i HP-gruppen till läkar- och 

psykologutbildningar mellan hösten 2020 och hösten 2019 visar på en 

nedgång av poängen med i snitt 0,05 poäng. Till läkarutbildningen var 

lägsta poäng i HP-gruppen 1,75 av 2,00 till hösten 2019 och till hösten 

2020 var lägsta HP-poäng 1,70. Till psykologutbildningen var lägsta HP-

poäng 1,61 till hösten 2019 och 1,58 till hösten 2020. Motsvarande 

analys av lägsta meritvärde i betygsgruppen BI (de som söker på sina 

gymnasiebetyg utan kompletteringar) visar på en uppgång av lägsta 

meritvärde till läkarutbildningen med 0,34 poäng, från 21,66 till 22.01 

av 22,5, och ingen förändring alls till psykologutbildningen, där det 

fortsatt var 21,70 som lägsta meritvärde. Nedgången i lägsta HP-poäng 

för att antas till läkar- och psykologutbildningar hösten 2020 förklaras 

sannolikt av att vårprovet ställdes in i år.  

En fördjupad analys av hela höstantagningen publiceras av UHR i mitten 

av oktober.  

UHR och Umeå universitet har genomfört ett stort arbete för att 

motverka fusket kring högskoleprovet. Även provanordnarna har 

behövt justera och förstärka sin hantering av provhäftena. 

Provanordnarna utbildar sina provledare så att de kan genomföra sina 

uppdrag på ett säkert sätt.  

UHR:s hantering av högskoleprovet framgår dels av 

högskoleförordningen, dels av UHR:s föreskrifter för högskoleprovet.  

UHR:s föreskrifter anger att svarshäftet ska vara egenhändigt 

undertecknat av provdeltagaren. Provdeltagaren ska försäkra på heder 

och samvete att provdeltagaren lämnar svar utan att använda otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid högskoleprov. Denna 

författning trädde i kraft den 31 augusti 2016. 

Provdeltagare som inte följer bestämmelser i UHR:s föreskrifter och 

provledarens anvisningar får, efter beslut av högskolan (se UHRFS 

2017:1), inget resultat på provpasset. Det kan till exempel handla om att 

provdeltagare tar med sig material ut från skrivsalen, lämnar provsalen 

under pågående provpass, kommer för sent eller uppträder störande.  

Av högskoleförordningen 1993:100 7 kap § 21 framgår att den som 

genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker 

vilseleda vid högskoleprov ska stängas av från deltagande i provet 
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under en period av två år från tidpunkten för försöket. Beslut om 

avstängning fattas av UHR.  

De ändringar regeringen genomförde i högskoleförordningen i augusti 

2016 innebär också andra konsekvenser för den som använder otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprovet. 

Alla former av fusk är straffbara och en fällande dom ger böter eller 

fängelse upp till sex månader.  

I UHR:s föreskrifter framgår att vid misstankar om att ett brott har 

begåtts vid genomförandet av högskoleprovet ska provanordnaren, eller 

UHR i det fall högskoleprovet genomförts av UHR, göra en polisanmälan. 

Om brottsmisstankar uppstår först i samband med rättning av 

högskoleprovet ska UHR göra en polisanmälan. 

 

Förutsättningar för att 
genomföra höstprovet  

Vanligtvis är det färre som skriver högskoleprovet på hösten än på 

våren. 69 400 personer skulle ha skrivit vårprovet som ställdes in, och 

av dessa var det 33 778 personer som saknade ett giltigt resultat. Av 

anmälningsstatistiken för antagningsomgången höstterminen 2020 

framgick att drygt 20 000 sökande till högskolan hade provresultat som 

hade gått ut våren 2020 och att cirka 196 000 saknade tidigare resultat. 

Av dessa 196 000 är det cirka 185 000 personer som har ett svenskt 

personnummer. Höstterminen 2020 sökte över 451 000 personer till 

högskolan och med många varsel och permitteringar i antågande är 

prognosen att högskoleprovet till hösten kan få uppåt 100 000 anmälda.  

Krav på fler lokaler och mer personal  

Provanordnarna ansvarar för genomförandet av själva provdagen och 

därmed för att det finns tillräckligt många lokaler för att genomföra 

provet. Enligt FHM:s rekommendationer kommer social distans, på en 

till två meter att gälla även till hösten. Detta påverkar hur många lokaler 

som provanordnarna slutligen behöver ha i förhållande till antalet 

anmälda. UHR:s föreskrifter reglerar inte antalet lokaler, förutom att 

lokalerna ska vara anpassade för provgenomförandet. Lokalerna ska ha 

fullgod belysning, fullgod ventilation, ge provdeltagarna fullgott 

skrivutrymme och möjliggöra placering av provdeltagarna så att de inte 

kan ta del av varandras prov enligt UHR:s föreskrifter 2015:3. Det 



 

 

innebär att en del av grundskolans skolsalar inte är anpassade för 

provgenomförande och/eller har möbler som inte är anpassade för 

vuxna. Provanordnarna behöver därmed säkerställa lokalernas 

lämplighet för provet innan det kan fattas beslut om att använda 

lokalerna.  

Vikten av att säkerställa rättssäkerheten har lyfts fram av 

provanordnarna inför planeringen av höstens högskoleprov. Det gäller 

bland annat behovet av att många nya salar måste tas i anspråk, vilka 

måste inspekteras så att provskrivarna kan placeras säkert både 

avseende fuskaspekten och risken för smittspridning. Att det kommer 

att bli så många fler nya provledare som behöver utbildas för att kunna 

genomföra sina uppdrag på ett säkert sätt lyfts också fram av 

provanordnarna som en utmaning inför höstens prov. I vanliga fall 

handlar det om ett fåtal nya provledare. 

Provanordnarna ansvarar också för att anställa tillräckligt med personal 

för provdagen i form av huvudprovledare, provledare och 

provassistenter, vaktmästare och städpersonal et cetera. En betydande 

andel provledare som anlitas tillhör riskgruppen 70-plus som 

rekommenderas att hålla social distansering. De kan också tillhöra en 

eller flera andra riskgrupper. UHR:s föreskrifter anger hur många 

provdeltagare som en provledare som mest får ha, maximalt 30. Om 

antalet överstiger 30 ska provassistenter finnas i lokalen. UHR:s 

föreskrifter fastställer också att provpersonalen ska ha genomgått 

utbildning före provdagen. Provanordnarna ska genomföra 

utbildningen. Utbildningsmaterial och rekommendationer tas fram 

gemensamt av UHR och provanordnarna. Ytterligare krav på personal 

fastställs av provanordnaren.  

Provanordnarna kan inte anställa eller definitivt boka lokaler förrän de 

vet hur många som anmält sig – vilket står klart först när anmälan 

stänger och provdeltagarna har fördelats på de olika provorterna. 

Vårens prov ställdes in när provanordnarna redan hade hunnit kontakta 

sina provledare med placeringar på provorterna och boka lokaler för 

provets genomförande, vilket genererade kostnader trots att provet inte 

kunde genomföras. Det tolkades som ett positivt myndighetsbeslut att 

ha anställt provledare och provanordnarna fick därför betala löner 

fastän provet blev inställt och även för ett antal av de bokade lokalerna, 

som inte gick att boka av kostnadsfritt.  

Normalt lämnar cirka 20–30 procent av dem som accepterat att 

anställas som provledare återbud. Det är svårt att beräkna hur mycket 

reservpersonal som kan behövas, eftersom en större del kan komma att 

tacka nej på grund av covid-19. Personal som arbetar på provdagen har 

vanligen annan sysselsättning till vardags och är inte beroende av en 

inkomst från högskoleprovet och en del vill kanske inte utsätta sig och 

sina familjer för onödiga risker. 
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Provledarna har nära kontakt med de skrivande när de kontrollerar vars 

och ens id-handlingar, samlar in provhäftena efter varje provpass och 

kontrollerar att de är underskrivna. Provpersonal kommer att ha 

möjlighet att ha munskydd och handskar vid hantering av id-kontroller. 

Handsprit måste finnas i varje sal för både provledare och prov-

deltagare. Risken att smittade provdeltagare infinner sig till provet är 

stor. Enligt FHM finns inte några direkta möjligheter att hindra smittade 

från att komma in i lokalerna. För provpersonal är det viktigaste att följa 

avståndsprincipen, använda handskar och handsprit mellan 

kontrollerna 

Unga personers riskbeteende  

En komplicerande faktor när det gäller möjligheten att genomföra 

högskoleprovet i höst, utöver det som följer med själva provets upplägg 

och som beskrivits ovan, är det faktum att provskrivarna till stor del 

utgörs av unga människor. De umgås inte i vanliga fall men kommer 

under provdagen att befinna sig tillsammans med en mängd andra 

personer. De ska också resa till provlokalerna, vilket kan innebära en 

risk för smittspridning även om provet genomförs på en söndag.  

FHM presenterade den 23 juni statistik som visar att unga mellan 18 och 

29 år är sämre på att hålla distans och på handhygien, de enligt 

myndigheten viktigaste faktorerna för att undvika smitta. Av 

anmälningsstatistik till högskoleprovet våren 2020 framgår att 

åldersgruppen 18–29 stod för 87 procent av det totala antalet anmälda. 

I en artikel i DN den 16 juli tog FHM:s generaldirektör Johan Carlsson 

upp att smittspridningen i samhället just nu till stor del förekommer 

bland yngre människor som inte hör till någon riskgrupp5. I samma 

artikel påtalar Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid 

Karolinska institutet, att risken för ”superspridare” föreligger där många 

människor vistas samtidigt. I relation till högskoleprovets genom-

förande i höst är det en relevant farhåga att smittspridning i kluster, på 

olika platser i landet, skulle kunna uppstå som följd av att provet 

genomförs. En andra viktig aspekt på fenomenet med superspridare 

som Joakim Dillner lyfter fram är att unga vuxna, i 20‒30-årsåldern, 

tenderar att få milda eller inga symtom av covid-19 när de smittas och 

själva blir smittsamma.  

Att provet är så viktigt för många av dem som anmäler sig för att skriva 

det, är ytterligare en komplicerande faktor. Stockholms universitet har 

haft en första muntlig kontakt med Smittskydd Stockholm som har 

bekräftat att det finns stor risk för att de som är anmälda till provet 

kommer även om de skulle uppvisa sjukdomssymtom, eftersom de 

 
5 https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-har-ar-platserna-med-stor-risk-for-

smittspridning/? 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-har-ar-platserna-med-stor-risk-for-smittspridning/?
https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-har-ar-platserna-med-stor-risk-for-smittspridning/?


 

 

upplever att provet har avgörande betydelse för deras individuella 

möjligheter att konkurrera om en utbildningsplats. 

Eftersom merparten av dem som skriver högskoleprovet är just unga 

vuxna är även detta en relevant aspekt att ta hänsyn till när det gäller 

möjligheten att genomföra provet i höst. Kombinationen av att inte se 

sig som tillhörande en riskgrupp, inte få tydliga symptom och att provet 

uppfattas som viktigt gör det sannolikt att ett antal anmälda 

provskrivare kommer att skriva provet trots att de bär på smittan. 

Därmed kan de smitta andra provdeltagare eller provledare och vakter.  

Provanordnarnas syn på möjligheterna att genomföra 
provet i höst 

UHR har haft kontinuerliga kontakter och möten med de 21 

provanordnande lärosätena sedan den 24 april. Frågan om att 

genomföra höstens högskoleprov har också diskuterats vid ett flertal 

tillfällen i den samordningsgrupp för högskoleprovet som finns, och som 

är en gemensam arbetsgrupp för SUHF och UHR.  

UHR ställde i början av sommaren frågan till de 21 provanordnande 

lärosätena om hur de ser på möjligheterna att genomföra provet i höst, 

givet att begränsningen om 50 personer kvarstår och FHM:s 

rekommendationer om social distansering kvarstår. Frågan har rört 

möjlighet att hyra lokaler, anställa provpersonal, kostnader och när i 

tiden ett beslut om att ställa in provet senast måste fattas för att inte 

provanordnarna ska få kostnader för personal och lokaler trots att 

provet ställs in. Svaren är att provanordnarna ser stora svårigheter med 

att genomföra provet. Dels svårigheter att hitta lokaler, dels, och inte 

minst viktigt, att kunna anställa så många provvakter som behövs om 

antalet lokaler blir ännu större. Givet prognosen om uppåt 100 000 

anmälda till höstens prov, att jämföra med drygt 50 000 hösten 2019, 

går det att förstå provanordnarnas farhågor. 

Det finns också en farhåga hos provanordnarna om att även provet i 

höst ska komma att ställas in efter att anmälan har genomförts. Det 

skulle innebära att de även vid detta tillfälle kommer att bli tvungna att 

betala ut löner och hyra för lokalerna fastän provet inte kan genomföras. 

Detta samtidigt som de inte får behålla sin del av anmälningsavgiften 

eftersom den vid ett inställt prov betalas tillbaka till dem som anmält sig 

till provet. 

Om provdeltagare behöver sitta med två meters mellanrum innebär det 

att endast 11 personer kan skriva provet i en provlokal som vanligtvis 
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rymmer 25 deltagare6. I förlängningen innebär det att ett provställe som 

vanligtvis har 500 skrivande i 20 provlokaler behöver 45 provlokaler 

för att kunna få plats med lika många provdeltagare. Vidare skulle det 

behövas 45 provledare istället för 20. Det är alltså mer än en 

fördubbling av både provlokaler och personal. 

Stockholms universitet har gjort följande beräkningar: Vid ett vanligt 

högskoleprov en höst har de cirka 16 000 anmälda. För detta krävs 565 

lokaler på 37 provställen i länet och närmare 900 provmedarbetare. Om 

UHR:s prognos för höstens provinfrias, med totalt 100 000 anmälningar, 

skulle det betyda cirka 26 000 anmälningar för Stockholms universitets 

del. Det skulle för Stockholms universitets del, under vanliga omständig-

heter, kräva en ökning av antalet provlokaler till 1 050 och en 

personalstyrka på cirka 1 500 medarbetare under provdagen. Om 

smittspridning fortfarande pågår under hösten och med nuvarande 

rekommendationer från FHM kommer Stockholms universitet att ha ett 

behov av över 2 300 lokaler och 4 200 provmedarbetare, att jämföra 

med de 595 lokaler och 900 medarbetare som krävs vanligtvis.  

Göteborgs och Lunds universitet svarar tillsammans med Stockholms 

universitet för mer än 50 procent av det totala antalet anmälda. Bara 

Stockholms universitet har en tredjedel av det totala antalet anmälda till 

provet. Med Stockholms universitets beräkningsgrund skulle höstprovet 

2020 omfatta en provpersonal på närmare 10 000 i hela landet.  

En mer detaljerad promemoria från SUHF om åtgärder vid 

genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och en riskanalys från 

Göteborgs universitet där alla olika aspekter av provets genomförande i 

höst gås igenom medföljer som bilaga (bilaga 5 och 6). I rapporten görs 

en genomgång av vad FHM rekommenderar när det gäller personligt 

ansvar, handhygien, vikten av att stanna hemma vid minsta symptom 

och vad arrangörer av evenemang och sammankomster ska tänka på, i 

relation till högskoleprovets genomförande.  

Provanordnarnas genomförda eller planerade aktiviteter 
för att kunna genomföra provet i höst 

I regeringsuppdraget till UHR framgår att UHR ska redogöra för 

förutsättningarna att genomföra provet den 18 oktober 2020 samt ge 

exempel på åtgärder som lärosätena avser att vidta eller har övervägt 

för att skapa kapacitet för att provet ska kunna genomföras hösten 

2020. För att UHR ska kunna möta upp kravet på att ge exempel på 

åtgärder uppmanade SUHF den 20 juli 2020 i ett utskick till de 21 

provanordnarna till att redovisa till UHR redovisa genomförda och 

 
6 I detta exempel är utgångspunkten att 2 m i mellanrum innebär att avståndet mellan deltagarna 

fördubblas och därmed halveras antal deltagare i lokalen från 25 personer till 11 deltagare samt 
en provledare, dvs 12 personer.  



planerade aktiviteter för att höstens prov ska kunna genomföras.7 

Aktiviteterna gällde personalbehovet och personalrekryteringen, 

behovet av lokaler och lokalanskaffning, åtgärder mot smittspridning 

och för god arbetsmiljö samt därutöver en bedömning av resursbehovet 

i form av ökade kostnader för provets genomförande under rådande 

omständigheterna. Svaren skulle vara UHR tillhanda senast den 31 juli 

2020. De 18 svar som har kommit in redovisas i detalj i bilaga 7 och 

översiktligt i texten nedan.   

Blekinge tekniska högskola redovisar att de kan klara ett större antal 

skrivande om förutsättningarna är normala. Gäller fortsatt 

begränsningar fortsatt på max 50 personer per sal krävs fler grupper i 

fler lokaler och därmed även mer personal. De planerar för att boka upp 

fler lokaler än vanligt och att anställa vakter för att kunna följa FHM:s 

rekommendationer. Då vakterna under högskoleprovet ofta är äldre 

kommer inte de som högskolan normalt använder sig av att vilja jobba 

under höstprovet. Här ser de därför en tydlig risk för att tappa personal. 

Att rekrytera ny personal kommer bli svårare än normalt, kanske inte 

ens möjligt. Då får de svårt att genomföra provet i höst. Högskoleprovet 

kostar redan idag mer än vad intäkten från anmälningsavgiften 

motsvarar.  

Göteborgs universitet redovisar att de kommer att boka upp alla lokaler 

vid två tillfällen för att kunna hantera ett eventuellt omprov. De kommer 

att försöka få så mycket egen personal som möjligt att arbeta under 

provdagen för att få ihop tillräckligt många provmedarbetare. 

Kostnaderna kommer att öka markant då det kommer att krävas 

betydligt mer personal och även bli en högre kostnad för lokaler. De 

kommer att vidta de åtgärder som krävs för att inte bidra till 

smittspridning. I sin riskanalys (bilaga 6) lyfter de risken för att det inte 

kommer att finnas det antal skrivplatser som krävs för att kunna 

genomföra provet hösten 2020. De lyfter också risken för att vissa 

provlokaler måste stängas på grund av att personal blir sjuk och 

ersättare inte har gått att rekrytera. Även risken med kollektivtrafiken, 

att provlokalerna inte ligger där provdeltagarna bor och att de därför 

måste åka med kollektivtrafiken för att kunna ta sig till provlokalen, 

trots att FHM:s rekommendation är att man inte ska åka kollektivt. 

Högskolan Dalarna redovisar att det saknas tillräckligt antal tillgängliga 

lokaler vid flera av deras provorter och att flertalet av de provledare och 

assistenter som tidigare engagerats tillhör pandemins identifierade 

riskgrupper. Det medför att nya personalresurser måste tillsättas och 

introduceras till uppdraget. Såväl lokal- som personalkostnaderna 

beräknas bli betydligt högre än vid ett vanligt prov. För att minska 
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smittorisken, innebär det bland annat att rutiner för köbildning (såväl 

inför som under provet vid till exempel pauser) måste upprättas för att 

säkerställa att restriktionerna efterlevs. Högskolan anser att det vore 

önskvärt om UHR satte upp allmänna och för alla provgenomförande 

instanser generella rutiner för hur restriktionerna ska efterföljas vid 

provtillfället, för att möjliggöra likvärdig hantering och ökad 

rättssäkerhet för att genomföra provet i så stor utsträckning som 

möjligt. Det anser att det är rimligt att tro att en viss andel av dem som 

är aktuella för höstens högskoleprov tillhör någon av pandemins 

riskgrupper och att de inte kommer att ha möjlighet att vara på plats i 

själva provlokalen. Med anledning av det önskas förtydligande och 

klargörande om huruvida högskoleprovet ska kunna genomföras av 

personer tillhörande dessa riskgrupper. 

Högskolan i Borås har inlett arbetet med att kartlägga vilka salar de kan 

använda sig av på campus. De salarna kommer sannolikt inte att räcka 

till då de kommer att ta bort varannan plats i dem för att säkerställa en 

och en halv meters avstånd mellan de skrivande. Eftersom antalet 

provledare blir större när antalet skrivlokaler ökar och då de inte kan 

anställa dem som är 70-plus så behöver de rekrytera nya provledare. De 

hoppas kunna ha nytta av den annonsering efter tentamensvakter som 

görs under sommaren, och kunna anställa några av dem. De planerar 

även att använda sig av befintlig personal på högskolan. Personal-

kostnaderna kommer att bli högre än vanligt eftersom de behöver både 

fler provledare och vakter vid in- och utpassering för att undvika större 

folksamlingar. Högskolan ser logistiken som en stor utmaning, att 

säkerställa in- och utpassering vid start, pauser och slut. De är också 

oroliga för om de ska kunna boka tillräckligt många lokaler och klara av 

att följa FHM:s rekommendationer.  

Högskolan i Gävle kommer att skaffa fler lokaler för att kunna 

säkerställa att avstånd kan hållas mellan skrivande i salar. Detta kan 

göras inom högskolans lokalbestånd. Skrivande kommer att placeras 

med avstånd i enlighet med rekommendationerna och avstånds-

markeringar på golv kommer att finnas i lokalerna. Anslag om att hålla 

avstånd och att tvätta händerna samt att stanna hemma vid symptom 

kommer att finnas uppsatta i lokalerna och fullgod ventilation 

säkerställas i provlokalerna. Många nya provledare behöver anställas 

och rekrytering pågår. Det kan bli en utmaning eftersom oro hos 

personalen för smitta kan leda till sena avhopp. Det försöker högskolan 

åtgärda genom att rekrytera fler än vad som borde behövas. Högskolan 

räknar med en fördubbling av kostnaden när det gäller 

personalkostnader samt att kostnaderna för lokaler också kommer att 

öka. I dagsläget har högskolan avtal med kommunerna om att få 

använda lokaler gratis. Det kan dock inte garanteras då lokalbehovet är 

större än vanligt vid ett eventuellt genomförande av HP hösten 2020. 



 

 

Belastningen på kollektivtrafiken är en risk som de inte ser någon 

lösning på.  

Högskolan i Halmstad redovisar att de i stort sett har samma personal 

som arbetar vid provet varje gång och att av dessa är en stor del äldre 

personer som tillhör riskgrupp, och därför kan förväntas inte vilja 

arbeta under rådande omständigheter. Med nuvarande situation 

kommer behovet av personal dessutom att nära på fördubblas. 

Diskussioner pågår om att använda redan anställd personal som 

provvakter, då de ser snabbare och bättre möjlighet till utbildning av 

dem än vid rekrytering av extern personal. Kostnaden för personal 

beräknas dubbleras. Högskolan har bokat salar, men ser behov av att 

med nuvarande restriktioner endast placera hälften av normalt antal 

skrivande i varje sal. Högskolan bedömer i nuläget att det är god tillgång 

på salar eftersom gymnasieskolorna står tomma på helgerna. Antalet 

stora salar är dock begränsat, och det finns därför behov av att boka 

många fler salar vid ett stort antal skrivande, något som förväntas öka 

hyreskostnaden med minst 50 procent. Högskolan planerar för extra 

städning, tydliga instruktioner för hur logistik till och från salarna ska 

ske, men ser stora svårigheter att klara avstånd vid just in- och 

utpassering med de strikta, gemensamma tidsramar som gäller.  

Högskolan i Skövde möblerar även i vanliga fall med stort utrymme i 

sidled mellan de skrivande för att motverka fusk och ser att de behöver 

skapa större utrymme även framför och bakom de skrivande för att leva 

upp till kraven på social distansering. Det kräver fler lokaler än vanligt 

men både vid högskolan och vid provorterna beräknas det finnas 

kapacitet att öka antalet rum utan att behöva boka lokaler externt. För 

att personer ska kunna hålla avstånd innan de går in i sin anvisade lokal 

kommer högskolan och provorterna att försöka sprida ut rummen över 

högskolan/provorten. Den stora utmaningen blir när deltagarna ska gå 

in och ut. Många av deras nuvarande provledare har uttryckt oro över 

att jobba under provdagen. För att kunna rekrytera den extra mängd 

provledare som krävs samt för att förhindra fusk är målet att de 

nyrekryterade provledarna främst består av personal från högskolan 

och skolorna på provorterna. För att kunna säkerställa att det finns 

tillräckligt med provledare kommer personalen som arbetar på provet 

att behöva vara beordrade att arbeta övertid på en helgdag. Högskolan 

anser att de kommer att kunna klara av att genomföra provet om det 

bestäms att det måste genomföras, så länge antalet som ska göra provet 

inte ökar markant jämfört med tidigare år. Det kommer att kräva en hel 

del extra arbete och kostnader att genomföra provet. De ställer frågan 

om det är lämpligt att ha många personer samlade på samma ställe och 

om det följer FHM:s råd. 

Högskolan Kristianstad har under våren rekryterat ytterligare tio 

personer för att bredda sitt åldersspann av skrivvakter samt för att 
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klara kapaciteten för salstentamen i höst. Dessa personer kommer även 

att tillfrågas för högskoleprovets eventuella genomförande. De har 

bokat alla lämpliga lokaler (god skrivmiljö, övrig arbetsmiljö och 

säkerhet) på campus samt externa lokaler, detsamma gäller för deras 

övriga provorter Simrishamn och Hässleholm. Med anledning av corona 

placerar de bara hälften så många provdeltagarna i varje lokal som 

normalt. De har vidare utformat en coronaanpassad rutin för 

salstentamen (exempelvis hur skrivvakter och provdeltagare ska 

förhålla sig i skrivsalar, korridorer, raster samt rutiner för extra 

städning). Dessa rutiner kommer även att tillämpas vid eventuell 

högskoleprovsdag. Även om de får ett normalt antal skrivande till 

höstens prov så bedömer de att de har så stora utmaningar att de inte 

vet om de mäktar med dem. Vid ett ökat antal skrivande är lokaler och 

bemanning kritiskt. De vet inte heller hur generösa kommunerna 

kommer att vara när de går ut med förfrågan om flera lokaler, varför de 

vädjar om att departementet uppmanar samtliga kommuner i Sverige 

att ställa upp med lokaler och personal. De känner en stor tveksamhet 

till om de verkligen kommer att kunna genomföra provdagen. Det gäller 

samtliga omständigheter, som hur många som kommer att anmäla sig, 

tillgång till lämpliga lokaler, att bemanna lokalerna med provledare och 

provvakter, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst de ökade kostnaderna. 

Högskolan Väst har ännu inte tillfrågat den personal som brukar arbeta 

under högskoleprovet om de är villiga att arbeta vid höstens prov. Det 

kan komma att skilja sig åt mellan de olika provorterna, när det gäller 

hur lätt eller svårt det blir att rekrytera provledare och provassistenter 

till höstens prov. En möjlighet är att högskolans ordinarie personal 

beordras att arbeta som provledare under provdagen, något som 

kompliceras av att det är ganska långa avstånd till vissa provlokaler. De 

tror att de kommer att klara av att rekrytera tillräckligt många men är 

mera tveksamma när det gäller att klara av att utbilda så många nya 

provledare. När det gäller lokalfrågan verkar det lösa sig på de större 

provorterna men vara mer av en utmaning på de mindre orterna. När 

det gäller åtgärder mot smittspridning och för god arbetsmiljö så ser 

även de logistiken kring in- och utpassering som en stor utmaning. De 

tittar på hur flödena skulle kunna ledas om för att undvika att för många 

personer samlas på samma ställe men tillgången på toaletter påverkar 

de möjligheterna. Kostnaderna för att genomföra provet i höst beräknas 

öka väsentligt.  

Karlstads universitet har förutsättningar att genomföra provet i region 

Värmland/Dalsland. Det som är svårast att hantera är tider för raster 

och att hantera alla skrivande på de allmänna ytor som används under 

raster. Längre avstånd och en glesare in- och utpassering gör att alla 

kontroller kommer att ta längre tid, vilket riskerar att orsaka 

förseningar av provets starttid. De kommer att rekrytera en grupp med 

”korridorsvärdar” som hjälper de skrivande att hitta rätt, styr dem i 



 

 

vilken riktning de ska gå för att till exempel äta lunch och gå på 

toaletten, för att minska antalet stora grupperingar. Många i deras 

personal är 70-plus och kommer troligen inte att kunna arbeta under 

provet. Därför blir det ett stort behov av nyrekrytering av personal, 

vilket kommer att kräva mer förberedelsearbete för den personal som 

är ansvarig för högskoleprovet i regionen. Dessutom ser universitetet 

ett behov av att besöka respektive provort för att säkerställa att 

lämpliga, överenskomna åtgärder har vidtagits. De bedömer att ett 

genomförande kommer att medföra en dubblerad kostnad, jämfört med 

i vanliga fall, för att kunna genomföra provet på ett sätt som förhindrar 

smittspridning och är rättssäkert. 

Linköpings universitet har inte gjort några konkreta förberedelser för 

att genomföra provet i oktober 2020 men bedömer att de sannolikt har 

möjlighet att genomföra provet enligt vanliga rutiner, det vill säga utan 

särskild anpassning med anledning av smittläget. En riskfaktor är att 

den provpersonal som brukar engageras inte är villig att ställa upp 

under rådande omständigheter, vilket leder till svårigheter att bemanna. 

Kapacitet för att genomföra provet enligt gällande tidplan och med 

vidtagna åtgärder för att minska smittspridning kan endast göras om ett 

stort antal extra lokaler kan uppbringas. Inget arbete har påbörjats för 

att vidta en sådan åtgärd. Att minska antalet skrivande per lokal med 50 

procent och max 50 skrivande per lokal kan vara en möjlighet att 

genomföra provet, men det kräver ytterligare lokaler, väl utspridda för 

att undvika trängsel i korridorer, köer till toaletter et cetera. 

Bemanningen räknar universitetet med behöver dubbleras vilket är 

möjligt enbart med beordrad övertid av tillsvidareanställd personal vid 

universitetet. Kostnaderna för att genomföra provet uppskattas bli 

dubbelt så höga som i vanliga fall.  

Lunds universitet redovisar att de undersöker möjligheten att utöka den 

personalstyrka som administrerar högskoleprovet. De kommer att 

använda fler provställen på sina större provorter och på de provorter 

som har färre än 350 deltagare kommer flera provlokaler att användas 

på själva provstället. De skrivande placeras glesare än vanligt och det 

kommer att vara max 50 personer per sal. Provställena anpassas så att 

trängsel undviks på främst raster, bland annat genom upptejpning av 

avstånd i toalettköer. Lunds universitets eget framtagna material med 

uppmaning om att hålla avståndet kommer även att vara utplacerat och 

uppsatt på alla provställen. Universitetet kommer att rekrytera mer 

personal, först bland dem som arbetat med högskoleprovet tidigare, 

sedan personal vid såväl Lunds som Malmö universitet och därefter 

personal på vuxenutbildning, gymnasie- och grundskolepersonal på alla 

provorter. Personalkategorin ”korridorsvakt” kommer att användas och 

vara en till tre personer på varje provställe för att under raster påminna 

och upplysa om att hålla avstånd och att det inte bildas täta köer till 
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toaletter. En förutsättning för att provet ska kunna genomföras är att 

nödvändiga medel tillförs. Den vanliga budgeten kan inte hållas.  

Mittuniversitetet redovisar att de vidtagit åtgärder som att kontakta 

tidigare medarbetare för att arbeta under höstens prov och att 

annonsera efter flera till de tre större provorterna. De har bokat upp ett 

antal mindre provlokaler med max 50 skrivande per lokal (oftast färre) 

på orterna Sundsvall och Östersund. Läget ter sig för närvarande mer 

ansträngt i Östersund än i Sundsvall när det gäller tillgången till 

lämpliga lokaler. Åtgärderna kan komma att variera något mellan deras 

nio provorter, bland annat beroende på provortens storlek, antal 

skrivande, skrivlokalernas placering i förhållande till varandra och 

rådande samhällssmitta vid tidpunkten för genomförande. Aktiviteter 

som planeras är att tillhandahålla handsprit, information om att stanna 

hemma vid symptom, att hålla avstånd under raster och att lämna 

provlokalen om sjukdomssymptom uppstår under provdagen. De 

överväger också att märka upp biytor utanför provlokalen med 

avståndsmarkeringar utanför till exempel toaletter. Antalet 

utbildningstillfällen av nya medarbetare samt rekrytering av dessa 

förväntas ta mer tid i anspråk än tidigare.  

Mälardalens högskola har skickat ut förfrågningar till skolor och hotell i 

kommunerna om att hyra ytterligare lokaler, men vet ännu inte om 

tillräckligt med lokaler kommer att finnas tillgängliga när provet ska 

genomföras. De planerar att besöka de externa lokaler som tidigare inte 

använts för att göra en bedömning av hur lämpliga de är samt hur de 

kan användas (det gäller allt ifrån material och provlokaler till närheten 

till pausrum och toaletter samt hur dessa rengörs. De behöver även 

undersöka hur väl det finns eller går att få till en bra skyltning gällande 

att hålla avstånd et cetera i lokalerna). För de externa lokalerna behöver 

de även säkerställa det finns vaktmästare tillgängliga, då detta tidigare 

ibland blivit en utmaning. Att tydligt informera de anmälda om vikten av 

att stanna hemma om de känner sig sjuka med symptom på covid-19, att 

hålla avstånd och hosta eller nysa i armveck och att tillhandahålla 

handsprit. De kommer att hänvisa till olika entréer beroende på var de 

anmälda ska skriva, för att minimera det stora antalet människor som 

brukar samlas i huvudentréerna på provdagens morgon. Provdeltagare 

kommer att placeras på motsvarade sätt som vid salstentamen, där det 

oftast är ett bord mellan de skrivande. Provdeltagare kommer att 

uppmanas att lägga id-handlingar på bordet bredvid för att provledare 

och assistenter ska kunna hålla så stort avstånd som möjligt till 

provdeltagarna. För personal ser högskolan behov av att kunna ordna 

skyddsutrustning i form av handsprit, handskar och visir, och även 

skydds-/plexiglas i den mån det är möjligt. En stark önskan från 

högskolan är att kunna få flytta på anmälda till annan ort i de fall de ser 



 

 

svårigheter med att ordna med lokaler eller personal på någon av 

orterna. 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping kommer att använda mindre lokaler än 

vanligt, avstå från till exempel gymnasieskolors aulor och folkets park i 

Huskvarna, för att klara max 50-gränsen och 

avståndsrekommendationen. De kommer att ha max 30 alternativt 50 

skrivande i samma lokal och att använda två ingångar för max 50 

skrivande per ingång. Deras utgångspunkt är att de planerar att 

genomföra högskoleprovet med samma rekommendationer som 

rektorsbeslut ”Dnr: JU 2020/2316-2 § 879 Coronaanpassad 

campusundervisning”, vilket innebär att de förhåller sig till max 50 

personer i samma lokal, vilket också avser allmänna utrymmen som 

entréer och korridorer samt avståndsrekommendationen 1,5 meter 

mellan skrivplatserna. Beslutet medför att de inte kan hantera lika 

många skrivande som vid ett normalt högskoleprov under en 

hösttermin då de har cirka 1 600‒1 800 skrivande. Utifrån rådande 

situation kommer de att behöva begränsa antalet skrivande per lokal 

samt provort.  

Stockholms universitet har tagit fram en beredskapsplan vars syfte är 

att presentera ett antal förslag och åtgärder för hur Stockholms 

universitet under rådande pandemi eventuellt ska kunna anordna och 

genomföra högskoleprovet hösten 2020, oavsett kostnader och 

rimlighetsaspekter. Den största utmaningen inför höstens högskoleprov 

är att inte bidra till ökad smittspridning bland skrivande och personal 

och i samhället i stort. Detta samtidigt som organisationen, under en 

extremt kort period, ska kunna säkra tillräcklig mängd lämplig 

provpersonal och provlokaler och upprätthålla rättssäkerheten. 

Förutsättningarna för höstens prov grundar sig på uttalade 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och tolkningar av dessa. 

Utifrån dessa ser Stockholms universitet ett kraftigt ökat behov av 

antalet provställen och provlokaler vilket i sin tur förutsätter 

motsvarande ökning av provpersonal. Stockholms universitets slutsats, 

efter att ha redogjort för vilka aktiviteter som genomförs och som 

planeras att genomföras för att högskoleprovet ska kunna genomföras i 

höst, är att provet inte kan genomföras i Stockholms län höstterminen 

2020 om smittspridning pågår och FHM:s rekommendationer ligger fast. 

De ser också att det krävs särskilda åtgärder för att minska antalet 

skrivande per tillfälle till hanterbara volymer för ett framtida 

genomförande av högskoleprovet, efter corona. 

Umeå universitet räknar med att restriktionerna som begränsar antalet 

skrivande till max 50 i varje lokal leder till att de kommer att behöva 

minst dubblera antalet lokaler och antalet provledare och/eller 

assisterande provledare. Stora salar med plats för flera hundra 
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skrivande kommer inte att kunna användas. Med anledning av att 

många av dem som de hittills anlitat tillhör riskgrupper och därmed 

kanske inte vill arbeta under provdagen försämras 

bemanningssituationen. För att klara personalbehovet kommer andelen 

fasta anställda som arbetar på provdagen troligen att behöva öka genom 

beordrad övertid. Universitetet kommer även att behöva införskaffa 

handsprit till alla utrymmen och engångshandskar till samtliga 

provledare/assisterande provledare. De totala kostnaderna beräknas bli 

125‒150 procent högre än vid tidigare höstprov, uppskattningsvis 1,5 

miljoner kronor. Slutsatsen är att de kommer att sträva efter att erbjuda 

skrivplats till alla skrivande, samtidigt som de ser stora svårigheter att 

få fram tillräckligt med lokaler och personal. Ett antal förslag för att 

minska antalet skrivande framfördes i diskussioner i anslutning till 

vårens prov, bland annat åldersgräns, att endast tillåta dem som inte har 

giltigt äldre provresultat med mera. Därefter har även förslag om att 

genomföra provet två gånger under hösten framförts. Universitetets 

uppfattning är att det sistnämnda troligen skulle förbättra 

möjligheterna avsevärt att genomföra högskoleprovet på hösten. 

Uppsala universitet har börjat se över befintliga och möjliga nya lokaler 

att använda vid höstens prov. De kommer att gå ut i flera olika kanaler 

för att rekrytera det antal provledare som kommer att behövas, med 

rekordhögt antal skrivande och samtidigt minskat antal skrivande per 

provlokal. Delar av personalen är kritisk till att arbeta utan 

skyddsutrustning så en större andel än vanligt kan tänkas komma att 

tacka nej till att jobba under provdagen. De överväger att öppna en 

provort som varit stängd på grund av för litet antal anmälningar, för att 

få större kapacitet. Om det inte finns plats för alla som vill skriva på 

huvudorten så kan platser förhoppningsvis ordnas på sidoorterna. De är 

inte helt säkra på att det kommer att gå att hitta tillräckligt många nya 

lokaler som lever upp till kraven. Uppsala universitet upplever de 

nuvarande rekommendationerna som otydliga och ser ett behov av 

nationella direktiv för vad som är en korrekt hantering så att det blir 

enhetligt för alla provanordnare och provdeltagare. De kommer att 

genomföra ytterligare utbildningstillfällen för ny personal samt införa 

nya hygiensäkerhetsrutiner. Ökningen av antalet skrivande och det 

mindre antalet skrivande i varje provlokal kommer att leda till betydligt 

högre kostnader. De ser att ett genomförande av provet innebär en 

betydande smittorisk för såväl deltagare som provledare, 

provassistenter, vaktmästare och annan administrativ personal även om 

skyddsåtgärder vidtas och utbildningar genomförs för nya rutiner.  

Redovisningarna från provanordnarna uppvisar ett stort antal 

genomförda och planerade aktiviteter som syftar till att möjliggöra 

genomförandet av provet i höst. I redovisningarna är det dock tydligt att 

de planerade aktiviteterna inte löser problemet med smittspridningen i 



 

 

höst och att det inte är möjligt för provanordnarna att på ett ansvarsfullt 

sätt genomföra provet. 

Beräknad kostnadsökning på grund av ökat antal 
skrivande och pandemirestriktioner 

Den ekonomiska aspekten av den prognostiserade ökningen av antalet 

skrivande samt om de rådande restriktionerna på grund av pandemin 

gäller även i höst är inte det som provanordnarna lyft som det största 

problemet. Snarare är det, som framgått tidigare i rapporten, att det är 

stora utmaningar under rådande omständigheter att hitta så många nya 

fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda så många nya 

provledare som krävs för att under pandemin följa FHM:s 

rekommendationer. 

I regeringsuppdraget till UHR framgår att myndigheten ska redogöra för 

förutsättningarna att genomföra provet och de ekonomiska aspekterna 

är också en del av förutsättningarna och redovisas därför. Högskole-

provet har för provanordnarnas del gått med underskott ända sedan 

20158. De totala intäkterna för provanordnarna och UHR för 

högskoleprovets vår- och höstomgång 2019 uppgick till 54,1 miljoner 

kronor och de totala kostnaderna till 83,8 miljoner kronor. Det 

motsvarar ett underskott för provanordnarna på 20,8 miljoner kronor 

och för UHR på 8,9 miljoner kronor. 

Att genomföra provet i höst, med ett betydligt större antal skrivande på 

grund av det inställda vårprovet, skulle innebära en merkostnad på 

cirka 31 miljoner kronor (tabell 1). Skulle rådande restriktioner gälla 

även när provet genomförs blir merkostnaden cirka 156 miljoner 

kronor. Beräkningarna baseras på Stockholms universitets skattning av 

det ökade lokal- och personalbehovet med de två scenarierna, fler 

skrivande utan restriktioner och fler skrivande med rådande 

restriktioner. Vid det första scenariot, där det är fler skrivande men utan 

pandemirestriktioner, uppväger den ökade intäkten från 

anmälningsavgifterna en del av kostnadsökningen och ger en ökning av 

underskottet på knappt 19 miljoner kronor. Det andra scenariot, med 

flera skrivande med rådande pandemirestriktioner, beräknas ge en 

ökning av underskottet med cirka 144 miljoner kronor för 

provanordnarna. 

  

 
8 Universitets- och högskolerådet (2020) Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. Samt en 

analys av de skrivandes användande av provresultaten. Rapport 2020:4 
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Tabell 1. Beräknad kostnad för provanordnarnas lokal-, personal- och övriga kostnader för att 
genomföra höstprovet 2020 vid olika scenarier. Angett i miljoner kronor jämfört med 
kostnaden för att genomföra höstprovet 2019. 

    

  

Höstprovet 2019 Fler skrivande 
hösten 2020 
utan 
restriktioner 

Fler skrivande 
hösten 2020 med 
restriktioner 

Kostnad för samtliga 
provanordnares lokaler* 

8,00 14,80 32,56 

Kostnad för samtliga 
provanordnares personal  

36,00 60,12 167,76 

Kostnad för samtliga 
provanordnares övriga 
kostnader** 

8,70 8,70 8,70 

Totala kostnader för samtliga 
provanordnare 

52,70 83,62 209,02 

Samtliga provanordnares 
Intäkter 

14,85 27,00 27,00 

Underskott 37,85 56,62 182,02 

* Alla lärosäten betalar inte för de lokaler de använder för att genomföra högskoleprovet. 
Kostnaden för hösten 2019 som anges här är den kostnad som redovisats av de lärosäten som 
betalar för lokalerna. 

** I den här kostnaden ingår overheadkostnader. 

 

Samlad bild av 
förutsättningarna för att 
genomföra provet i höst 

I rapporten från SUHF görs en genomgång av vad FHM rekommenderar 

när det gäller personligt ansvar, handhygien, vikten av att stanna 

hemma vid minsta symptom och vad arrangörer av evenemang och 

sammankomster ska tänka på, i relation till högskoleprovets 

genomförande (bilaga 5). Slutsatsen i rapporten är att det är ett stort 

risktagande att genomföra provet i hela landet i höst under rådande 



 

 

omständigheter och att mycket talar för att höstprovet bör ställas in och 

ersättas med två provtillfällen under våren 2021.  

Kombinationen av att unga människor inte ser sig som tillhörande en 

riskgrupp, inte får tydliga symptom och att provet uppfattas som viktigt 

gör det sannolikt att ett antal anmälda provskrivare kommer att skriva 

provet trots att de bär på smittan. Därmed kan de smitta andra 

provdeltagare eller provledare och vakter.  

Stockholms universitet, den enskilt största provanordnaren, gör 

bedömningen att provet inte kan genomföras i Stockholms län 

höstterminen 2020 om smittspridning pågår och FHM:s 

rekommendationer ligger fast. De anser också att det krävs särskilda 

åtgärder för att minska antalet skrivande per tillfälle till hanterbara 

volymer för ett framtida genomförande av högskoleprovet, efter corona. 

Också andra stora provanordnare som Göteborgs och Uppsala 

universitet lyfter risken för att provet inte ska kunna genomföras på ett 

säkert sätt under rådande omständigheter. Lokalbehovet, svårigheten 

att rekrytera och utbilda tillräckligt många nya för att arbeta med provet 

är viktiga faktorer i en sådan bedömning. Redovisningarna från 

provanordnarna visar att det inte enbart är de största som är 

tveksamma till att genomföra provet i höst. Även den betydligt mindre 

provanordnaren Högskolan Kristianstad ser stora problem med att 

genomföra höstens prov. Det gäller samtliga omständigheter, som hur 

många som kommer att anmäla sig, tillgång till lämpliga lokaler, att 

bemanna lokalerna med provledare och provvakter, arbetsmiljö, 

säkerhet och inte minst de ökande kostnaderna. 

För att få så uppdaterad information som möjligt om provanordnarnas 

bedömning av sina möjligheter att genomföra provet på ett ansvarsfullt 

sätt i höst diskuterades frågan på ett samrådsmöte den 5 augusti med 

UHR, SUHF och provanordnare. I detta möte, där 19 av 21 

provanordnare deltog, föreligger konsensus bland provanordnarna om 

att provet inte under rådande omständigheter kan genomföras i höst. 

Lärosätesledningarna är de ytterst ansvariga för att undvika 

smittspridning bland de skrivande och bland personalen på sina 

lärosäten och de anser inte att det är möjligt att provet kan genomföras i 

höst eftersom risken för smittspridning är alltför stor. De två 

provanordnare som inte deltog i mötet har mail-ledes instämt i den 

slutsatsen. Det framgår också i rapporten från SUHF att om 

försiktighetsprincipen ska råda kan inte provet genomföras i höst. 

Baserat på FHM:s uttalanden under den senaste tiden är UHR:s 

uppfattning att risken för smittspridning av covid-19 kommer att finnas 

även i höst. De provanordnande lärosätenas ledningar delar denna 

bedömning och ser svårigheter med att skydda provdeltagare och 

provpersonal. UHR anser att det är en bättre strategi att istället för att 

genomföra provet i höst och riskera att bidra till smittspridning runt 
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om i landet, använda hösten till att förbereda två prov till våren 2021. 

De viktigaste skälen till den slutsatsen kan sammanfattas i 

nedanstående punkter:  

• FHM:s rekommendationer att undvika att samla fler än 50

personer kommer att gälla även i höst. Fortsatt gäller också

uppmaningen att arbetsgivare som har möjlighet att låta sina

medarbetare arbeta hemifrån ska göra det för att minska

smittspridningen i samhället.

• Samtliga provanordnare är av åsikten att det inte är möjligt att

genomföra provet i höst på ett ansvarsfullt sätt.

• Provets jämförbarhet över tid kräver att det kan genomföras på

liknande sätt vid varje tillfälle. Skulle provet genomföras med

ett otillräckligt antal provledare eller bristfälliga lokaler i höst

är risken för fusk betydande och jämförbarheten med tidigare

provs resultat försämras och provets legitimitet påverkas

negativt.

• Det är inte de betydligt högre kostnaderna som är skälet till att

provanordnarna ser det som omöjligt att genomföra provet i

höst. Problemet är att det logistiskt inte går att leva upp till

FHM:s rekommendationer, att få tag i tillräckligt många

acceptabla skrivsalar och tillräckligt många utbildade
provledare och andra yrkeskategorier.

• För dem som tänkt skriva provet i höst är det av vikt att de får

ett tidigt besked om att provet inte kommer att genomföras i

höst. Det kan möjliggöra för dem att planera för andra

aktiviteter för att öka möjligheterna att bli antagna till

högskolan till våren 2021 eller senare.

• Under ordnade former kan systemutveckling av

anmälningssystemet göras för att två prov ska kunna

genomföras under en termin, där man endast får göra ett av

dem. Det ger också provanordnarna skälig tid att utbilda

provmedarbetare. Analysen av antagningen till höstterminen

2020, som ska vara klar under oktober, kan också ge vägledning

om huruvida ändringar behöver göras av nuvarande

antagningsregler (alternativt urvalsregler).

Med detta resonemang avser UHR att ställa in provet innan 
anmälan till provet öppnar den 10 augusti 2020. 
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provresultat 

 

Ansvarsfördelning 
Enligt 7 kap 20§ Högskoleförordningen (1993:100) är det högskolorna som 
ansvarar för genomförandet av högskoleprovet.  

Hur högskolorna ska genomföra högskoleprovet regleras i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015:3). UHR beslutar även 
om resultat på provet. 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitet, har 
UHR:s uppdrag att ta fram och rätta provet. De ansvarar också för att meddela 
resultat till provdeltagare samt överföring av resultat till NyA och Antagning.se.  

Skanningen av svarshäften görs, i samarbete med TUV, vid IT-stöd och 
systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet. 

Framtagandet av högskoleprovet 
Att framställa ett prov av den betydelse som högskoleprovet har innebär ett 
omfattande arbete. Det tar upp till två år att framställa ett prov, från det att första 
uppgiftsförslaget läggs fram till ett färdigt prov.  

Processens olika delar framgår i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Provkonstruktionsprocessen 

Som framgår av figuren är en mycket viktig del vid konstruktionen av 
högskoleprovet utprövning (om i figuren) av nya provuppgifter, som sker i 
samband med det reguljära provtillfället. Utfallet av varje delprov och varje 
provuppgift analyseras i relation till utprövningsresultaten och olika modeller för 
att så exakt som möjligt förutsäga reguljära resultat1.  

Ett annat sätt att beskriva framtagandet av högskoleprov är genom fem faser.  

Den första fasen omfattar planering, välja stimulusmaterial (texter, figurer), 
uppgiftskonstruktion, ev. redigering av uppgifterna, lokal granskning av 
uppgifterna, ytterligare revidering och att sätta samman utprövningshäften.  

Den andra fasen omfattar tryck, kontroll av blåkopior, eventuell korrekturändring, 
utprövning (med reguljära prov), uppgiftsanalys, beslut om vad som ska ske med 
uppgifterna (till Item-banken (bank i figuren), ombearbetning och test igen (om i 
figuren) eller förkasta uppgiften (ut i figuren).  

Den tredje fasen innebär att göra ett urval av uppgifter till det reguljära provet, 
nationell granskning av uppgifterna och vid behov revidering av uppgifterna.  

 
1 https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-
utbildningsvetenskap/hprov/forskning-utveckling/ 
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Den fjärde fasen omfattar en ny nationell granskning, eventuell revidering därefter 
och en sista koll av provets totala sammansättning (t.ex. kontroll att det inte finns 
överlappning mellan olika delprov).  I denna fas ingår även att anpassa det 
reguljära provet till gruppen gravt synskadade. Det anpassade provet ska även   
läsas in i DAISY-format, det inlästa ska därefter lyssnas för korrektur, manus 
revideras och vid behov även spelas in på nytt samt slutredigeras. För det 
anpassade provet i punktskrift upphandlas extern pedagogisk anpassning och 
tryck.  

Den femte och sista fasen omfattar tryck av provet, själva provgenomförandet och 
uppföljning efter provet. DAISY-skivor ska produceras. 

Tryckning av provet 
När provet är framtaget och godkänt så lämnas provet till tryckeriet. Tryckeriet 
lägger in material i sina program och anpassar. Provet och övrigt material (t.ex. 
anvisningshäften) skickas till TUV för tryckgodkännande.  

Senast tio veckor innan provdagen får tryckeriet en preliminär uppgift om den 
totala upplaga som ska tryckas (baserat på en prognos). Det exakta antalet som 
ska tryckas vet UHR först cirka fyra veckor innan provdagen. Senast tre veckor 
innan provdagen får tryckeriet uppgift om hur upplagan ska fördelas på de olika 
provorterna. Cirka åtta arbetsdagar före provdatum levereras provet till 
provorterna. Att leveransens sker vid sagda tidpunkt är för att ta höjd för 
förseningar vid leverans och ge tid för hantering om universiteten/högskolorna 
behöver få ytterligare provhäften. Tryckeriet kan, om behovet uppstår, effektuera 
efterbeställningar på högst 200 exemplar så sent som två vardagar före 
provdagen. Dessa efterbeställningar ska vara klara för leverans till aktuell provort 
senast kl. 12 dagen innan provdagen.  
  

Mottagande av provmaterial 
Materialet levereras till provorten/provställe och tas emot av en av 
provanordnaren utsedd person. Provet ska fram till och under provdagen hanteras 
och förvaras på ett sådant sätt att syftet med provet inte motverkas. 

I vissa fall har provanordnaren säkerställt att säkerhetskraven är uppfyllda och att 
provet därför kan förvaras vid det aktuella provstället. I andra fall förvaras provet 
centralt och fördelas till provställen under provdagens morgon. 

Provdagen 
Lärosäten, och i förekommande fall även UHR, genomför provet i enlighet med 
gällande regler. 

Efter provet 

Provanordnarna 
När provet är genomfört så ska provanordnaren senast nästkommande vardag 
skicka provdeltagarnas svarshäften till Umeå universitet (ITS, TUV). 
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Normalt har provanordnaren tre dagar på sig att samla ihop och skicka tillbaka 
utprövningsmaterialet.  

Senast fem dagar efter provdagen ska deltagarförteckningarna (”närvarolistorna”) 
skickas till Umeå universitet (TUV). Listorna behövs för att säkerställa att det är 
rätt personer som får sina resultat.  

Senast 10 dagar efter provet ska eventuella anmärkningar och åtgärdslistor vara 
färdigställda och (av praktiska skäl) skickas till Umeå universitet (TUV). På 
åtgärdslistan ska anmärkningar för de provdeltagare som inte har följt de regler 
som gäller för provgenomförandet eller som inte har visat giltig legitimation anges.  

De anmärkningar som finns från provdagen utreds. Den huvudansvarige 
provhandläggaren vid respektive högskola ansvarar för att en utredning genomförs 
och att ett skriftligt underlag om det inträffade lämnas till UHR (via Umeå 
universitet, TUV).  

UHR  
Vid UHR utreds de anmälningar som provanordnare har lämnat i åtgärdslistor med 
underlag. Allt underlag som lämnats till UHR gås igenom, ärendet beredes och 
beslut om åtgärd tas. Det är en hantering som måste hålla, och håller, en hög 
rättssäkerhet. Denna process kan ta upp till 10 arbetsdagar beroende på antal 
händelser som måste utredas och hur ”bra” underlaget från provanordnaren är. 

Umeå universitet  
Svarshäftena som provanordnarna har skickat skannas in vid IT-stöd och 
systemutveckling (ITS). ITS granskar och editerar data och levererar datafiler till 
TUV inför rättning. 

Det stora antalet sidor (det är fem sidor per provdeltagare) som skannas och de 
höga kraven på kvalitet och en rättssäker hantering gör att processen tar tid. 
Svarshäften som lämnats in i fel ordning och skadade svarshäften skapar 
förseningar. Alla tveksamma fall där provdeltagaren till exempel inte fyllt i 
svarshäftet ”ordentligt” eller på korrekt sätt fyllt i personnummer måste granskas 
och hanteras manuellt.2 

Rättningen påbörjas men kan inte slutföras innan beslut om vilka som ska få eller 
inte få ett resultat på provet/delprovet har meddelats från UHR. När samtliga prov 
är färdigrättade, och underlaget är så bra det kan bli, startar 
normeringen/ekvivaleringen. Syftet med denna process är att göra resultat från 
olika provversioner jämförbara då svårighetsnivån varierar mellan provversioner 
och att transformera antalet rätta svar till en mer hanterlig och ”lämplig” skala 
(0,00 – 2,00). 

När normeringen/ekvivaleringen är klar ska resultat per provdeltagare bearbetas 
(rätt person ska få rätt resultat) och uppgifter om resultat ska därefter levereras till 

 
2 Vilket är alltför vanligt. Många som gör svaga markeringar, har dåliga sudd så blyertsen smetas ut, många 
som inte har blyerts så de kan inte sudda utan de stryker över eller ringar in, etc. 
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antagningssystemet NyA (UHR) och tillgängliggöras den enskilde provdeltagaren. 
Härvidlag är det av största vikt att provresultatet levereras till NyA i tid för att 
urvalet ska kunna ske.  

 

Provet våren 2020 - hösten 2020 – våren 2021 
Provet 2020 ställdes in p.g.a. Covid-19 och den pågående pandemin. Provet hann 
tryckas och fördelas på provorter inför distribution till provorterna enligt de 
uppgifter som förelåg vid tidpunkten. Provet hann dock inte distribueras vilket 
innebär att det aktuella provet (som trycktes för ca. 70 000 deltagare) nu förvaras 
på ett säkert ställe och kan (ska) användas när det är aktuellt att genomföra 
provet. 

Någon möjlighet att justera i tidplanen för arbetet med provet hösten 2020 ges 
inte. Då det förväntas öka antalet anmälda så kommer det uppstå ett behov av 
tilläggstryck samtidigt som det redan färdigtryckta provet i många fall måste 
packas- och märkas om3 för att kunna levereras i enlighet med de nya uppgifter 
som högskolorna har lämnat i sina beställningar.  

Vid ett ökat antal anmälda kan även fördelningen av utprövningen på orter komma 
att behöva justeras.  

Senast den 11 september behövs därför uppgifter om aktuella lokaler och antalet 
prov för att provet ska kunna hanteras säkert, tryckas (paketeras om) och 
levereras i tid inför provet. 

Det finns i dagsläget två prov som med kort varsel kan distribueras, ett färdigtryckt 
och ett färdigt för tryck. Det färdigtryckta är provet som skulle ges våren 2020. 
Provet som är färdigt för tryck är det prov som var planerat att distribueras hösten 
2020. 

Om det skulle vara aktuellt med t.ex. två provtillfällen hösten 2020 så skulle det 
sannolikt gå att hantera vad avser tryckningen om beslutet tas i god tid. Förslaget 
är dock inte tillämpligt av andra skäl, brist på tid för efterarbete och lärosätenas 
hantering är två exempel. 

Provet som var planerat att ges våren 2021 befinner sig p.g.a. pandemin 
fortfarande i början av fas tre. Av säkerhetsskäl är det ett krav att det planerade 
provet granskas på gemensam plats för att frågorna inte ska riskeras att spridas. 
Befintliga rekommendationer kring resande m.m. har under våren omöjliggjort 
nödvändiga nationella granskningar. 

 
3 Varje kartong är märkt med aktuellt lärosäte, leveransställe, provställe och provlokal. Varje kartong 

innehåller de fem inplastade provpassen som även de är märkta med lärosäte, leveransställe, provställe och 
provlokal.  
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Om höstprovet 2020 inte genomförs så kan vårprovet 2020 och höstprovet 2020 
användas för två provtillfällen våren 2021. Att genomföra ett höstprov 2020 och 
två vårprov 2021 är dock inte görligt med tanke på det ovanstående.   

Det finns även ersättningsprov som är tänkt att användas i det fall det reguljära 
provet inte kan användas (om det finns skäl att anta att provet har blivit känt före 
ordinarie tid för provet, 12 § UHR:s föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 
2015:3)). Provet är tänkt som en sista utväg och ska förhoppningsvis aldrig behöva 
realiseras. För att inte påverka en redan ansträngd item-bank så är därför kvalitén 
på frågorna bra, men inte helt upp till den standard som föreligger i ett ordinarie 
reguljärt prov4.  

Ersättningsprovet kan även det distribueras givet en viss framförhållning för 
anpassning till aktuell grafisk profil. Längre framförhållning krävs dock för det 
anpassade provet för gravt synskadade som inte är förberett i samma 
utsträckning5.  

 

 
4 Betänk att dessa frågor kan komma att aldrig användas. 
5 Det är en relativt ny form av anpassning som görs av det reguljära provet varför det ännu inte realiserats i 

ersättningsprovet.  
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HANTERING AV ANMÄLAN TILL 
HÖGSKOLEPROVET 

Högskoleförordningens 7 kap. fastställer högskoleprovets avgift enligt 21 § Den 
som vill delta i högskoleprovet ska betala en avgift på 450 kronor i samband 
med anmälan till provet. 

UHR:s årliga regleringsbrev fastställer följande gällande högskoleprovet:  

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med 
högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som 
anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i 
högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor 
per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och 
det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas 
av avgifterna.  

Efter avräkning av UHR:s andel av anmälningsavgiften överförs resterande del 
av 450 kr/anmälan till de 21 lärosätena, dvs 270 kr/anmälan. Denna hantering 
är en del av den tjänst som UHR tillhandahåller via System HP för de 21 
provanordnande lärosätena och som är fastställd i överenskommelse mellan 
UHR och lärosätena: ”Produktionen innebär också bevakning av systemet 
gränssnitt och transaktioner mot betalnings- och förmedlingsföretag, bank och 
plusgiro.  
Kostnaderna för dessa tredjepartstjänster (transaktioner vid kortbetalning, 
bank och plusgiro) ingår i UHR:s tjänst.” 
 
Som framgår ovan finns ingen reglering på nationella nivå av 
anmälningsavgiftens del till lärosätena. Det finns heller ingen reglering hur och 
när lärosätenas del ska tillfalla dem utöver överenskommelsen mellan UHR och 
lärosätena för den tjänst som UHR tillhandahåller mot ersättning.  
 



 

2 (3) 
 

Anmälningstiden för högskoleprovet våren 2020 var 15 januari till 1 februari 
2020. UHR förmedlade till lärosätena deras andel av anmälningsavgiften ca tre 
veckor efter att anmälan hade stängt.  

Nedan följer en översiktlig processbeskrivning av den tjänst UHR 
tillhandahåller.  

 

EN ÖVERSIKTLIG PROCESSBESKRIVNING 

 

Anmälan till högskoleprovet görs på webbsidan www.hogskoleprov.nu där 
man först skapar ett konto.  Undantagna är personer med någon form av 
skyddade personuppgifter som istället ska vända sig direkt till provanordnaren 
med sin anmälan.  Provanordnare är universitet och högskolor.  UHR är 
samordnare av anmälan och mottagare av avgiften för provet genom uppdrag 
från de 21 provanordnande lärosätena.  Anmälan sker under en viss avgränsad 
anmälningsperiod. 

 

Processen kan i korthet beskrivas enligt följande: 

 

SKAPA KONTO 

Alla deltagare behöver ha ett konto där de anger sina person- och 
kontaktuppgifter.  Det skapar de vid första anmälningstillfället.  Kontot kan 
sedan användas vid återkommande anmälningar. 

 

ANMÄLAN 

Deltagaren anmäler sig till provet via sitt konto.  Först registrerar man sitt val 
av provanordnare och önskad provort.  Sedan betalas anmälningsavgiften på 
450 kr, vilket kan göras antingen genom kortbetalning eller via bankgiro.  En 
anmälan är godkänd först när avgiften är betald och registrerad hos UHR.  

 

KORTBETALNING 

För kortbetalningar anlitas betalföretaget NETS.  När deltagaren väljer kort 
som betalsätt länkas denne till NETS betalsida.  En genomförd betalning 
registreras omgående hos UHR som skickar en bekräftelse till deltagarens 

http://www.hogskoleprov.nu/
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angivna e-postadress. Kortbetalning kan göras med VISA eller MasterCard och 
står idag för ca 90 procent av samtliga betalningar.BANKGIROBETALNING 

Bankgirobetalningar görs till UHR:s konto i Swedbank.  De sparas i en fil, en för 
varje dag under anmälningsperioden, och läses in i UHR:s system för anmälan.  
När betalningen är inläst skickas en bekräftelse till deltagarens angivna e-
postadress. 

 

UTBETALNING TILL LÄROSÄTENA 

Efter anmälans stängning tas ett underlag fram för utbetalning av lärosätenas, 
dvs provanordnarna, andel av avgiften som är 270 kr per anmälan.  En slutlig 
utbetalningsorder lämnas till UHR:s generaldirektör för attest.  
Ekonomienheten överför sedan pengarna till lärosätena och intäktsför 
samtidigt UHR:s del av avgiften.  Därefter tillkommer ett antal arbetsdagar för 
hantering hos UHR och hos bankerna innan pengarna finns på lärosätenas 
konton.  UHR förmedlar lärosätenas andel av anmälningsavgiften cirka tre 
veckor efter att anmälan har stängt.  
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Rättning och normering av provet 

Provanordnarna 

När provet är genomfört så ska provanordnaren senast nästkommande vardag skicka 

provdeltagarnas svarshäften till Umeå universitet (ITS, TUV). Normalt har provanordnaren tre 

dagar på sig att samla ihop och skicka tillbaka utprövningsmaterialet.  

Senast fem dagar efter provdagen ska deltagarförteckningarna (”närvarolistorna”) skickas till 

Umeå universitet (TUV). Listorna behövs för att säkerställa att det är rätt personer som får sina 

resultat.  

UHR 

Vid UHR utreds de anmälningar som provanordnare har lämnat i åtgärdslistor med underlag. 

Allt underlag som lämnats till UHR gås igenom, ärendet beredes och beslut om åtgärd tas. Det 

är en hantering som måste hålla, och håller, en hög rättssäkerhet. Denna process kan ta upp 

till 10 arbetsdagar beroende på antal händelser som måste utredas och hur ”bra” underlaget 

från provanordnaren är. 

Umeå universitet 

Det stora antalet sidor (det är fem sidor per provdeltagare) som skannas och de höga kraven 

på kvalitet och en rättssäker hantering gör att processen tar tid. Svarshäften som lämnats in i 

fel ordning och skadade svarshäften skapar förseningar. Alla tveksamma fall där 

provdeltagaren till exempel inte fyllt i svarshäftet ”ordentligt” eller på korrekt sätt fyllt i 

personnummer måste granskas och hanteras manuellt. 

Rättningen påbörjas men kan inte slutföras innan beslut om vilka som ska få eller inte få ett 

resultat på provet/delprovet har meddelats från UHR. När samtliga prov är färdigrättade, och 

underlaget är så bra det kan bli, startar normeringen/ekvivaleringen. Syftet med denna process 

är att göra resultat från olika provversioner jämförbara då svårighetsnivån varierar mellan 

provversioner och att transformera antalet rätta svar till en mer hanterlig och ”lämplig” skala. 

Normeringsresultatet, dvs. den slutliga poäng som provdeltagaren erhåller, överförs till 

antagningssystemet NyA och aktiveras i samband med urval för den som har sökt utbildning. 

Till antagning vårterminen 2021 genomförs urval 1 i början av december. Normeringen ska 

därför vara klar i slutet av november.  
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Rapport om åtgärder vid genomförandet av högskoleprovet 

hösten 2020 

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 

covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12 och HSLF-FS 2020:31) gäller för alla verksamheter, inkl. statliga 

myndigheter, att utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare 

säkerställa att verksamheten vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.  

Allmänna råd 

I föreskrifternas allmänna råd räknas som exempel för åtgärder för att förhindra smittspridning: 

i) att sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare, 

ii) att markera avstånd på golvet, 

iii) att möblera om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, 

iv) att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt 

v) att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

Personligt ansvar  

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa        

smittspridning regleras att alla som sitt personliga ansvar bör bl a i) vara noggranna med sin 

handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten/handsprit i minst 20 sekunder, ii) hålla 

avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, iii) undvika att resa med 

sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats, iv) hålla 

avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel. 

Personer över 70 år och andra riskgrupper bör undvika att vistas på platser där människor samlas. 

Som information om allas ansvar att hindra smitta av covid-19 och som viktiga saker som alla kan 

göra anges vidare att man ska stanna hemma även om man känner sig bara lite förkyld och att man 

ska hålla en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.  

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster, FHM 

FHM rekommenderar riskbedömning före genomförandet av evenemang och sammankomster för 

att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Vid alla evenemang 

bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar. Följande allmänna 

åtgärder bör vidtas i) genomför en riskbedömning, ii) ge information i förväg om att personer med 

symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget, iii) god kapacitet för tillfredställande 

handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till 

handsprit särskilt i toalettområden och på matställen och iv) information om allmänna hygienråd 

(t.ex. affischer). 
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För riskbedömning finns en särskild mall om punkter som bör omfattas och det finns ett 

riskbedömningsverktyg vars resultat används vid riskbedömning om behovet av ytterligare åtgärder i 

form av handlingsplan och bedömning av om sammankomsten kan genomföras. 

I planering ska man i möjligaste mån undvika både planerade och spontana samlingar av studenter i 

exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen. 

 Regeringen fastställde den 11 mars en förordning enligt vilken ett förbud mot allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar utfärdades så att dylika, med fler än 500 deltagare, inte 

fick hållas i Sverige. Detta förbud förändrade regeringen i ett nytt beslut den 28 mars att gälla för 

samlingar med fler än 50 deltagare1. Förbudet gäller för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar vilka polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa om de hålls i strid med regeringens 

tilldelade förbud. Föreläsningar räknas som allmänna sammankomster. På lärosätena har rektorer 

fattat lokala beslut som är förenliga med detta regeringsbeslut och som gäller för samlingar som 

används för undervisning. 

Om förbudet mot allmänna sammankomster ska gälla för genomförandet av högskoleprovet är inte 

självklart men om man utgår från smittskyddsperspektivet så låter det som en rimlig utgångspunkt 

att regeln skulle kunna tillämpas även för lokaler och sammankomster vid provets genomförande. Å 

andra sidan är syftet med regeringens förbud att begränsa smittspridningen. Om lärosätena vid 

genomförandet av provet också utgår från smittskyddsperspektivet istället för att försöka tolka 

siffror bakom, ibland otydliga riktlinjer och rekommendationer, blir frågan på vilket sätt lärosätet vid 

sitt genomförande av provet på bästa sätt kan hindra smittspridning bland provdeltagare, 

provpersonal och i sin omgivning. En sådan genomgång och analys av förutsättningar för provets 

genomförande kan resultera i en bedömning att provet bör ställas in eftersom riskerna för 

arbetsmiljö, folkhälsa eller provets säkerhet inte kan garanteras på rimlig nivå. 

FHM betonar att det är särskilt viktigt att ha i) god handhygien, ii) hålla avstånd, iii) stanna hemma 

om man är det minsta sjuk, iv) undvika att träffa andra människor som man inte brukar umgås med 

och att vid samlingar undvika långvarig vistelse under samma tak och v) undvika trängsel vid 

gemensamma utrymmen som matsal och entrén. 

 

i) God handhygien 

Det kan vara en utmaning att upprätthålla goda hygienrutiner vid in- och utpassering samt vid 

toalettbesök, raster och lunch när människor är i rörelse mellan provpassen. 

Det behövs hygiensäkerhetsrutiner som ska tas fram i god tid för att sedan implementeras och följas 

under provdagen. Provhandläggarna behöver instruktioner och säkerhetsrutiner som har förankrats 

inom organisationen. Det kan även krävas konsultationer med FHM och regionala skyddsläkare när 

det gäller bedömningar och åtgärder.    

 
1 Vid tidpunkten när UHR beslutade att ställa in vårens prov gällde regeringens beslut om begränsningen till 
max 500 personer medan motsvarande begränsning nu gäller för max 50 personer. 
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Tvål och handsprit måste köpas in och distribueras ut. Handskar ska finnas tillgängliga och behovet av 

munskydd och plexiglas ska övervägas. Särskilt gäller detta för provledarna och även för 

assistenterna som är i kontakt med övrig provpersonal och provdelatagarna och som kan röra sig 

lokalerna. 

Nya lokaler måste inspekteras så att de uppfyller hygienkraven under pandemin och kan användas 

utan trängsel och risk för smittspridning. 

ii) Hålla avstånd 

Det förekommer olika mått på avstånd som borde gälla mellan provdeltagare från armlängd till 

någonstans mellan 1-2 meter vid provtillfället. Att lämna det åt en ensam provhandläggare att 

besluta om sådana skyddsåtgärder verkar orimligt. Istället måste besluten förankras i lärosätenas 

organisationer eftersom besluten har stor betydelse för provets genomförande, skyddsverkan och 

kostnader i form av personal och lokaler. 

Samordning mellan provanordnande lärosäten är absolut nödvändigt i många praktiska frågor. 

Provhandläggare är experter på högskoleprovet men ej på smittspridning. Stöd från FHM i löpande 

frågor måste finnas tillgängligt om ett prov ska kunna genomföras under hösten. År 2019 handlade 

det om 21 st. provanordnande lärosäten, 120 provorter, 2 500 lokaler för 100 000 deltagare/år. 

Om provdeltagare behöver sitta med 2 m mellanrum så innebär det att i en provlokal där 25 

deltagare vanligtvis skriver provet kommer endast 11 personer kunna skriva provet2.  I förlängningen 

skulle det innebära att på ett provställe där vi vanligtvis har 500 skrivande i 20 provlokaler, skulle det 

i stället behövas ca 46 provlokaler för att kunna få plats med lika många provdeltagare. Vidare skulle 

det behövas 46 provledare istället för 20. Det är alltså mer än en fördubbling av både provlokaler och 

personal. 

Om vi därtill räknar med att antal provdeltagare kommer att öka pga att vårprovet blev inställt och 

att antal sökande till högskolorna kommer att öka har Stockholms universitet räknat ut följande. Vid 

ett normalt högskoleprov en höst har Stockholm ca 16 000 anmälda. För detta krävs 565 lokaler på 

37 olika provställen i länet och närmare 900 provmedarbetare. Om man utgår från UHR’s 

beräkningar kan det handla om totalt 100 000 anmälningar kommande höst, vilket skulle betyda ca 

26 000 anmälningar för Stockholms del. Det skulle för Stockholm under normalt prov krävas en 

ökning av provlokaler till 1050 och en personalstyrka på ca. 1500 medarbetare en provdag. Om 

smittspridning fortfarande pågår under hösten med nuvarande rekommendationer gäller att 

Stockholm har ett behov av över 2300 lokaler och 4200 provmedarbetare att jämföra med 

normalårets 595 lokaler och 900 medarbetare. Stockholm står för ca 1/3 av antalet anmälda och 

provdeltagare i landet. Tillsammans med Lund och Göteborg svarar dessa tre provanordnare för mer 

än 50 % av antalet anmälda och provdeltagare.  

 
2 I detta exempel är utgångspunkten att 2 m i mellanrum innebär att avståndet mellan deltagarna fördubblas 
och därmed halveras antal deltagare i lokalen från 25 personer till 11 deltagare samt en provledare, dvs 12 
personer.  
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Det handlar primärt om provet överhuvudtaget kan genomföras under sådana omständigheter och 

mindre om de ökade kostnaderna som kommer att uppstå. Det är extremt svårt, om möjligt, för 

provanordnare att ens kunna skaffa fram den mängd lokaler som krävs samt att kunna säkra närvaro 

på provdagen för den stora mängd personal som krävs för att kunna genomföra provet. Lokaler för 

genomförandet av högskoleprovet ska vara lämpliga för provgenomförande. Lokaler ska ha fullgod 

belysning, fullgod ventilation, ge provdeltagarna fullgott skrivutrymme och möjliggöra placering av 

provdeltagarna så att de inte kan ta del av varandras prov enligt UHR:s föreskrifter 2015:3 27 §. 

Många klassrum för till exempel grundskolan är inte lämpliga för provgenomförande och möblerna är 

inte anpassade för vuxna individer. Under provdagen ska ett antal kontroller utföras av 

provdeltagarnas identitet, provmaterialet och liknande. Under en provdag kontrolleras varje 

provdeltagares identitet sju gånger. Denna hantering ställer höga krav på rutinerna men också på 

medarbetarna och deras kompetens. Bland annat måste äktheten av id-handlingarna kontrolleras 

vilket kräver erfarenhet av att kunna bedöma en äkta id-handling från en förfalskad. Vidare uppstår 

många tillfällen för en fysisk närhet mellan personal och skrivande där varje sådant möte utgör en 

smittorisk. Risken för ytterligare smittspridning ökar eftersom provvakterna och provdeltagare inte 

normalt umgås med varandra. 

iii) Stanna hemma om man är det minsta sjuk 

Provet har mycket stor betydelse för de skrivande. Det kommer sannolikt innebära att det kommer 

att finnas anmälda med symptom som kommer att vilja inställa sig för att skriva provet även om de 

borde ha stannat hemma. Detta måste hanteras i varje enskild provlokal – av provledare med 

otydligt mandat och utan några egentliga verktyg för att ingripa. Utöver möjliga konsekvenser i form 

av smittrisk för provpersonal och provdeltagare samt för smittspridning i samhället finns risken att 

andra skrivande och även provpersonalen väljer att avvika från lokalen av rädsla för att bli smittade. 

Sådana situationer i provlokalen skulle vara mycket störande och riskera provets genomförande i 

ordnade former och enligt gällande instruktioner. Risk finns för oordning i lokalerna om det 

uppkommer argumentation. Enligt rutinerna ska sådana incidenter leda till åtgärdslistor som skickas 

till UHR för slutlig bedömning om provpasset ska räknas eller inte för individen. För övriga deltagare i 

lokalen skulle sådana allvarliga störningar i provlokalen kunna leda till begäran om omprov.    

Det kan vara svårt att avgöra om en person är smittbärande och även om en person har tydliga 

symptom är det oklart om personen kan avvisas från lokalerna. Om det uppkommer argumentation 

finns risk för oordning i lokalerna. En lösning skulle kunna vara att man anlitar ordningsvakter som 

skulle finnas på varje provort/provställe? En annan lösning skulle kunna vara kravet på 

hälsokontroller för den som vill delta i provet? Den första lösningen är kostnadsdrivande på 

provort/provställe medan den andra lösningen tär på samhällets begränsade vårdresurser3. 

iv) Undvika att träffa andra människor som man inte brukar umgås med vid samlingar samt 

långvarig vistelse under samma tak 

 
3 Kommentar från FHM vad gäller testresultat är att resultatet endast är giltigt för den dagen. Individen kan bli 
smittad dagen efter testningen. 
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Högskoleprovet genomförs på 120 orter och enligt UHR’s beräkningar kan höstens prov samla 

100 000 provdeltagare.  

Provet måste genomföras samtidigt i varje enskild provlokal i hela landet enligt ett detaljerat schema. 

Provet startar samtidigt på morgonen och pågår till sen eftermiddag med några i förväg tidsatta och 

synkroniserade pauser och lunchrast.  

Människor som annars inte umgås med varandra samlas på ett sätt som innebär en risk för 

smittspridning. Kravet på samtidighet i hela landet innebär att det inte går att justera tiderna i syfte 

att minska risken för smittspridning. Samtidighet tillsammans med att provet tar en hel dag att 

genomföra innebär att tiden för provets genomförande inte kan anpassas lokalt. Högskoleprovet 

består av 160 uppgifter som genomförs i fem provpass under dagen. Den sammanlagda provtiden är 

ca 8 timmar och 30 min och den effektiva provtiden 4 timmar och 35 min. 

FHM betonar att man ska undvika att träffa andra människor som man inte brukar umgås med och 

att vid samlingar undvika långvarig vistelse under samma tak. Vid högskoleprovet kommer personer 

att vistas i samma lokal under en hel dag. Detta är en tydlig skillnad mot föreläsningar som oftast 

varar i maximalt två timmar. I sina råd till riskbedömning4 skriver FHM att längden på evenemang 

över två timmar är en riskfaktor. Som åtgärd rekommenderar FHM att korta ner evenemanget eller 

ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget. Vid konkreta 

frågor till myndigheten har FHM:s besked varit att den stora smittrisken är vid köbildning och 

samlingen under raster, men inte att vistas i samma lokal under flera timmar.  

Provet genomförs på ett stort antal regioner som täcker hela landet. Ingen region i Sverige är i 

nuläget fri från covid-19 och det kan komma nya regionala utbrott i form av kluster.   

v) Undvika trängsel vid gemensamma utrymmen 

Det är ett problem att organisera raster, toalettbesök och resor till och från provort och provlokal 

utan att trängsel uppstår. Provet pågår hela dagen med tre 25 minuters raster och en 55 minuters 

paus för lunch. Pauserna och lunchen måste ske samtidigt i hela landet och därmed enligt samma 

schema i varje lokal.  

Höstens prov ska genomföras på en söndag. På morgonen kommer många att åka kollektivtrafik i 

allmänna färdmedel där det saknas möjlighet att boka plats, vilket enligt rekommendationerna  

borde undvikas. På en söndagsmorgon är också linjetrafiken glesare vilket ökar risken för trängsel 

under transporten. 

Start och rasterna genomförs samtidigt i alla lokaler vilket innebär risk för trängsel vid ingång och 

rasterna. För pauser för toalettbesök och lunch gäller att de måste genomföras under på förhand 

bestämda tider utan möjlighet till lokala avvikelser. 

 
4 Jämför med https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 
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Trots social distansering kommer deltagarna under dagen att röra sig tillsammans i grupper och det 

kommer att uppstå tillfällen med fysisk närvaro mellan provdeltagare och mellan provdeltagare och 

provpersonal. 

Högskoleprovet hösten 2020 

UHR har efter samråd med lärosätena beslutat att provet ska genomföras söndagen 18 oktober med 

anmälningstiden 10 augusti och 27 augusti. Som förberedelse inför provet ska provanordnande 

lärosäten boka lokaler, anställa provledare och annan erforderlig personal, granska intyg som styrker 

rätten till förlängd provtid och hantera beslut för anpassade prover för dyslektiker och synskadade, 

hantera anmälningsavgifter med mera. Handläggningstiden för provet är två veckor kortare under 

hösten än under våren pga att resultaten av provet måste vara tillgängligt i tid för genomförandet av 

antagning till vårens utbildningar. Rättssäkerheten kring provet är högt för att säkerställa 

likvärdigheten och legitimiteten för provet. Provresultatet är giltigt i fem år vilket innebär att 

provresultat tagna vid olika provtillfällen jämställs med varandra vid ett och samma urval till viss 

utbildning.   

Tid- och produktionsplan för högskoleprovet höstterminen 2020 finns tillgängligt för 

provhandläggarna på HP-arkiv och har skickats till SA-cheferna.  

Den 11 september är sista dagen att beställa provmaterial från Umeå universitet. För beställningar 

behöver alla lokaler samt namnen på mottagare vara klara att anges. Det handlar om över 120 

provorter, över 2000 provlokaler, över 3 000 medarbetare och kanske uppe mot 100 000 

provdeltagare. Av UHR:s föreskrifter 2015:3 10 § framgår att högskolan, eller Universitets- och 

högskolerådet i det fall högskoleprovet genomförs av Universitets- och högskolerådet, ska säkerställa 

att högskoleprovet hanteras och förvaras på ett sådant sätt att syftet med provet inte motverkas. 

Provmaterialet måste i regel distribueras ut till provstället (gymnasieskolan eller motsvarande) någon 

dag innan provet. Det åligger då skolan att förvara provet på ett säkert sätt utan åtkomst för 

obehöriga. Det är i nuläget vanskligt att ange exakta volymtal eftersom vi inte vet antal anmälda 

provdeltagare, siffrorna får vi först i augusti. 

Om en regional spridning av covid-19 under hösten skulle orsaka att provet på några orter riskerar 

att behöva ställas in på kort varsel måste konsekvenserna både lokalt (t ex flytt av provort) och 

nationellt (provet inte kan genomföras enligt planerna) utredas. 

UHR fattar beslut om genomförandet utifrån bemyndigande i HF och UHRFS. Höstens prov 

genomförs på en söndag och höstens provomgång är normalt en mindre omgång än vårens prov. 

Eftersom provet inte genomfördes under våren 2020 innebär det att 69 400 personer som hade 

anmält sig till vårens prov nu saknar provresultat från våren 2020. Med beaktande att 400 000 har 

sökt till högre utbildning och att många människor är varslade och permitterade är UHR’s prognos att 

höstens prov kan omfatta 100 000 anmälningar. 

De stora utmaningarna för lärosätena är framför allt att tillmötesgå de krav som FHM’s riktlinjer och 

rekommendationer innebär. Lärosätena skulle i normala fall klara av att hantera 100 000 anmälda, 

tillhandahålla erforderliga lokaler för skrivande, anställa personal till provet och organisera provets 
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genomförande i ordnade och säkra former. Som stöd för lärosätena finns ett omfattande och 

detaljerat material dokumenterat i HP-arkivet. 

Att genomföra förordningsförändringar har diskuterats som ett verktyg att kunna begränsa de 

effekter som orsakas av pandemin. Frågor som förlängning av provets giltighetstid, ändring av 

urvalsregler liksom begränsning av vilka som får göra provet har diskuterats. Att ändra giltighetstiden 

för provresultat skulle kräva noggranna analyser om hur sådan förändring skulle slå mot olika 

grupper såsom sökande direkt från gymnasieskolan visavi äldre sökande. Tiden är knapp att 

analysera konsekvenserna av förändringar i urvalsregler som skulle gälla redan till vårens utbildningar 

men skulle kunna genomföras i tid för antagningsomgången vårterminen 2021, dvs till utbildningar 

som börjar hösten 2021. När det gäller införandet av begränsningar för vilka som får göra provet 

innehåller vare sig HF eller UHRFS stöd för sådana åtgärder. Vid skrivandets stund är frågan om 

förordningsförändringar fortsatt under beredning på Utbildningsdepartementet. 

Att genomföra provet med en prognostiserad ökning av deltagare med 30 procent är under rådande 

förhållanden en utmaning. Somliga lärosäten anger att de redan nu använder maxkapaciteten av 

användbara lokaler. Tillgången till användbara lokaler begränsas betydligt av gällande restriktioner 

pga covid-19. Behovet av fler lokaler ställer krav på fler provledare, provvakter och assistenter. 

Genomförandet av raster och lunchen ska ske samtidigt i hela landet och påverkas starkt av 

maxgränsen för antal människor som får samlas samtidigt och om regler för säkra avstånd. 

Redan under förra våren rapporterades många återbud som lämnats av provvakter redan innan 

beslutet om att ställa in provet fattades. En del av provvakterna ingår i riskgrupperna och ska inte 

medverka i höstens prov. I 19 § i föreskrifterna för högskoleprovet har UHR fastställt att i varje 

provlokal ansvarar en provledare för högskoleprovet. Provledaren ansvarar ensam för provet om 

antalet provdeltagare uppgår till högst 30 provdeltagare. Vid större antal provdeltagare ska 

provledaren ha en assistent för varje påbörjat 30-tal provdeltagare. En större andel nya provvakter 

som ersätter de som av olika anledningar inte medverkar under hösten ställer krav på 

utbildningsinsatser för att kunna säkerställa att rutinerna för provets genomförande är kända och 

följs. Detta i sin tur är helt avgörande för att garantera provets säkerhet. Enligt 20 § i föreskrifterna 

för högskoleprovet åligger det högskolan, eller Universitets- och högskolerådet i det fall 

högskoleprovet genomförs av Universitets- och högskolerådet, att ansvara för att provledare och 

assistenter får den utbildning som är nödvändig för att de på ett korrekt sätt ska kunna leda proven. 

Allt detta påverkar även kostnaderna för provets genomförande. Provet har gått med växande 

underskott under de senaste åren. Även om ökat antal provanmälningar leder till ökade intäkter är 

det inte sannolikt att provavgifterna med dess nuvarande storlek leder till att intäkterna på 

lärosätena täcker kostnaderna för provets genomförande. Därmed måste de provanordnande 

lärosätena i ännu högre grad använda sina anslagsmedel för täckning av provets kostnader. 

Alternativet till inställt prov under hösten 

Provanordnarna behöver tid för att genomföra nödvändiga anpassningar när det gäller provets 

genomförande under den rådande pandemin och de rekommendationer och riktlinjer som ska gälla 

för provets genomförande. Vid ett eventuellt inställt höstprov finns det beredskap både hos UHR och 
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på lärosätena att genomföra två prov till våren. En sådan lösning skulle ge nödvändig framförhållning 

för lärosätenas arbete med provets genomförande och för analyser av eventuella regelförändringar 

samt att utreda och utveckla eventuellt ökat systemstöd för smidig provhantering. 

UHR har två framtagna prov, vårprovet och höstprovet 2020, som kan användas till nästa vår. I så fall 

borde en provdeltagare få delta i bara ett av provtillfällena under våren. 

UHR kan tillsammans med lärosätena reglera antalet prov som ska genomföras under våren men att 

en individ bara får göra ett av proven kan kräva en särskild reglering som saknas idag.   

Om risken för smittspridning är fortsatt hög till hösten ska provdeltagarna och provpersonalen 

skyddas och smittspridning hindras i enlighet med FHM’s gällande rekommendationer och riktlinjer 

på alla provorter och i varje provlokal. Det kommer att krävas att särskilda riskreducerande åtgärder 

genomförs, åtgärderna anpassas lokalt och dokumenteras i en riskbedömning. Trots omfattande 

sådana insatser finns inga garantier att provet kan genomföras som planerat på alla orter utan det 

blir beroende av läget för smittspridning på orten. 

Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet har alla analyserat och bedömt 

sina möjligheter att genomföra provet under hösten 2020. Lärosäten påpekar att utmaningarna i 

form av rekrytering av ny personal, omfattande insatser för deras utbildning, anskaffning av lämpliga 

lokaler, hantering av smittorisker, utan nödvändiga, kraftfulla åtgärder för att begränsa antalet 

provdeltagare och med nuvarande systemstöd innebär stora risker för provets genomförande i 

ordnade och rättvisa former. Därtill finns risk för negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö 

och för smittspridningen i samhället.  

Att skydda provdeltagare och provpersonal från smittspridningen är en nationell fråga men påverkas 

av lokala omständigheter. Att kunna genomföra provet i landet under hösten i ordnade former 

förefaller under de rådande omständigheterna vara kopplat till ett stort risktagande. Att 

smittspridningen kan ta former av lokala kluster kan i samband med högskoleprovet innebära att 

provet måste ställas in inte bara inom en region utan i hela landet. Att överväga konsekvenserna av 

det samlade risktagandet för provets genomförande under hösten 2020 mot konsekvenserna mot att 

höstens prov ersätts med två provtillfällen under våren är inte helt enkelt. Om man väljer att följa 

den s.k. försiktighetsprincipen talar mycket för att höstprovet bör ställas in och ersättas med två 

provtillfällen under våren 2021.  
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Risk 
Sannolikhet1 

(Skala 1-4) 
Konsekvens2 

(Skala 1-4) 
Riskvärde3 

(S*K) Åtgärd 

En handläggare blir sjuk. 
2 4 8 Sök ersättare med likvärdig kompetens. Om 

ersättare inte finns, kommer arbetet inte kunna 

utföras och provet kan behöva ställas in vid GU.  

Två handläggare blir sjuka samtidigt. 2 4 8 Sök ersättare med likvärdig kompetens. Om 

ersättare inte finns, kommer arbetet inte kunna 

utföras och provet kan behöva ställas in vid GU. 

Alla handläggare blir sjuka samtidigt. 1 4 4 Provet måste ställas in. 

En handläggare behöver sitta i karantän. 2 4 8 Hemarbete i den mån det går.  Sök likvärdig 

ersättare som kan utföra arbete som inte kan göras 

hemifrån på kontoret. Om ersättare inte finns, 

kommer arbetet inte kunna utföras och provet kan 

behöva ställas in vid GU. 

Två eller alla handläggare behöver sitta i karantän. 1 4 4 Hemarbete i den mån det går.  Sök likvärdig 

ersättare som kan utföra arbete som inte kan göras 

hemifrån på kontoret. Om ersättare inte finns, 

kommer arbetet inte kunna utföras och provet kan 

behöva ställas in vid GU. 

Skolor som vi hyr för högskoleprovet stänger ner sin 

verksamhet och avbryter uthyrningen så sent som 

dagen innan provdagen. 

2 4 8 Provställe och provlokaler stängs. 

Vi kan inte hitta ersättningslokaler om ett provställe 

stänger ner. 

4 4 16 Provställe och provlokaler stängs. 

Skolor vill inte hyra ut sina lokaler till 

högskoleprovet under rådande pandemi, då vi kräver 

extra arbete av dem. 

4 4 16 Sök nya lokaler. Om lokaler inte finns kommer 

många deltagare inte kunna skriva provet vid GU.  

Städpersonal eller vaktmästare (som öppnar 

provställena på provdagens morgon) blir sjuka/ 

3 4 12 Kräva att skolor har en back-up för städpersonal 

och vaktmästare. Om back-uper inte finns måste  

 
1 Skala 1-4 där 4 är högsta sannolikhet. 1= låg, uppstår förmodligen inte 2= medel, kan uppstå, 3= hög, uppstår förmodligen, 4= mycket hög, 

uppstår 
2 Skala 1-4 där 4 är högsta konsekvens. 1= liten, 2= kännbar, 3= allvarlig, 4= mycket allvarlig 
3 Riskvärdet beräknas genom att sannolikhet och konsekvens multipliceras (värde 1-16, där 16 är högsta riskvärde) 



 

3 (7) 

uppvisar symptom. Högskoleprovet kommer inte 

kunna genomföras på dessa provställen som följd. 

provställen och provlokaler stängas. 

Det finns inte det antal skrivplatser som krävs för att 

kunna genomföra provet hösten 2020. 

4 4 16 Finns ingen åtgärd. Om lokaler inte finns kommer 

många deltagare inte kunna genomföra provet vid 

GU. 

Inventering av nuvarande lokaler för att uppfylla 

kravet på två meter avstånd mellan varje 

provdeltagare i provlokalerna är extremt tidskrävande 

och det finns risk för att det inte hinns med, då 

tidplanen för att hinna med alla förberedelser är för 

snäv. 

2 4 8 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Skolor som vi hyr kan i ett sent skede upprätta egna 

riktlinjer för vad som gäller för personer som vistas i 

deras lokaler, som kan leda till att provet inte kan 

genomföras i deras lokaler trots att vi räknat med det.  

2 4 8 Sök nya lokaler. Om lokaler inte finns måste 

provstället och provlokalerna stängas. Många 

provdeltagare kommer inte kunna genomföra 

högskoleprovet som följd. 

Provlokaler ligger inte där provdeltagarna bor och de 

måste åka med kollektivtrafiken för att kunna ta sig 

till provlokalen trots att FHM:s rekommendation är 

att man inte ska åka kollektivt. 

3 2 6 Försöka hitta lokaler där provdeltagarna bor i den 

mån det går. Men med tanke på den stora mängd 

lokaler som behövs kommer det i princip att vara 

omöjligt. Genom att deltagare åker kollektivt kan 

smittspridningen i regionen öka. 

Provdeltagare kommer till provlokalen trots att de 

uppvisar symptom på sjukdom. 

4 4 16 Provledaren ber provdeltagaren att lämna 

provlokalen. Om provdeltagaren inte vill lämna 

provlokalen och provledaren väljer att gå hem som 

följd och vi inte kan hitta en ersättare måste 

provlokalen stängas. 

Provdeltagare blir upprörda och stör provet om det 

finns sjuka provdeltagare i provlokalen. 

2 4 8 Informera provdeltagare om att vi inte har rätt att 

avlägsna sjuka provdeltagare från provlokalen, men 

att de om de själva vill kan lämna provlokalen, men 

att de inte kommer kompenseras på något sätt.  

Provdeltagare blir upprörda om provet inte kan 

genomföras i deras provlokal (t.ex. p.g.a. 

personalbrist) och stör provet i övriga provlokaler på 

provstället där det är möjligt att genomföra provet. 

2 4 8 Huvudprovledaren pratar med upprörda 

provdeltagare och försöker lugna situationen. 
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Alla provdeltagare har rast samtidigt, vilket gör att 

det uppstår samlingar av provdeltagare i korridorer 

och utanför toaletter som kan leda till smittspridning. 

4 4 16 Anställa vakter som kan kontrollera att avståndet 

hålls under rasterna. Samt att provdeltagare bör 

anvisas att ha rasten utomhus. 

Antalet anmälda deltagare ökar med upp till 30% 

eller mer. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Provdeltagare i riskgrupp kräver enskilda 

provlokaler. 

4 4 16 Finns ingen åtgärd. Vi kan inte tillhandahålla så 

många enskilda provlokaler i det här läget. 

Om ansökningar för att skriva anpassat prov också 

ökar med 30% riskerar vi att inte hinna med 

granskningen inom de 3 veckor som granskningen 

måste ske på. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Provpersonal (huvudprovledarassistenter, 

materialsamordnare, provledare och assistenter) 

lämnar återbud innan provdagen eller på provdagens 

morgon i högre utsträckning än vanligt p.g.a. av att 

de är sjuka eller upplever oro/rädsla att arbeta på 

högskoleprovet med tanke på den pågående 

pandemin. 

4 4 16 Anställ fler reserver. Räcker inte reserverna måste 

provlokaler stängas som följd.  

Huvudprovledarna, som är ansvariga för ett 

provställe och som är de som levererar 

provmaterialet och leder arbetet på plats, lämnar 

återbud i ett sent skede. 

3 4 12 Sök ersättare. Finns ej ersättare stängs provstället 

och dess provlokaler och många provdeltagare 

kommer inte kunna genomföra provet.  

Provpersonal går hem om det finns sjuka 

provdeltagare/ provdeltagare som uppvisar symptom 

i provlokalen för att det inte vill riskera att bli 

smittade. Provet kommer då inte kunna genomföras i 

dessa provlokaler.  

3 4 12 Sök ersättare. Finns ej ersättare stängs provlokalen 

och provdeltagare kommer inte kunna genomföra 

provet som följd. 

Provpersonal tackar nej till att arbeta därför att de 

inte kan ta sig till provlokalen, p.g.a. att 

kollektivtrafiken har minskat antal avgångar på 

söndagsmorgnar.  

2 4 8 Sök ersättare. Finns ej ersättare stängs provlokalen 

och provdeltagare kommer inte kunna genomföra 

provet som följd. 

Provpersonal blir märkbart försenad till provstället på 

provdagens morgon för att avgångar med 
2 4 8 Sök ersättare. Huvudprovledarassistent eller 

huvudprovledare ersätter tillfälligt tills provledaren 
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kollektivtrafiken blir indragna till följd av att buss- 

och spårvagnschaufförer är sjuka. 

är på plats. Om ersättare inte finns måste provlokal 

stängas. 

Provpersonal tackar nej till att arbeta på provställen 

som ligger långt bort från deras bostad till följd av att 

det inte vill åka kollektivtrafik under pandemin. 

3 4 12 Sök ersättare. Finns ej ersättare stängs provlokalen 

och provdeltagare kommer inte kunna genomföra 

provet som följd. 

Provpersonal blir avskräckt till att arbeta om de 

måste använda munskydd, plasthandskar och visir på 

provdagen och tackar nej som följd. 

2 4 8 Sök ersättare. Finns ej ersättare stängs provlokalen 

och provdeltagare kommer inte kunna genomföra 

provet som följd. 

Vi kan inte rekrytera den personalmängd som krävs, 

uppskattningsvis 1500-2000 personer. Vilket medför 

att provet inte kommer kunna genomföras i många 

provlokaler. 

4 4 16 Utöka rekryteringen genom beordring av personal 

från GU eller eventuellt andra statliga myndigheter. 

Finns inte personal måste provlokaler stängas och 

många provdeltagare kommer inte kunna 

genomföra provet som följd. 

Ny provpersonal som anställs uppfyller inte 

lämplighetskraven. Eftersom vi behöver anställa en 

stor mängd ny provpersonal, kommer inte alla 

personer som anställs vara kvalificerade och lämpliga 

för arbetet, vilket kommer göra provet mindre 

rättssäkert. 

4 4 16 Beordra personal från GU att arbeta, då de i större 

utsträckning uppfyller kvalifikationskraven. 

Vi har inte den mängd reserver (uppskattningsvis ca 

500-800 personer) som krävs för täcka bortfallet. 

4 4 16 Utöka rekryteringen genom beordring av personal 

från GU eller eventuellt andra statliga myndigheter. 

Finns inte personal måste provlokaler stängas och 

många provdeltagare kommer inte kunna 

genomföra provet som följd 

Om vi behöver anställa vakter som ser till att avstånd 

hålls i korridorerna under rasterna, ökar antalet 

personer som vi måste rekrytera ytterligare i en redan 

pressad rekryteringssituation. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Intervjuer av ny provpersonal går emot universitetets 

riktlinje om att besök inte får emottagas. Flera 

intervjuer, bl.a. gruppintervjuer, kommer inte kunna 

genomföras. 

4 4 16 Göra de intervjuer som går att genomföra via 

telefon och zoom. Resterande intervjuer måste 

ställas in. 
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Vi kommer (p.g.a. av tidsbrist) inte kunna utbilda den 

stora mängd ny personal som behöver rekryteras för 

att kunna genomföra provet. 

4 4 16 Ställa in utbildningar. Personal får arbeta utan att ha 

gått utbildning, vilket inte är rättssäkert. 

Vi kan inte få tag på munskydd, visir, plasthandskar 

och handsprit till personalen, då varorna är 

restnoterade. 

2 4 8 I de fall personal står utan skyddsutrustning måste 

provlokaler stängas.  

Vi kan inte förvara provmaterialet på ett säkert sätt. 

Provmaterialet behöver förvaras i de postburar som 

de skickas i och plomberingen får inte brytas förrän 

på provdagens morgon. Vi har endast plats för 

förvaring av 25 postburar i förrådet.  (Vid ett vanligt 

prov emottar vi ca 20 postburar.) 

4 4 16 Provet måste ställas in. Om provmaterialet inte 

förvaras säkert riskeras hela provets rättssäkerhet. 

Provet kommer inte kunna genomföras i alla 

provlokaler. 

4 4 16 Provet måste ställas in. 

Det administrativa systemet HP-admin kraschar när 

så mycket ny data (provlokaler och provpersonal) 

behöver matas in. (Tidigare har vissa nödvändiga 

funktioner i systemet inte klarat av stor belastning.) 

2 4 8 Provet måste ställas in. 

Högskoleprovshandläggarna försätts i en ohållbar 

arbetssituation p.g.a. extremt hög arbetsbelastning. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Högskoleprovshandläggarna får fler arbetsuppgifter 

än en vanlig provomgång p.g.a. pandemin, men har 

fortfarande samma handläggningstid som vid en 

vanlig provomgång, vilket ökar arbetsbördan för 

handläggarna ytterligare.  

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Vi är för få högskoleprovshandläggare för att kunna 

klara den arbetsbörda som uppstår när antalet 

anmälda deltagare ökar med 30% och FHM:s 

restriktioner gör att antalet provställen, provlokaler 

och provpersonal mer än tredubblas. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Förberedelsetiden är för kort för att klara av den 

arbetsbörda som uppstår när antalet anmälningar ökar 

med 30% och vi behöver förhålla oss till FHM:s 

restriktioner. 

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. Om 

det inte görs måste provet ställas in. 
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En handläggare blir sjukskriven (p.g.a. för hög 

arbetsbelastning). 

2 4 8 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. Om 

det inte görs måste provet ställas in. 

Två eller alla handläggare blir sjukskrivna (p.g.a. för 

hög arbetslastning). 

2 4 8 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. Om 

det inte görs måste provet ställas in. 

Eftersom en stor del av arbetet inte går att genomföra 

hemifrån måste högskoleprovshandläggarna arbeta 

från kontoret. Genom att åka till kontoret med 

kollektivtrafik ökar risken för att någon av 

handläggarna blir smittad med covid-19. 

4 4 16 Erbjuda alternativt färdmedel, alternativt att 

handläggarna måste cykla eller gå till kontoret, 

vilket tar mer tid av handläggarnas fritid. 

Att lära upp nya högskoleprovshandläggare och 

assistenter är oerhört tidskrävande och tar tid från det 

ordinarie arbetet för högskoleprovshandläggarna.  

4 2 8 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen. 

Att genomföra högskoleprovet hösten 2020 under 

rådande omständigheter kommer leda till ökad 

arbetsbelastning för högskoleprovshandläggarna och 

kommer innebära osunt mycket övertid.  

4 4 16 Anställ i god tid fler personer till hp-gruppen.  

 

 

 

 

Anders Bohm    Sofia Westh  Pamela Engström Miriam Marttine 
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Förfrågan om att redovisa genomförda och planerade aktiviteter 

För sin redovisning till Utbildningsdepartementet behöver UHR inhämta underlag från 

provanordnande lärosäten. För uppdraget behövs snarast möjligt, dock senast den 31 juli, ett 

svar från varje provanordnare till UHR där det framgår vilka åtgärder lärosätet har vidtagit eller 

avser vidta för att kunna genomföra höstensprov enligt beslutat provdatum samt vilka åtgärder 

lärosätet har övervägt för att skapa kapacitet för att provet ska kunna genomföras enligt gällande 

tidplan. I era svar ska ni redovisa för konkreta åtgärder när det gäller personalbehovet och 

personalrekrytering, behovet av lokaler och lokalanskaffning, åtgärder mot smittspridning och 

för god arbetsmiljö samt resursbehov i form av ökade kostnader för provets genomförande 

under rådande omständigheterna. Svaren bör vara konkreta såsom att kort beskriva hur man 

placerar skrivande i en skrivlokal med beaktande av regler för smittspridning. Därtill ingår i 

uppdraget att redovisa för lärosätenas överväganden att skapa kapacitet för provets 

genomförande under hösten. Även på den punkten efterfrågas konkreta överväganden som ni 
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som ett provanordnande lärosäte har gjort och vilka slutsatser och ev. åtgärder sådana 

överväganden har gett som resultat. 

Svaren från provanordnarna 

Blekinge tekniska högskola 
De redovisar att de kan klara ett större antal skrivande om förutsättningarna är normala. Gäller 

det begränsningar fortsatt på max 50 personer per sal krävs fler grupper i fler lokaler och 

därmed även mer personal. De planerar för att boka upp fler lokaler än vanligt och att anställa 

vakter för att kunna följa FHM:s rekommendationer. Då vakterna under högskoleprovet ofta är 

äldre kommer inte de som högskolan normalt använder sig av att vilja jobba under höstprovet. 

Här ser de därför en tydlig risk för att tappar personal. Att rekrytera ny personal kommer bli 

svårare än normalt, kanske inte ens möjligt. Då får de svårt att genomföra provet i höst. 

Högskoleprovet kostar redan idag mer än vad intäkten från anmälningsavgiften motsvarar.  

 
Göteborgs universitet  
De redovisar att de kommer att boka upp alla lokaler vid två tillfällen för att kunna hantera ett 

eventuellt omprov. De kommer att försöka få mycket egen personal att jobba för att få ihop 

tillräckligt många för att arbete med provet. Kostnaderna kommer öka markant då det 

kommer krävas betydligt mer personal och även bli en högre kostnad för lokaler. De kommer 

vidta de åtgärder som krävs för att inte bidra till smittspridning. 

 

Högskolan i Borås  
Högskolan är i inledningen av planerandet av Högskoleprovet.  

• Vi har inlett arbetet med att kartlägga vilka salar vi kan använda oss på Högskolan i 

Borås för skrivande då vi planerar för färre deltagare i respektive skrivsal. Vi kommer 

att ta bort varannan plats för att säkerställa en och en halvmeter mellan skrivande i de 

aktuella salarna. Med högst sannolikhet kommer vi inte ha tillräckligt med salar inom 

Högskolan att tillgå om antalet skrivande kommer att vara som tidigare år.  

• Även om vi lyckas planera skrivandet i salar med undvikande av smittspridning ser vi 

logistiken som en stor utmaning. Det vi ser som problematiskt är att säkerställa in- och 

ut passage, vid start, pauser och slut. På Högskolan i Borås har vi inte så många entréer 

att vi har bekymmer att sprida flödet. Vi planerar att gå ut med information vilken 

entré respektive skrivsal ska använda sig av. Förhoppningsvis underlättar det flödet. Vi 

planerar att arrangera med vakter som hänvisar grupper vidare för att försöka undvika 

stora samlingar. Detta gäller även vid externa lokaler.  

• Vi behöver säkerställa lokalbehov så väl inom Högskolan som hyra av externa lokaler. I 

dagsläget har vi bokat stora lokaler externt så det behöver göras ombokning.  

• I och med fler lokaler internt och externa kommer lokalkostnaderna bli högre.  

• I och med fler skrivsalar behöver vi fler provledare. Eftersom vi inte kan använda oss av 

de som tillhör riskgrupp över +70 behöver vi rekrytera nya provledare. Vi annonserar 

under sommaren efter tentamensvakter och förhoppningsvis kan vi använda dem vid 
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provtillfället. Vi planerar även att kunna använda oss av befintlig personal på 

Högskolan i Borås. Personalkostnaderna kommer bli högre än normalt då vi behöver 

fler provledare samt vakter vid in och ut passage för att säkerställa att vi undviker 

större samlingar.  

Överväganden att beakta 

• Vi är oroliga för lokalerna, att vi kan boka tillräckligt många lokaler såväl internt som 

externa och samtidigt kunna förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

• Rekrytering av provledare är en svaglänk eftersom vi inte kan använda oss av det som 

är +70. En stor del av våra provledare är inom den riskgruppen. Förhoppningsvis lyckas 

vi rekrytera vid den annonsering av tentamensvakter som vi har pågående.  

• Kostnadsmässigt blir det merkostnader för såväl lokaler, provledare och vakter för in 

och ut passage.  

 

Högskolan i Dalarna 

Högskolan välkomnar ambitionen att, utifrån rådande situation, tillse att möjligheterna till 

högre utbildning möjliggörs till så många som möjligt. Högskoleprovet är ett av dessa viktiga 

incitament. Pågående Corona-pandemi har påverkat dessa möjligheter till viss del, bland annat 

genom inställande av Högskoleprovet våren 2020. 

Inför hösten 2020 har ansvarig myndighet meddelat att högskoleprovet avses genomföras, 

dock med hänsyn till rådande restriktioner relaterande till den fortsatt pågående pandemin. 

Dessa restriktioner medför ett antal större avväganden och konsekvenser för de 

provgenomförande aktörerna. Med anledning därav vill Högskolan Dalarna delge följande 

kommentarer kring ett eventuellt genomförande av provet. 

Lokaltillgång  

• Det råder, i dagsläget, stora svårigheter att hitta tillräckligt antal lokaler som kan svara 

upp mot rådande restriktioner avseende max antal personer i lokalen (50 st) och 

avstånd mellan personerna i lokalen. Högskolan Dalarna gör uppskattningen att 

lärosätet behöver, för att tillse att restriktionerna kan efterlevas, anförskaffa mellan 

10-20 st ytterligare lokaler än i normalfallet. Det medför i förlängningen också utökade 

lokalkostnader för lärosätet att hantera. I skrivande stund saknas även tillräckligt antal 

tillgängliga lokaler vid flera orter. 

Personalresurser  

• Med anledning av rådande restriktioner och det stora utökade antalet lokaler som 

behöver införskaffas, kommer också ett utökat antal personalresurser att behövas. 

Flertalet av de provledare och assistenter som tidigare engagerats, tillhör pandemins 

identifierade riskgrupper. Det medför att nya personalresurser måste tillsättas och 

introduceras till uppdraget. Det utökade antalet lokalerna för provets genomförande 

medför vidare att ett större antal personalresurser än tidigare måste tillsättas, vilket 

medför utökade kostnader. 
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Ansvar för efterlevnad av rådande restriktioner  

• Rådande restriktioner medför stort ansvar för personal vid provet att tillse att dessa 

efterlevs. För att minska smittorisk, innebär det bland annat att rutiner för köbildning 

(såväl inför som under provet vid tex pauser) måste upprättas för att säkerställa att 

restriktionerna efterlevs. Det vore önskvärt om UHR satte upp allmänna och för alla 

provgenomförande instanser generella rutiner avseende hur rådande restriktioner ska 

efterföljas vid provtillfället, för att möjliggöra likvärdig hantering och därtill ökad 

rättssäkerhet för genomförandet av provet iså stor utsträckning som möjligt. 

 

 

Möjliggörande av prov för dem tillhörande riskgrupp  

• Det är rimligt att tro att en viss andel av dem som är aktuella för höstens Högskoleprov 

tillhör någon av pandemins riskgrupper och medför att dessa inte kommer ha 

möjlighet att vara på plats i själva provlokalen. Med anledning därav önskas 

förtydligande och klargörande huruvida högskoleprovet ska kunna genomföras av 

personer tillhörande dessa riskgrupper. 

 

Högskolan i Gävle  

Högskolan har redovisat både vilka risker och vilka åtgärder de kommer att vidta för att kunna 

genomföra höstens prov.  

Med anledning av de rekommendationer som finns för att minska smittspridning avser 

Högskolan i Gävle att vidta följande åtgärder men, noterar även de risker som vi ser med 

genomförandet och där vi har svårt att se hur vi kan vidta åtgärder. Högskolan kommer att ha 

kontakt med regionens smittskyddsläkare för att säkerställa läget i länet inför genomförandet 

av provet i oktober. De risker som vi ser svårigheter med att åtgärda är framför allt trängsel i 

korridorer vid raster/pauser. Vi kan också se att resandet, med tanke på att starttiderna är 

desamma för alla platser, utgör en risk som vi inte har möjlighet att påverka.  
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Vad Risk Åtgärd/aktivitet Kommentar  

Lokaler * att antalet skrivande 

överstiger tillgängliga lokaler 

* risk för köbildning vid 

rasterna (toaletter, matsalar)  

* att lokalerna på länets orter 

inte är tillräckliga i antal och 

heller inte anpassade för 

skrivning en hel dag och det 

medför att skrivande inte kan 

få önskad skrivort 

*trängsel uppstår vid rasterna 

mellan provpassen 

*att lokaler som inte är 

avsedda för en 

heldagssittning används, där 

såväl möblering, ventilation 

som belysning är undermålig 

Fler lokaler behöver 

anskaffas för att kunna 

säkerställa att avstånd 

kan hållas mellan 

skrivande i salar. Detta 

kan säkerställas inom 

högskolans lokaler. 

Förfrågan till orterna 

pågår.  

Skrivande kommer att 

placeras med avstånd i 

enlighet med 

rekommendationer. 

Avståndmarkeringar på 

golv finns i lokalerna.  

Anslag om att hålla 

avstånd och att tvätta 

händerna samt att ”stanna 

hemma” vid symptom 

finns uppsatta i lokalerna. 

Att fullgod ventilation 

säkerställs i 

provlokalerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I högskolans lokaler kan 

antalet mindre salar 

användas, dock finns det 

inte lika stor tillgång till 

fler lokaler på orterna i 

länet.  

Ett ökat antal skrivande 

påverkar risk för 

köbildning och trängsel i 

korridorer vid raster, 

vilket blir svårt att 

förhindra.  

Antalet toaletter och 

matsalar kan inte 

påverkas.  

Högskolan har i skrivande 

stund ingen restaurang 

inom området vilket 

innebär ett förväntat stort 

tryck på befintliga 

matsalar.  
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Vad Risk Åtgärd/aktivitet Kommentar 

Personal *att få personer vill 

medverka i genomförandet 

pga smittrisk (även av de 

som ev ansöker om att få 

arbeta, beroende på 

situationen i oktober) 

*många nya personer som 

arbetar är i sig en risk 

Rekrytering pågår. Många behöver anställas 

samt utbildas med tanke 

på att antalet lokaler 

behöver utökas för att 

säkerställa att avstånd är 

tillräckligt i provlokal.  

Allmänt *kollektivtrafiken belastas då 

alla förväntas vara på plats 

vid samma tidpunkt 

* svårt att säkerställa att 

endast symptomfria kommer 

till skrivlokalerna, detta med 

anledning av att resultatet 

från HP kan spela stor 

framtida roll och därmed 

ökar riskbenägenheten att 

genomföra provet trots ev 

symptom 

Handsprit finns tillgänglig 

vid samtliga entréer vid HiG, 

detta behöver säkerställas 

också vid orterna 

Anslag finns uppsatta – vid 

samtliga entréer och lokaler 

Lunchmöjligheter kan idag 

inte säkerställas vid HiG, 

endast hänvisning till att 

medta matsäck som inte 

behöver värmas kan göras. 

Utskicket till provdeltagare 

behöver skrivas fram så att 

det framgår om eget ansvar 

för minskad smittspridning, 

om hur avstånd behöver 

säkerställas, att inte 

medverka vid provet om 

symptom finns m.m. 
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Vad Risk Åtgärd/aktivitet Kommentar 

ID-kontroll *att det uppstår 

tidsbrist i samband 

med ID-kontroll 

mellan skrivpassen 

*att trängsel uppstår 

vid ID-kontroll 

Plasthandskar och 

handsprit används vid ID-

kontroll 

ID-kontroll får 

genomföras genom att ID-

handlingar finns placerade 

på bord, personal får gå 

runt i lokalerna under 

skrivningen- detta för att 

säkra upp möjligheten till 

avstånd 

Avståndsmarkeringar finns 

på plats 

Anslag om avstånd finns 

på plats 

Färre skrivande i varje 

lokal bör medföra att 

personal också hinner 

”lära sig” vem som är 

vem av de skrivande 

Arbetsmiljö *oro hos personal kan 

medföra att vi får sena 

avhopp 

*symtom hos personal 

kan uppstå sent vilket 

innebär att avhopp kan 

uppstå sent 

Plasthandskar och 

handsprit finns tillgängligt 

Anslag om avstånd finns 

uppsatta 

Fler personer än planerat 

behöver rekryteras med 

anledning av att det finns 

risk att det blir sena 

avhopp 

 

 

Kostnader Högskolan räknar med en fördubbling av kostnaden när det gäller 

personalkostnader samt att kostnaderna för lokaler också kommer att öka. I 

dagsläget har högskolan avtal med kommunerna om att få använda lokaler 

gratis. Detta kan dock inte garanteras då lokalbehovet är större vid ett ev 

genomförande av HP hösten 2020. Övriga ytterligare kostnader som ett 

genomförande av högskoleprovet innebär är inköp av plasthandskar och 

handsprit. 

 

Högskolan i Halmstad  
De ser sammanfattningsvis stora svårigheter att genomföra provet och samtidigt upprätthålla 

gällande regler mot smittspridning. Svaret kan ses som ett komplement till redan tidigare 

redovisade synpunkter. Högskolan vill också framföra att incitamentet att göra högskoleprovet 

är mycket stort för den enskilde skrivande, vilket ökar risken att även individer med lindriga 
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symptom kommer att infinna sig till skrivsalarna. Detta kommer innebära stor risk för 

smittspridning, även med nedan redovisade åtgärder för att hindra densamma, samtidigt som det 

kommer skapa stora svårigheter och bekymmersamma situationer för de vakter som ska möta 

dessa personer och ev ställas inför att avvisa dem från lokalen. Att få begränsa antalet skrivande 

till så många som varje provanordnare bedömer det finns plats till skulle ge betydligt bättre 

förutsättningar att hindra smittspridning för det fall provet ska genomföras som planerat. Det 

ökade behovet av personal och som ett led i att minska risken för smittspridning gör att 

Högskolan inte ser det som genomförbart att använda rollen Materialsamordnare. Detta och 

övriga krav på avstånd medför också sänkta möjligheter att upprätthålla säkerheten kring provet 

på skrivningsdagen.  

• Personalbehovet och personalrekrytering: Högskolan har i stort sett samma personal 

som arbetar vid provet varje gång. Av dessa är en stor del äldre personer som tillhör 

riskgrupp, och därför kan förväntas inte vilje arbeta under rådande omständigheter. Med 

nuvarande situation kommer behovet av personal dessutom att nära på fördubblas. 

Diskussioner pågår kring att använda redan anställd personal som vakter, då vi ser 

snabbare och bättre möjlighet till utbildning av dessa än vid rekrytering av extern 

personal. Kostnad: fördubblad personalbudget.  

• Behovet av lokaler och lokalanskaffning: Högskolan har bokat salar, men ser behov av 

att med nuvarande restriktioner endast placera hälften av normalt antal skrivande i varje 

sal. Högskolan bedömer i nuläget att det är god tillgång på salar eftersom 

gymnasieskolorna står tomma på helgerna. Antalet stora salar är dock begränsat, och det 

finns därför behov av att boka många fler salar vid ett stort antal skrivande, vilket vi 

antar att det kan bli. Detta leder i sin tur till både ökade hyreskostnader och ökade 

personalkostnader då fler vakter behövs till fler salar. Kostnad: ökad hyreskostnad med 

minst 50%. 

Åtgärder mot smittspridning och för god arbetsmiljö: Högskolan planerar för extra städning, 

tydliga instruktioner för hur logistik till och från salarna ska ske, men ser stora svårigheter att 

klara avstånd vid just in- och utpassage med de strikta, gemensamma tidsramar som gäller. 

Längre pauser mellan passen skulle till viss del underlätta, men samtidigt göra dagen totalt sett 

alldeles för lång för både skrivande och vakter, samt ge ändrade förutsättningar för de skrivande 

jämfört med andra tillfällen. Som nämnts ovan ser vi stora svårigheter även vad gäller god 

arbetsmiljö med tanke på smittrisk för vakterna, de skrivande samt ett ev behov av att hantera 

personer med symptom inför och under provpassen. Kostnad: extra städning av alla salar under 

hela skrivdagen, inför och mellan passen, samt extra städning av toaletter och god tillgång till 

handsprit. 

Högskolan i Kristianstad 
 
Vilka åtgärder har vidtagits: 

• HKR har under våren rekryterat ytterligare 10 st. personer för att bredda vårt 

åldersspann av skrivvakter samt för att klara kapaciteten för salstentamen i höst. 

Dessa personer kommer även tillfrågas för högskoleprovets eventuella genomförande. 

• Vi har bokat alla lämpliga lokaler (god skrivmiljö, övrig arbetsmiljö och säkerhet) på 

campus samt externa lokaler, samma gäller för våra övriga provorter Simrishamn och 

Hässleholm. 
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• Med anledning av Corona så placerar vi bara hälften av provdeltagarna i varje lokal än 

normalt. HKR har redan möblerat våra lokaler utifrån denna struktur till hösten.  

• Vi har vidare utformat en Coronaanpassad rutin för salstentamen (exempelvis hur 

skrivvakter och provdeltagare ska förhålla sig i skrivsalar, korridorer, raster samt 

rutiner för extra städning). Dessa rutiner kommer även att tillämpas vid eventuell 

högskoleprovsdag. 

Vilka åtgärder behöver vidtas: 

Vi behöver rekrytera ytterligare provledare och provvakter.  

• Det är svårt med tillgång till personal då provet ges en söndag (oaktat Corona). Men 

Corona placerar svårighetsgraden på ytterligare en nivå.   

• Vi har i dagsläget en stor personalgrupp som är 70 år eller äldre. Detta gör att alla inte 

troligtvis är beredd att jobba. Efter dialog med vissa i högskoleprovets personalgrupp 

ställer man sig tveksam och avvaktar med att lämna besked innan man vet hur Corona 

kommer att utvecklas till hösten.  

• Eftersom vi sprider ut provdeltagarna i fler lokaler än normalt behöver vi fler 

provledare och vakter även under normala skrivförhållanden. Det är i nuläget 

bekymmersamt men vid ett utökat antal skrivande än normalt så blir det kritiskt. 

• De personer som rekryteras ska vidare läras upp och känna sig bekväma med regler 

och rutiner under provtillfället. Farhågan är att det rekryteras personer som har andra 

intressen (avancerat fusk).  

• Avseende rekrytering av provledare behöver vi vädja till kommunerna och dess 

gymnasielärare, dessa lärare har rutiner kring ex. nationella prov, säkerhet mm. Detta 

innebär dock ett stort jobb när tiden är förhållandevis knapp innan höstens provdag. 

Naturligtvis kommer även lärare vid högskolan som är vana vid provtillfällen att 

tillfrågas.  

• Avseende rekrytering av provvakter kommer vi att tillfråga befintliga medarbetare vid 

högskolan. 

• HKR använder redan alla hus (lämpliga lokaler) på campus, vilket inte kommer att 

räcka till, samma gäller för våra övriga provorter som Hässleholm och Simrishamn.  

• Vi har redan kontakt med kommunerna vid varje provort men vi kommer behöva 

efterfråga betydligt fler lokaler inför ett eventuellt höstprov. I dagsläget (utifrån att vi 

placerar 50% av lokalernas kapacitet) saknar HKR även under vårt normala antal 

skrivande (med viss uppräkning procentuellt) ca 5–600 platser. 

Ekonomi 

• Högskoleprovet ger under normala förhållanden ett minusresultat.  

• Svårt att ta ställning i skrivandets stund till vad ytterligare externa lokaler kommer att 

kosta. Vissa externa lokaler är kostsamma. Om vi vidare får tag på exempelvis 

idrottshallar på andra skolor ska dessa också möbleras, vilket även innebär kostnader 

för att ställa i ordning en god skrivmiljö mm. Det ska också finnas tillgänglig personal 

under skrivdagen som exempelvis vaktmästare mm. 
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• Personalkostnaderna kommer att öka. En farhåga är att vissa yrkesgrupper inte 

kommer att vilja ställa upp om man erhåller den ordinarie ersättningen som 

provledare och provvakt. Om det går så långt att vi måste beordra medarbetare att 

arbeta på provdagen kommer övertidsersättning tvunget att utgå. 

Sammanfattning: 

• Om vi utgår från normalt antal skrivande ett höstprov (med viss ökning eftersom vi 

hade en 17% ökning av anmälda till våren 2020) så saknar vi i dagsläget ca 5–600 

platser utifrån Coronaanpassningarna i våra lokaler. Vi uppskattar vidare att vi därmed 

behöver minst 30% fler provledare och 30% fler provvakter i vår bemanning.  Vi vet 

inte heller hur många av våra ordinarie provledare och vakter som vill eller vågar ställa 

upp.  

• Även om vi får ett normalt antal skrivande så har vi alltså stora utmaningar vi inte vet 

om vi mäktar med. Vid ett ökat antal skrivande är lokaler och bemanning kritiskt. 

• Vi vet inte heller hur generösa kommunerna kommer att vara när vi går ut med 

förfrågan, varför vi vädjar om att departementet uppmanar samtliga kommuner i 

Sverige att ställa upp med lokaler och personal. 

• Hur vi än vänder och vrider på hösten provtillfälle så känner vi en stor oro över att 

verkligen kunna genomföra provdagen. Det gäller samtliga omständigheter som hur 

många kommer att anmäla sig, vår tillgång till lämpliga lokaler, att bemanna lokalerna 

med provledare och provvakter, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst kostnader. 

Högskolan i Skövde  
De har tänkt arbeta med högskoleprovet på följande sätt: 

• För att kunna hålla Högskoleprovet samt se till att minska smittspridning behöver det 

skapas större utrymme mellan de skrivande. Vanligtvis sitter de tillräckligt långt ifrån 

varandra sidledes redan idag, men det kommer att behövas längre avstånd framför 

och bakom studenterna. Det innebär att flera rum än normalt behöver tas i anspråk. 

Både vid Högskolan och vid provorterna beräknas det finnas kapacitet att öka antalet 

rum utan att gå externt för lokaler.  

• För att personer ska kunna hålla avstånd innan de går in i sin anvisade lokal kommer 

Högskolan och provorter att försöka sprida ut rummen över högskolan/provorten. 

Färre deltagare per rum gör också att det blir lättare att kunna hålla avstånd före och 

efter proven. Den stora utmaningen blir när deltagarna ska gå in och ut. För våra egna 

salstentamina har HS löst detta genom att ge längre tid vid när studenterna ska gå in 

till tentamen och legitimationer ska kontrolleras. HS ser att det finns samma behov vid 

Högskoleprovet. Inte bara inför första provtillfället utan inför alla provtillfällen. För att 

detta ska gå föreslår HS att det provpass som används som utprövningsdel för HP tas 

bort så att denna tid kan läggas på in och utpassering under dagen 

• Fler provledare än normalt kommer att behövas för att klara av att deltagarna placeras 

i fler rum. Det kommer också att behövas fler materialsamordnare och assistenter för 

att distribuera och hämta in materialet inför och efter varje pass. 
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• Det kan bli svårt att rekrytera provledare. Många av våra nuvarande provledare har 

uttryck oro över att jobba. För att kunna rekrytera den extra mängd provledare som 

krävs samt för att förhindra fusk är målet att de nyrekryterade provledarna främst 

består av personal från Högskolan och skolorna på provorterna. För att kunna 

säkerställa att det finns tillräckligt med provledare kommer personalen som arbetar på 

provet att behöva vara beordrade att arbeta övertid på en helgdag. Normalt har HS ett 

antal frivilliga personer som arbetar denna dag för en fast kostnad som inte motsvarar 

övertid.  

• Allmänna utrymmen är en utmaning då även om HS sprider ut proven på rum över 

hela Högskolan/provorterna ser vi att det kan uppstå samlingar av deltagare då flera 

personer har rast samtidigt. Även om HS sprider ut provet på Högskolan eller våra 

andra orter finns det ett begränsat antal uppehållsutrymmen, plats för pauser/mat och 

restauranger i området. Det finns därför stor risk att det blir trångt utanför rummen 

och i korridorerna. En lösning vi kan föreslå är längre uppehåll för raster och lunch. Vi 

har i ingen ytterligare lösning för detta och det blir viktigt att understryka att varje 

deltagare har ansvar för att hålla distansen. 

• Säkerställa god arbetsmiljö – HS har i dagsläget inga direkta åtgärder planerade utan 

väntar på besked från UHR hur personalen ska agera samt vara utrustade för att detta 

ska göras på likande sätt vid alla lärosäten.  

 

o En åtgärd som vi kommer att behöva beakta om vi inte får någon vägledning 

från UHR är om alla provledare ska ha handskar då de ska kolla leg och 

handskas med dokument.  

o HS har plexiglas uppsatta vid våra diskar, men i vanlig klassrumssituation så är 

det distans mellan personal och studenter som gäller. Vid HP måste 

personalen gå runt bland bänkarna och bland annat komma tillräckligt nära för 

att kolla legitimation, vilket gör att en annan åtgärd som behöver beaktas är 

om HS ska inskaffa visir och eventuellt munskydd för alla provledare.  

o Deltagare som kommer till provtillfället fast de är sjuka (eller inte vet om de är 

sjuka) är en stor oro och påverkar arbetsmiljön. Provledare har ingen rätt att 

avvisa en person och även om man säger att deras prov inte blir rättat för att 

de inte följer HPs regler så finns det sjuka människor på plats som påverkar 

arbetsmiljön för både personal och de andra deltagarna. Här behövs det 

tydliga instruktioner vad som ska gälla och hur man bedömer om någon är sjuk 

eller inte. Provledare har inte den medicinska utbildningen för att kunna 

bedöma. För att undvika att provdeltagare kommer sjuka till provet så kan en 

lösning vara att vi måste betala tillbaka avgiften vid sjukdom eller att 

deltagaren kan ha provavgiften tillgodo till nästa prov.  

o Beroende på rekommendationer från UHR får vi se vilka åtgärder som behöver 

göras för att säkerställa personalens arbetsmiljö.   

Extra kostnader 

• Utökat antal personer samt utökad kostnad per person. Det ser ut som HS kommer att 

behöva dubblera antal salar och därmed dubblera antal provledare. Exakt antal 
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provledare vet vi inte ännu, det beror på antalet anmälda. Kostnad för en provledare 

är normalt 2550kr, men om vi måste beordra personal att vara provledare då kommer 

denna kostnad att ligga på ca 3550kr per provledare om vi utgår från HS medianlön. 

Kostnaden blir en fördubbling i antal personer och ca 1 000 kr mer per person än 

övriga år. 

• Utökat antal materialsamordnare/assistenter. HS och provorterna kommer att behöva 

använda fler hus och salar vilket innebär att materialsamordnare och assistenter 

kommer att behöva öka. Antalet materialsamordnare kommer att behöva dubblas och 

assistenter tredubblas. 

• Inköp av material: beroende på de direktiv som kommer från UHR samt de åtgärder HS 

får ta för att säkerställa god arbetsmiljö för alla kommer extra material såsom 

exempelvis handskar, visir, munskydd, skyltning etc. behöva köpas in.  

Högskolan anser att de kommer att kunna klara av att genomföra provet om det bestäms att 

det måste genomföras så länge antalet som ska göra provet inte ökar markant jämfört med 

tidigare år. Det kommer att kräva en hel del extra arbete och kostnader att genomföra provet. 

Frågan är om det är lämpligt att ha många personer samlade på samma ställe och om det följer 

folkhälsomyndighetens råd. Dock befarar vi att trots de föreslagna åtgärderna att det finns stor 

risk för smittspridning både till och från provet samt under och efter provets genomförande. 

Det är för många åtgärder som hänger på att alla följer rekommendationer och som inte går 

att förhindra med hjälp av placering, skyddsmaterial eller annat. Exempelvis, en person som 

vet att hen är sjuk kan ändå komma för att konsekvensen för den individen blir stor om hen 

inte får genomför provet och då utsätts alla för smittspridningen. Även om HS har som plan att 

sätta in åtgärder så kan HS inte med säkerhet garantera att det inte blir smittspridning och vi 

anser därför att risken att genomföra provet är för stort.   

Högskolan Väst 
Viktigt att påpeka är att nedanstående är sammanställt av undertecknad utan möjlighet att 

stämma av med flertalet viktiga aktörer då det är mitt i semestertider. Vi har under våren haft 

viss dialog med våra olika ortsansvariga och mer dialog internt i huset och det är i huvudsak de 

slutsatser vi dragit internt som jag kunnat redogöra för nedan. Jag har också innan jag 

sammanställde nedanstående läst SUHF:s rapport inför samrådsmötet den 5/8 och tycker att 

den ger en väldigt bra bild av den problematik vi står inför om vi beslutar oss för att genomföra 

höstens prov och också vad ett inställande skulle innebära. Vi (jag) önskar därför att man vid 

samrådsmötet kan komma fram till ett gemensamt ställningstagande och där det sannolikt blir 

de stora provanordnarna som får ett avgörande – de har helt andra utmaningar än vi som är 

små med relativt få skrivande en ”normal” provomgång.  

Personalbehovet och personalrekrytering 

• All den personal som brukar arbeta under provdagen är inte tillfrågad hur de ställer sig 

till att arbeta vid höstens prov. I Trollhättan är det merparten av våra tentamensvakter 

som också arbetar på högskoleprovet och vi vet att de under rådande läge är positiva 

till att arbeta med tentamen vilket gör att jag kan dra slutsatsen att de också kan tänka 

sig att arbeta på högskoleprovet. Vi har inte kunskap om hur det ser ut på övriga 

provorter då respektive ortsansvarig ansvarar för anskaffning av personal och kontakt 
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med dem. Det finns inte heller möjlighet att ställa frågan då det är semestertider och 

ansvariga har semester. En möjlighet att utöka antalet provledare och assistenter kan 

vara att en större andel av högskolans ordinarie personal beordras att arbeta under 

provdagen. Det kan också bli problematiskt att rekrytera mer personal på vissa 

provorter och inte helt givet att ordinarie högskolepersonal kan lösa det då det 

handlar om ganska långa avstånd. Det blir dock en utmaning att utbilda många nya och 

svårt att säkerställa att de har tillräckligt med kunskap för att klara sig själva under en 

hel provdag. Det blir också svårt för de som är mer erfarna att hinna stötta upp ny 

personal när så stor andel är ny och oerfaren.  

• Sammanfattningsvis tror vi att vi kan lösa personalbehovet men är skeptiska till 

möjligheten att kunna/hinna utbilda inför och stötta/supporta under provdagen. 

• Kostnadsmässigt blir det en ökning i relation till hur många fler som behöver arbeta 

och det kan också medföra ersättning för resor i tjänsten och kanske t om behov av 

övernattning för att kunna vara på plats i tid.    

Behovet av lokaler och lokalanskaffning 

• Högskolan Väst har 6 provorter där Trollhättan och Uddevalla är de största 

deltagarmässigt. Vi har under våren resonerat kring vilka åtgärder vi ser som möjliga 

för att leva upp till FHM råd. Lokalmässigt ser vi att det kan komma att bli en utmaning 

på några av de mindre provorterna men det bör vara lösbart, det kommer då 

förmodligen innebära fler lokaler med väldigt få skrivande i varje lokal. Deltagarens val 

av provort ett önskemål som vi i största möjliga mån tillgodoser, vi har dock möjlighet 

att placera skrivande på annan provort än önskat. Vi ser att vi har möjlighet att utöka 

antalet provlokaler ganska rejält i Trollhättan. I vanliga fall använder vi endast delar av 

högskolans lokaler och har därför möjlighet att använda fler provsalar på campus. Vi 

tror också att vi skulle kunna använda gymnasieskolans lokaler om ett sådant behov 

uppstår. Detta har vi inte stämt av med dem men vi har ett mycket gott samarbete så 

det bör inte vara ett problem. Vi har i nuläget inga hyreskostnader för de lokaler vi 

använder för provet då vi har gjort överenskommelser med kommunerna. Vid en 

utökning kan det hända att vi får en kostnad men det är oklart.  

Åtgärder mot smittspridning och för god arbetsmiljö 

• Utifrån rekommendationerna ser vi att vi kan leva upp till samtliga nedanstående 

förutom den sista, se förklaring nedan: 

i) att sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,  

HP-admin ger ju oss också möjlighet att informera om olika specifika förutsättningar 

via mail innan provdagen. Vi ser det också som viktigt att i samband med anmälan 

kunna vara extra tydliga med att önskad provort just är önskad och att man kan 

komma att placeras på någon annan av högskolans totalt 6 provorter. 

ii) att markera avstånd på golvet,  

iii) att möblera om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,  
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Vi anser att det avstånd vi normalt har i våra provlokaler uppfyller även dessa krav. 

Max eller knappt varannan plats används i skrivsalarna vilket skapar goda avstånd. 

iv) att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder 

handsprit, samt  

Vi bör också kunna tillhandahålla munskydd till personal för att säkra deras 

arbetsmiljö. Det hjälper ju dock inte de skrivande om de inte själva väljer att använda 

munskydd.  

v) att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

o Det här är en utmaning. Även om vi kan lösa fler provlokaler för att hålla bra 

avstånd för de skrivande under provpassen så blir den stora utmaningen 

dagens start, slut och raster. Eftersom alla börjar, slutar och har rast på samma 

gång så kommer det bli ansamlingar av människor. Vi har pratat om 

möjligheten att leda om flöden av människor i husen och ser att det till del är 

möjligt. Högskolan har många entréer och genom att använda flera så kan 

trycket vid entréerna minska, de kommer ändå utgöra en trång sektor. Hur 

den här möjligheten ser ut på våra andra provorter kan jag inte svara på i 

dagsläget men utifrån hur antalet skrivande historiskt sett ut så är det 

Uddevalla som tillsammans med Trollhättan har den största utmaningen när 

det kommer till detta. En utmaning som kvarstår även om flöden kan styras är 

toaletter av vilka det finns begränsad tillgång. Det skulle också behövas extra 

personal för att styra och guida skrivande rätt. 

Ökade kostnader för provets genomförande 

• Kostnaderna för genomförandet kommer att öka och det kommer för Högskolan Västs 

del i huvudsak handla om personalkostnader utifrån behovet av mer personal i form av 

både provledare och personal som stöttar upp på olika sätt runt omkring. Hur stor 

ökningen blir är svårt att avgöra innan vi har en uppfattning om antal skrivande som 

det blir aktuellt att hantera. Vi kan också hamna i en situation där vi tvingas betala för 

lokaler i en mycket större utsträckning än idag samt få kostnader för resor och boende 

som vi inte alls har i dagsläget. 

• För 2019 rapporterade vi en personalkostnad för HP på 465 000 kr, om vi tänker oss en 

ökning med 30% utifrån ett antagande att vi får 30% fler skrivande så landar det på en 

ökning med 140 000 kr. En uppskattning blir att vi kan landa på ökade kostnader 

någonstans mellan 150 000 – 200 000 kr.  

Lärosätets överväganden att skapa kapacitet för provets genomförande under hösten 

• Då vi är en relativt liten provanordnare som ser att vi skulle ha kapacitet att hantera 

fler skrivande i ett normalläge så räknar vi med att vi kan hantera ett ökat behov av 

lokaler och personal, om inte på alla så i alla fall på minst hälften av våra provorter. Vi 

ser att vi kan klara behovet av information och att t ex tillhandahålla handsprit i 

anslutning till varje provlokal.  

• Den klart största utmaningen handlar om att klara av att leva upp till de 

rekommendationer som finns kring folksamlingar och att många personer vistas på 
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samma ställe under en lång tid (hela dagen). I relation till det är vi inte säkra på att vi 

klarar av att hantera det och samtidigt följa rekommendationerna. Ett stort ansvar 

läggs på varje individ, att hålla avstånd till andra osv, vilket inte blir enkelt på relativt 

små ytor som t ex korridorer, begränsad tillgång till toaletter och med ont om tid då 

tidsschemat för dagen är tight. Vi (undertecknad) instämmer i de slutsatser kring detta 

som det redogörs för i den rapport som SUHF tagit fram som underlag för 

samrådsmötet den 5/8. 

Karlstads universitet 
Karlstad Universitet har diskuterat sina möjligheter att genomföra provet enligt tidsplan med 

gällande restriktioner och har kommit fram till att det är möjligt, men inte utan ökade 

kostnader. I regionen har vi ett relativt litet antal skrivande (jämfört med många andra 

regioner i landet) och vi tror därför att det är genomförbart att öka antalet skrivande mycket 

men ändå ha ändamålsenliga lokaler. Det kommer krävas en stor utökning av personal så väl 

som utökad samordning, administration och förberedelse.  

Lokaler 

- För provet i region Värmland/Dalsland har vi lokaler i Åmål, Torsby, Arvika, Kristinehamn 

och Karlstad. I Karlstad använder vi i nuläget endast universitetets lokaler och har därför 

räknat på vilken kapacitet vi har i de lokalerna. Dock ser vi stora möjligheter att använda 

kommunens lokaler, t.ex. gymnasieskolor om det skulle bli väldigt många anmälda.  

- Kapaciteten på KAU är totalt 1500 platser fördelat på 48 salar, ingen av salarna kommer ha 

mer än 50 personer inkl. personal i salen. Övriga provorter i region Värmland/Dalsland 

brukar ha ungefär ett hundratal skrivande per ort så där ser vi goda möjligheter att öka 

antalet skrivande per skola, men också möjligheter att använda andra lokaler på respektive 

ort.  

Personal  

- Eftersom vi räknar med en fördubbling av antalet salar så kommer vi behöva fördubbla 

antalet provledare under provet, även provvakter kommer öka i antal, men där ser vi inte 

att det blir en fördubbling. Vi kommer också behöva ha fler materialansvariga och även 

funktionärer som upprätthåller ordning i gemensamma utrymmen vid t.ex. raster. Även 

extra personal i form av väktare och vaktmästare kommer behövas.  

- Många i vår personal är över 70 år och kommer troligen inte kunna arbeta under provet, vi 

ser därför ett kraftigt behov av nyrekrytering av personal. Detta kommer kräva mer 

förberedelsearbete för den personal som är ansvariga för högskoleprovet i regionen. 

Dessutom ser vi ett behov av att besöka respektive provort för att säkerställa att lämpliga, 

överenskomna åtgärder har vidtagits. Totalt ser vi därför en stor ökning av 

arbetsbelastningen för den personal som är ansvariga för högskoleprovet i regionen.  

Åtgärder mot smittspridning 

- Antalet skrivande i respektive sal kommer begränsas så att de kan hålla ett avstånd på ca 

1,5 meter. In- och utpassering kommer arrangeras så att de skrivande inte behöver trängas 

med varandra. Vi ser dock en stor utmaning i att hålla tidsplanen för dagen och samtidigt 
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släppa in och ut de skrivande på ett säkert sätt. Men med färre skrivande i respektive lokal 

kommer det vara färre som behöver passera in och ut. Vi kommer rekrytera en grupp med 

”korridorsvärdar” som hjälper de skrivande att hitta rätt, styr dem i vilken riktning de ska 

gå för att t.ex. äta lunch och gå på toaletten. Detta tror vi kommer minska antalet stora 

grupperingar, vilket är ett måste för att undvika smittspridningen.  

- Personalen som jobbar på högskoleprovet kan erbjudas både handskar och munskydd för 

att underlätta hanteringen av legitimationskontroller och provhäften.  

Summering 

- Karlstads universitet har förutsättningar att genomföra provet i region Värmland/Dalsland. 

Det som är svårast att hantera är tider för raster och hur vi ska hantera alla skrivande på 

de allmänna ytor som används under raster. Längre avstånd och en glesare in- och 

utpassering gör att alla kontroller kommer ta längre tid, vilket riskerar att orsaka 

förseningar av provets starttid.  

- Vidare ser vi att ett genomförande kommer medföra en ökad kostnad för provet, vi räknar 

med att dubblera kostnaderna. De ekonomiska resurserna för högskoleprovet är sedan 

tidigare knappa, men med en så stor utökning som krävs kommer det behövas en 

fördubbling av de ekonomiska resurserna för att kunna genomföra provet på ett sätt som 

förhindrar smittspridning och är rättssäkert. 

 

Linköpings universitet 
Linköpings universitet har inte vidtagit några konkreta förberedelser för genomförandet av 

provet i oktober 2020 men har sannolikt möjlighet att genomföra provet enligt vanliga rutiner, 

det vill säga utan särskild anpassning med anledning av smittoläget. En riskfaktor är att den 

provpersonal som brukar engageras inte är villiga att ställa upp denna gång under gällande 

omständigheter vilket leder till svårigheter att bemanna. 

 Kapacitet för att genomföra provet enligt gällande tidplan och med vidtagna åtgärder för att 

minska smittspridning kan endast göras om ett mycket stort antal extra lokaler kan 

uppbringas. Inget arbete har påbörjats för att vidta en sådan åtgärd. Att minska antal 

skrivande per lokal med 50% och max 50 skrivande per lokal kan vara en möjlighet att 

genomföra provet men kräver då ytterligare lokaler, väl utspridda för att undvika trängsel i 

korridorer, köer till toaletter etc. Bemanningen räknar vi med behöver dubbleras vilket är 

möjligt enbart med beordrad övertid av tillsvidareanställd LiU-personal. 

Kostnaderna för att genomföra provet uppskattar jag blir en ca 100%-ig ökning jämfört med 

tidigare år. I övrigt se tidigare inskickade svar till UHR i juni. 

Lunds universitet 
För att Lunds universitet under rådande omständigheter ska kunna genomföra högskoleprovet 

den 18 oktober planeras följande åtgärder:  

Utökad personalstyrka 
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• I nuläget bemannar Lunds universitet högskoleprovet med 1,5 handläggare. För att 

kunna hålla tidsplanen för undersöks möjligheterna att utöka personalstyrkan under 

en tidsperiod.  

Använda fler provställen på främst de större provorterna 

• På de provorter som har mer än 350 deltagare kommer fler provställen att användas 

för att därigenom skapa bättre möjligheter för deltagarna att hålla avståndet till 

varandra, till exempel på rasterna.  

• På de större provorterna utnyttjas även provlokalerna i nuläget till det yttersta när det 

gäller placering av deltagarna. Med fler provställen skapar vi därför även fler 

provlokaler vilket innebär att vi kan trygga att den skrivande håller ett avstånd om 1-2 

meter till varandra också under själva provpassen. 

• Beräkningen är att utöka antalet provställen på de större provorterna med 1-4 

provställen.  

Använda fler provlokaler 

• På de provorter som har färre än 350 deltagare kommer fler provlokaler användas på 

själva provstället. Detta för att öka avståndet mellan deltagarna både under själva 

skrivsituationen och under raster. Om möjligt och vid behov kan även ytterligare 

provställe användas.  

Anpassning av provlokaler 

• Anpassning av provlokalerna sker så att deltagarna under provpassen är placerade 

med ett avstånd på 1-2 meter. Detta innebär i de flesta fall färre skrivande i varje 

provsal – cirka 12-20 stycken mot i normala fall cirka 20-28 deltagare. Större salar 

begränsas till som max 50 deltagare.  

• Varje provlokal utrustas med handsprit.  

Anpassning av provställen 

• Anpassning av provställen sker så att trängsel undviks på främst raster, bland annat 

genom upptejpning av avstånd i toalettköer. Lunds universitets eget framtagna 

material med uppmaning om att hålla avståndet kommer även finnas utplacerat och 

uppsatta på alla provställen.  

Rekrytering av mer personal 

• För att kunna genomföra provet med ytterligare provställen och provlokaler kommer 

mer personal att rekryteras. Först och främst kommer tidigt utskick med 

intresseanmälan till redan befintlig personal göras. Riktade utskick om behov av mer 

personal kommer sedermera gå ut till personal på både Lunds och Malmös universitet 

samt till personal på vuxenutbildning, gymnasie- och grundskolepersonal på alla 

provorter.  
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• Beräkningen är att närmare det dubbla personalbehovet kommer att  behövas jämfört 

med en normal höstomgång. Detta skulle betyda cirka 550-650 personer jämfört med 

300-400 i normala fall.  

• Personalkategorin ”korridorvakt” kommer användas och vara 1-3 personer på varje 

provställe för att under raster påminna och upplysa om att hålla avstånd och att det 

inte bildas täta köer till toaletter.  

Begränsa trycket på raster 

• Förutom användandet av korridorvakter kommer provledare informeras om att släppa 

ut deltagarna i grupper om 5 personer på rasterna för att därigenom inte skapa 

onödiga köbildningar i dörröppningar.  

Ekonomi 

• Möjliggjort så att höstens högskoleprov kan genomföras utan krav på att hålla sig inom 

angivna budgetramar. 

Mittuniversitetet  
De redovisar att de hittills vidtagit, avser vidta samt övervägt nedanstående åtgärder. 

Åtgärderna kan komma att variera något mellan deras nio provorter, bland annat beroende på 

provortens storlek, antal skrivande, skrivlokalernas placering i förhållande till varandra och 

rådande samhällssmitta vid tidpunkten för genomförande. För närvarande har de bäst 

överblick vad de två provorterna på Mittuniversitetets campus; Sundsvall och Östersund, vilka 

också är de största provorterna, tätt följt av Örnsköldsvik. 

 Åtgärder som har vidtagits är: 

• De har erbjudit tidigare medarbetare att jobba under höstens prov (av de större 

orterna – Sundsvall och Östersund – tycks det vara lättare att locka tillbaka personal i 

Östersund än i Sundsvall). 

• Sedan slutet av juni till och med sista augusti annonserar de efter fler medarbetare till 

de större provorterna (Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund) och de hittills inkomna 

antalet sökande ger gott hopp om att finna personal till alla tre orterna. Dock har de 

inte granskat ansökningarna ännu för att se huruvida de sökande uppfyller 

kvalifikationerna. 

• De har bokat upp ett antal mindre provlokaler med max 50 skrivande per lokal (oftast 

färre) på orterna Sundsvall och Östersund Det finns just nu inte en helhetsbild över alla 

nio provorterna, men många av dem är relativt små sett till antalet tidigare skrivande. 

Läget ter sig för närvarande mer ansträngt i Östersund än i Sundsvall. Tyvärr öppnar till 

exempel inte Folkets Hus i Östersund, som tar många skrivande, sina lokaler förrän 

nästa år på grund av pandemin. Lärosätet kommer att intensifiera sökandet efter 

semestrarna och när de vet att höstprovet ska genomföras. Högskoleprovet genomförs 

alltid med gles dukning av provlokalen och därmed vidtas inga ytterligare åtgärder än 

normalt vad gäller sittningen per lokal. 

 Åtgärder som de avser att vidta är:  
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• Tillhandahålla och uppmana alla deltagare att använda utplacerad handsprit.  

• I kallelse till skrivande upplysa om att hen bör stanna hemma under provdagen om 

hen känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber och att detta gäller även 

om hen bara känner sig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra och att 

FHM:s rekommendationer om när man kan vistas i samhället efter sjukdom efterlevs. 

• Vid provlokalen, genom skyltning, påminna om att det är allas ansvar att hindra 

smittspridning. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.  

• Avser utbilda högskoleprovspersonal i att upprepande under provdagen uppmana 

till/påminna om användning av handsprit, nysa i armveck, fylla provlokalen genom att 

hålla avstånd, lämna lokalen radvis, hålla avstånd under raster. Under de inledande 

instruktionerna på provdagen vädja till skrivande att lämna provlokalen om 

sjukdomssymptom uppstår under provdagen.     

• Att i utbildning av personal samt i kallelse till skrivande meddela att det är tillåtet att 

medta och bära munskydd under provdagen, men att skrivande måste ta av 

munskyddet under ID-kontroller (ev upplysa om att provlokalen inte tillhandahåller 

munskydd). 

 Aktiviteter som de överväger att genomföra är: 

• Märka upp biytor utanför provlokalen med avståndsmarkeringar utanför t ex toaletter 

(så som i t ex matvarubutiker). 

Resursbehov 

• Lokalhyrorna förväntas stiga, som en följd av att fler lokaler måste användas. 

• Ökad summa utbetalda arvoden till högskoleprovspersonal då fler skrivande än 

tidigare förväntas genomföra provet samt att fler personal kommer att ha en ledande 

roll i provlokalen, vilket är en roll med högre ansvar och därmed högre arvode.  

• Antalet utbildningstillfällen av nya medarbetare samt rekrytering av dessa förväntas ta 

mer tid i anspråk än tidigare. 

Mälardalens högskola 
Personalbehov och personalrekrytering 

• Detta blir helt klart en stor utmaning då flertalet av våra provledare varit tentavakter 

som nu inte kan jobba pga. att de ingår i riskgrupp. 

• Samtidigt kommer fler provledare behövas eftersom stora lokaler inte kommer inte 

kunna nyttjas som tidigare om maxgränsen på 50 personer kvarstår. 

• Vi har beräknat att vi kan behöva rekrytera ca 100 nya personer i olika roller, där vi i 

första hand kommer annonsera internt bland anställda och därefter möjligen på 

studentsidorna. Detta eftersom en sådan stor rekrytering på kort tid ger en ökad risk 

att få in personer som inte är lämpliga som provledare.  

• Om det blir svårigheter med att rekrytera personal för dagen ser vi behov av att få stöd 

i detta från ledningen för att få fler anställda att ställa upp. 

Lokaler och lokalanskaffning 
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• Fler externa lokaler kommer behöva bokas eftersom större lokaler inte kan nyttjas fullt 

ut med maxgränsen på 50 personer. 

• Vi har redan skickat ut förfrågningar till skolor och hotell i kommunerna, men vet ännu 

inte om tillräckligt med lokaler kommer finnas tillgängliga – även om vi tror och 

hoppas det! 

• Vi planerar att besöka dom externa lokaler som tidigare inte använts för att göra en 

bedömning om hur lämpliga de är samt hur de kan användas (det gäller allt ifrån 

material- och provlokaler samt närheten till pausrum och toaletter samt hur dessa 

rengörs... Vi behöver även undersöka hur väl det finns eller går att få till en bra 

skyltning gällande att hålla avstånd etc i lokalerna). 

• För dom externa lokalerna behöver vi även säkerställa det finns vaktmästare som finns 

tillgänglig då tidigare erfarenhet visat detta ibland blivit en utmaning. 

 Smittspridning 

• Vi ser behov av att inkl. tydlig information till dom anmälda om att  

• stanna hemma om man känner sig sjuk med symptom som snuva, 

hosta eller feber. 

• hålla avstånd och hosta/nysa i armveck mm för de som tar sig till 

provlokalerna. 

• hänvisa till olika entréer beroende på var de ska skriva för att 

minimera den stora samlingen av människor som brukar samlas vid 

huvudentréerna på morgonen. 

• Vi behöver säkerställa det finns skyltning i lokalerna gällande att hålla avstånd samt 

hosta/nysa i armveck. 

• För personal ser vi behov av att kunna ordna skyddsutrustning i form av handsprit, 

handskar och visirer. Skydds-/plexiglas i den mån detta är möjligt. 

• Provdeltagare placeras på motsvarade sätt som vid salstentamen, där det oftast är ett 

bord emellan dom skrivande. Provdeltagare kommer uppmanas att lägga ID handlingar 

på bordet bredvid för att provledare och assistenter ska kunna hålla så stort avstånd 

som möjligt till provdeltagarna. 

• Risken för smittspridning ökar under rasterna då alla samlas ute i korridorerna. 

• Som en åtgärd mot detta påminns provdeltagarna om att hålla avstånd och uppmuntra 

dom att gå utomhus under raster/pauser. 

• Handsprit i varje lokal som också provdeltagare kan använda.   

God arbetsmiljö  

• Det är en extra påfrestande situation att anordna HP med allt vad de innebär och det 

är viktigt att de som arbetar med planeringen får tid och stöd i detta.  

• En stark önskan är att kunna få flytta på anmälda till annan ort i de fall vi ser 

svårigheter med att kunna ordna med lokaler eller personal på någon av orterna. 

Kommer detta att vara möjligt?? 

Ökade kostnader 
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• Anordnandet kommer kosta mer än normalt, vilket vi uppskattat med ca 100.000 kr 

enbart för mer personal och utbildning för dessa (baserat på arvode och blir mer om 

anställda istället kommer beordras övertid - vilket gör en stor skillnad mot ett arvode 

för dagen). 

• Kostnaderna för fler lokaler och skyddsutrustning är då ännu inte medräknat. 

 

Stiftelsen högskolan i Jönköping 

Aktiviteter att 

besvara 

Förslag på åtgärd Antal skrivande personal Kostnad Kommentar 

Personalbehovet - Personal informeras 

om hur provet kommer 

genomföras utifrån 

covid-19 perspektiv 

-  

 36 

personal 

arvoderade 

+ 2 

tillsvidare 

personal 

20%/st 

282 000kr Befintliga 

kostnader 

kopplade mot 

högskoleprove

n vår- och 

hösttermin. 

Kostnaden för 

arvoderad 

personal beror 

på hur många 

skrivande det 

är per 

provtillfälle. 

Personalrekrytering Planerar för att klara 

oss med befintlig 

arvoderad personal då 

det blir färre skrivande, 

reservplan är att 

använda befintlig 

personal inom 

Studieadministrationen 

    

Lokaler  Med hänvisning till 

rektorsbeslut JU inför vi 

ett maxantal skrivande 

för att klara max 50-

gränsen och 

avståndsrekommendati

onen. Det innebär att vi 

valt att inte använda de 

1040 skrivande 

(1040 x 270kr = 

280 800) 

 

 

36 

personal 

Lokal: 

15 000kr 

(provorterna 

i länet) 

Arvoderad 

personal 

Tillsvidare 

personal är 

samma 

kostnad för JU 

oavsett covid-

19 medan 

arvoderad 

personal är 
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Utgångspunkten är att vi planerar att genomföra högskoleprovet med samma rekommendationer 

som rektorsbeslut ”Dnr: JU 2020/2316-2 § 879 Coronaanpassad campusundervisning” vilket 

innebär att vi förhåller oss till max 50 personer i samma lokal vilket också avser allmänna 

stora lokalerna som vi 

vid ett normalt år hyr 

som t ex 

gymnasieskolors aulor, 

folkets park i Huskvarna 

HT20: 178 

000kr  

Tillsvidare 

personal 

HT20: 

120 000kr 

Övriga 

kostnader: 

7000kr = 

Totalt: 

320 000kr 

anpassad till 

antal 

skrivande. En 

extra kostnad 

för HT20:s 

prov är de 

extra åtgärder 

som görs för 

att minska 

smittspridning

en (övriga 

kostnader) 

Differensen 

blir: 39 200kr 

Den beror 

främst på att 

vi inte kan 

använda stora 

lokaler som vi 

vid ett normalt 

år har 150 – 

200 skrivande 

i. 

Åtgärder mot 

smittspridning 

Max 30 alt 50 skrivande 

i samma lokal. Använda 

två ingångar för max 50 

skrivande per ingång 

   Hänvisar till 

rektorsbeslut 

Dnr: JU 

2020/2316-2 § 

879 

Coronaanpass

ad 

campusunderv

isning 

Resursbehov – 

utökade kostnader 

för genomförande 

under rådande 

omständigheter 

(covid-19) 

- Markeringsband 
- Skyltar med 

information om att 
hålla avstånd 

- Handsprit 

  7000kr HP-ansvariga 

på JU köper in 

till samtliga 

provorter  
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utrymmen som entréer och korridorer samt avståndsrekommendationen 1,5m mellan 

skrivplatserna. Beslutet medför att vi inte kan hantera lika många skrivande som vi vid ett 

normalt högskoleprov under en hösttermin då vi har c:a 1600-1800 skrivande. Utifrån rådande 

situation kommer vi att behöva begränsa antalet skrivande per lokal samt provort. I tabellen 

nedan redogör vi för hur vi planerar för att hantera de olika aktiviteter som UHR önskar svar på 

samt vilka kostnader och bortfall av inkomster vi har i samband med ett covid-19 anpassat 

högskoleprov HT20.  

 

Nedan presenteras en handlingsplan för aktiviteter som kommer till för att klara att genomföra 

ett covid-19 anpassat högskoleprov HT20. 

Handlingsplan för aktiviteter inför ett covid-19 anpassat högskoleprov 18/10/2020: 

• Information på ju.se måste under v.32 läggas upp om hur högskoleprovet 18 oktober 

ska genomföras utifrån covid-19 rekommendationer som maxantal skrivande på 

respektive provort https://ju.se/studera/anmalan-och-antagning/hogskoleprovet.html  

• Information på anmälningssidan https://www.hogskoleprov.nu/Anmalan bör också 

finnas angående maxantal skrivande på respektive provort.  

• Informera UHR under v.32 om att JU önskar ha begränsat antal skrivplatser på 

anmälningssidan.  

• Orterna informeras under v.32 om begränsningen på antal skrivplatser för planering av 

antal skrivsalar och personal.  

• Avståndsmarkering in till skrivsalarna planeras och avståndsmarkering köps in och 

placeras ut dagen innan provdagen genom samarbete med vaktmästare på respektive 

provort.  

• Ta fram skyltar med uppmaningen att hålla avstånd vilka sätts upp dagen innan 

provdagen genom samarbete med vaktmästare på respektive provort.  

• De skrivande placeras med 1,5m avstånd från varandra. 

Stockholms universitet  
Genomförandet av högskoleprovet är en unik verksamhet som inte är jämförbar med ordinarie 

undervisning och examination inom högskolan eller annan utbildning. 

Volymerna 

- Vid ett normalt högskoleprov en höst så har vi i Stockholm ca 16 000 anmälda. 

Det kräver 565 lokaler på 37 olika provställen och närmare 900 

provmedarbetare. Denna höst kan det enligt UHR:s beräkningar handla om 

totalt 100 000 anmälningar och då handlar det om ca 26 000 för Stockholms 

del. Även om det i oktober inte skulle finnas någon risk för smittspridning eller 

några särskilda restriktioner så skulle det för Stockholms del krävas en ökning 

till 1050 provlokaler och en personalstyrka på ca. 1500 medarbetare denna 

dag. Om smittspridning fortfarande pågår och nuvarande rekommendationer 

gäller så handlar det om mer är det dubbla antalet lokaler och medarbetare. 

Våra beräkningar pekar på behov av över 2300 lokaler och 4200 

provmedarbetare. 

 

Kvalitet och säkerhet 

https://ju.se/studera/anmalan-och-antagning/hogskoleprovet.html
https://www.hogskoleprov.nu/Anmalan
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- Som tydligt har framkommit under de senaste åren krävs det rigorösa åtgärder 

för att stävja fusket och för att skapa förtroende för högskoleprovet som 

urvalsinstrument. 

- Samtidighet 

▪ Provet måste genomföras samtidigt i hela landet och i varje enskild 

provlokal. Smittrisk: Stor risk för smittspridning pga samtidig start, 

paus och avslut. Kravet på samtidighet innebär at det inte går att 

justera tiderna i syfte att minska risken för smittspridning. Provet tar 

också redan en hel dag att genomföra så inte ens vad gäller totaltiden 

går det att göra några större förändringar. 

- Kontroller 

▪ Under provdagen ska flera kontroller utföras av identitet, provmaterial 

och liknande. Det ställer höga krav på rutinerna men också på 

medarbetarna och deras kompetens. Smittrisk: Det kräver en fysisk 

närhet mellan personal och skrivande där varje sådant möte utgör en 

smittorisk. 

- Provets betydelse för de skrivande 

▪ Vi är här för att provet har mycket stor betydelse för de skrivande. Det 

kommer sannolikt at innebära att det kommer att finnas anmälda som 

till varje pris kommer att inställa sig för att skriva provet, även om de 

har sjukdomssymptom. Detta måste hanteras i varje enskild provlokal 

– utan att provledarna har några egentliga verktyg för att ingripa. 

Risken är att andra skrivande och i värsta fall även personalen väljer 

att avvika av rädsla för att bli smittade.  

SU ser alltså problem med att: 

- Skapa en säker miljö för skrivande och personal så länge som smittspridning 

pågår i samhället. 

- Anskaffa nödvändiga lokaler 

- Rekrytera nödvändig personal 

- Klara logistiken för att hantera de volymer som krävs 

 

Underlag till UHR 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för 

förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet hösten 2020. För redovisningen behöver 

UHR underlag från Stockholms universitet (SU) och övriga provanordnare där det framgår vilka 

åtgärder som vidtagits eller avser vidtas för att kunna genomföra höstens prov samt vilka 

åtgärder som övervägts för att skapa kapacitet för att provet ska kunna genomföras enligt 

gällande tidplan. 

- SU har tagit fram en beredskapsplan vars syfte är att presentera ett antal 

förslag och åtgärder för hur Stockholms universitet under rådande pandemi 

eventuellt ska kunna anordna och genomföra högskoleprovet hösten 2020, 

oavsett kostnader och rimlighetsaspekter. 

- Den största utmaningen inför höstens högskoleprov är att inte bidra till ökad 

smittspridning bland skrivande och personal och i samhället i stort. Detta 

samtidigt som organisationen, under en extremt kort period, ska kunna säkra 

tillräcklig mängd lämplig provpersonal och provlokaler och upprätthålla 
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rättssäkerheten. Förutsättningarna för höstens prov grundar sig på uttalade 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och tolkningar av dessa. 

Utifrån dessa ser Stockholms universitet ett kraftigt ökat behov av antalet 

provställen och provlokaler vilket i sin tur förutsätter motsvarande ökning av 

provpersonal.  

Lokaler 

- Följande åtgärder avseende lokaler bör övervägas om provet ska genomföras 

höstterminen 2020 trots pågående pandemi: 

▪ Kontakt på ledningsnivå behöver etableras mellan lärosäten i 

Stockholmsregionen och kommunledningarna i Storstockholm och för 

att upprätta avtal där samtliga gymnasie- och grundskolor i länet 

förbinder sig att upplåta/hyra ut sina lokaler till Stockholms universitet 

för högskoleprovets räkning.  

▪ Universitetets fastighetsavdelning behöver omprioritera delar av sin 

verksamhet för att kunna bistå högskoleprovsorganisationen med att 

inventera och boka provlokaler, dels befintliga men även andra 

externa provlokaler t.ex. konferens- och mässlokaler lämpliga för 

högskoleprovet. Inventering av lokaler för att säkerställa att de 

uppfyller kravet på två meter avstånd mellan varje provdeltagare i 

provlokalerna är tidskrävande och det krävs stora personalresurser för 

att genomföra det. 

Personal 

- Även när det gäller personal ser Stockholms universitet ett kraftigt ökat behov 

utifrån de givna förutsättningarna. Utöver de rekryteringssätt som används 

under normala förhållanden bör rekryteringen vid höstens högskoleprov även 

kompletteras med nedanstående förslag om provet ska genomföras 

höstterminen 2020 trots pågående pandemi: 

▪ Lärosätesledningarna beordrar ordinarie personal att arbeta vid 

högskoleprovet på provdagen, SU, KTH, KI, Södertörn, och 

Handelshögskolan. De behöver även genomgå utbildning för 

uppdraget. 

▪ Kommunledningarna i Storstockholm beordrar sin personal inom 

skolverksamheten (lärare och administratörer) att arbeta vid 

högskoleprovet på provdagen. 

▪ Statliga myndigheter beordrar sin personal att arbeta vid 

högskoleprovet, t.ex Skatteverket, Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket m.m. 

▪ Universitetets personalavdelning behöver omprioritera delar av sin 

verksamhet för att kunna bistå högskoleprovsorganisationen med att 

rekrytera provpersonal. Det handlar om att granska cv:n, planera och 

genomföra intervjuer och hantera personaladministration. 

▪ Universitetets fastighetsavdelning behöver omprioritera delar av sin 

verksamhet för att kunna bistå högskoleprovsorganisationen med att 

anlita väktare som ser till att avstånd hålls i korridorerna och andra 

lokaler i anslutning till provställena vid provdagens start, raster och 

provdagens slut. 

SU har haft en första muntlig kontakt med Smittskydd Stockholm och de har bekräftat att det 

finns stor risk för att de som är anmälda till provet kommer även om de skulle uppvisa 
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sjukdomssymtom, eftersom de upplever att provet har avgörande betydelse för deras 

individuella möjligheter att konkurrera om en utbildningsplats.  

Resursåtgång 

- Pandemin har inneburit att universitetet behövt ställa om och anpassa övrig 

verksamhet vilket har påverkat universitetets ekonomiska läge. 

- Under normala omständigheter så går högskoleprovet med ett underskott. Om 

provet genomförs under rådande omständigheter innebär det väsentligt ökade 

kostnader. Antalet anmälda till ett eventuellt prov i höst prognostiseras vara 

klart fler än till provet hösten 2019 vilket medför ökade intäkter till lärosätena 

men sammantaget uppskattas dock underskottet öka med ytterligare 1-2 

miljoner för Stockholms universitet. 

- Ett genomförande av högskoleprovet under givna förutsättningar kommer att 

ha en märkbar påverkan på annan verksamhet inom universitetet. Behovet av 

att ställa om för att stötta arbetet med högskoleprovet kommer att vara stort. 

Slutsatser 

- Stockholms universitet gör fortfarande samma bedömning som tidigare har 

framförts till UHR och Utbildningsdepartementet, d.v.s.: 

▪ Högskoleprovet kan inte genomföras i Stockholms län höstterminen 

2020 om smittspridning pågår och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer ligger fast. 

▪ För ett framtida genomförande av högskoleprovet, post-corona, krävs 

särskilda åtgärder för att minska antalet skrivande per tillfälle till 

hanterbara volymer. 

Umeå Universitet 
För att genomföra högskoleprovet 20-10-18 kommer vi att behöva rekrytera ytterligare 

personal samt hyra ytterligare lokaler för genomförandet. Vår bedömning är att antalet 

skrivande kommer att vara dubbelt så många som ett vanligt höstprov, det vill säga cirka 2 

000. 

Restriktionerna begränsar antalet skrivande till max 50 i varje lokal varför vi bedömer att vi 

kommer att behöva minst dubblera antalet lokaler och antalet provledare/ass provledare. 

Stora salar med plats för flera hundra skrivande kommer inte att kunna användas. 

Med anledning av att många av de som vi hittills anlitat som provledare/ass provledare tillhör 

riskgrupper och därmed kanske inte vill arbeta provdagen så försämras 

bemanningssituationen.   

För att klara personalbehovet kommer andelen fasta anställda som arbetar på provdagen 

troligen att behöva öka genom beordrad övertid. Det innebär att vi kommer att få ytterligare 

ökade personalkostnader.  

Vi kommer även att behöva införskaffa handsprit till alla utrymmen och engångshandskar till 

samtliga provledare/ass provledare.  

Våra kostnader bedöms därför bli 125-150 % högre än vid tidigare genomförande av höstprov, 

uppskattningsvis 1,5 mkr.   
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Den slutsats vi landat i och tidigare redovisat till UHR 20-06-03 kan kort sammanfattas med att 

vi kommer att sträva efter att erbjuda skrivplats till alla skrivande samtidigt som vi ser stora 

svårigheter att få fram tillräckligt med lokaler och personal.  

Ett antal olika förslag för att minska antalet skrivande framfördes i diskussioner i anslutning till 

vårens prov, bland annat åldersgräns, endast tillåta dem som inte har giltigt äldre provresultat 

med mera. Därefter har även förslag om att genomföra provet två gånger under hösten 

framförts. Det sistnämnda skulle troligen avsevärt förbättra möjligheterna att genomföra 

högskoleprovet på hösten. 

Uppsala universitet 
Vilka åtgärder har Uppsala universitet vidtagit eller avser att vidta för att säkra upp att 

högskoleprovet kan genomföras enligt normal tidsplan? 

• Uppsala universitet har i nuläget börjat se över antal lokaler som kommer att användas 

och vilka möjligheter det finns att använda andra lokaler som inte har behövts tidigare. 

Lokaler kontrolleras nu utifrån smittskyddssynpunkt. 

• Vi avser också att gå ut i flera olika kanaler för att rekrytera ny personal för att ha 

bemanning att genomföra högskoleprovet med rekordhögt antal deltagare och 

minskat antal deltagare per provlokal. Delar av personalen är kritiska till att jobba utan 

ordentlig skyddsutrustning och det kan bli att en större del tackar nej till att jobba om 

de känner att deras skydd inte är adekvat. 

Vilka åtgärder har vi övervägt för att skapa kapacitet? 

• Vi överväger att öppna upp en provort som vi tidigare har stängt pga lågt antal 

anmälningar. Hamnar vi i läget att plats inte finns i huvudorten så kan förhoppningsvis 

plats ordnas i sidoorterna. 

Konkreta åtgärder gällande: 

Konkreta åtgärder är planerade utifrån följande scenario: 

• Provet ska genomföras enligt normalt förfarande på utsatt datum utan begränsningar 

• Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och max 50 

deltagare per provlokal ska gälla. 

• Personal och deltagare ska skyddas från smittspridning genom skyddsutrustning 

• Antal anmälda deltagare blir våren 2020 + 30% 

Personalbehov och rekrytering 

• Ytterligare 147 personer behövs för att klara omställningen: 84 provledare, 11 

huvudprovledare, 22 materialsamordnare och 30 extra administrativ och annan 

personal. En särskild svårighet är att provet ges en söndag, vilket gör det svårare att 

rekrytera kompetent personal. Förutom dessa behöver troligen många i ordinarie 

personalgrupp ersättas, eftersom många i den ordinarie högskoleprovspersonalen 

tillhör riskgrupp. Andra vill inte arbeta på grund av oro eller om de känner att de inte 

finns tillräckliga skyddsåtgärder. 
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• Vi behöver alltså förutom att rekrytera mer personal pga högre anmälningstal även 

rekrytera för att ersätta befintlig personal. 

Lokaler och lokalanskaffning 

• Ytterligare 84 klassrum fördelat på 2-3 provställen till måste förhyras. Detta innebär 

att högst 50 samlas i en provlokal och social distansering tillämpas i provlokalen. 

Fortfarande återstår då problemen med att organisera raster, toalettbesök och resor 

till och från provlokalen. Ska även mängden skrivande per provställe också regleras kan 

det omöjliggöra genomförande av provet. Skolor som tidigare inte nyttjats kommer att 

behöva tas i anspråk oavsett detta. Vi är inte helt säkra att det kommer att gå att 

ordna tillräckligt många platser. 

Åtgärder för smittspridning och god arbetsmiljö 

• Vi är medvetna om att vi behöver ta till extra åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Däremot är nuvarande rekommendationer otydliga om vad som är lämpligt och 

behövs. 

• Direktiv kommer att behövas om vad som är korrekt hantering, helst på nationell nivå 

så att det blir enhetligt för alla provanordnare och provdeltagare. 

• Ytterligare utbildningstillfällen för ny personal, eftersom också dessa utbildningar 

måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer. 

• Nya hygiensäkerhetsrutiner för att alla ska känna sig trygga måste tas fram, 

implementeras och följas. Distanseringsmarkeringar måste tas fram för skolornas 

lokaler, handsprit, munskydd, handskar och plexiglas för provvakter köpas in och 

distribueras ut. Det beräknas åtgå ca 200 flaskor desinfektionsmedel och handskar 

samt munskydd för cirka 340 personer. Extra städning av lokaler och toaletter måste 

bokas. Provledarna behöver handskar, munskydd och plexiglas för att kunna röra sig i 

lokalerna och samla in prov och kontrollera för fusk. Vid in- och utpassering ska 

kontroll av legitimation göras, deltagarna behöver då avlägsna ev. egen mask för 

identifiering. Redan vid förhyrning av lokalerna måste in- och utgångar kontrolleras, så 

att dessa kan användas av provdeltagarna utan risk för smitta och köbildning. 

• Nytt lagstöd för vem som får avvisas p. g. a. smittorisk måste tas fram tillsammans 

med ett regelverk för hur bedömningen ska ske. 

• Ordningsvakter kommer att behövas för att kunna avvisa personer som är uppenbart 

smittade, men vägrar avlägsna sig från lokalen. Dessa behöver också utbildas och 

utrustas med smittskyddsutrustning. 

• För att skapa en gods arbetsmiljö under rådande läge skulle det behövas justering av 

schemat på högskoleprovsdagen. Nya rutiner kommer att ta längre tid och att försöka 

utföra dem enligt nuvarande schema kommer att öka stressen för personal som 

arbetar. Helst skulle det kanske behövas att arbetsdagen halveras men den 

personalökningen är något som kommer vara nästintill omöjligt att ordna. 

Resursbehov i form av ökade kostnader för provets genomförande 

• Sammantaget innebär alla dessa åtgärder betydande kostnadsökningar utan att det 

finns någon garanti för att smittan inte sprids. 

• Utifrån scenariot ovan kan vi räkna med en dubblering av både lokal- och 

personalkostnader. Främst kommer personalkostnaden per anmäld provdeltagare att 
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öka eftersom det kommer behövas många fler personer för att schemat för provdagen 

ska hålla. 

• Det är då inte inräknat den övertid som befintliga högskoleprovshandläggare behöver 

lägga ner för att tillämpa alla nya rutiner. 

Det finns ökade smittrisker med ett genomförande av högskoleprovet i rådande läge. 

Eftersom många aspekter av smittspridningen fortfarande är oklara är det svårt för lärosätena 

att veta hur de ska skydda personal och provdeltagare på bästa sätt. Det gäller t. ex. vilka 

avstånd som krävs mellan människor, när personer är smittbärare eller virusets överlevnad 

utanför kroppen. 

Smittorisker vi har identifierat 

• Att genomföra provet innebär en betydande smittorisk för såväl deltagare som 

provledare, provassistenter, vaktmästare och annan administrativ personal även om 

skyddsåtgärder vidtas och utbildningar genomförs för nya rutiner. Skälen är bland 

annat att 

- Provdeltagare har stora incitament att delta oavsett om de är sjuka eller inte. 

En utbildningsplats som kan vara livsförändrande för individen står på spel och 

ett deltagande i provet kan vara det som krävs för att en livsdröm ska gå i 

uppfyllelse. 

- Det är svårt att avgöra om en person är smittad eller inte om de har vaga 

symptom. Har en person tydliga symptom är det oklart om det är tillåtet att 

avvisa från lokalerna, vem som får göra det och farhågor att det skulle kunna 

leda till tumultartade situationer finns. 

- Grupper av människor, låt vara att de inte är mer än 50 per lokal, som annars 

inte skulle ha träffats, kommer att vistas i samma lokal under en hel dag. 

- Upp till 500 personer kommer att vistas i samma skola och trots social 

distansering är det svårt att helt kontrollera deras rörelsemönster. 

- Risken för smitta kan ev. hanteras med goda hygienrutiner då provdeltagare 

befinner sig i provlokalen, men blir svårare att upprätthålla vid in- och 

utpassering samt vid toalettbesök, raster och lunchätande (i eller utanför 

lokalerna eller vid närliggande restaurant). 

- Människor som annars inte skulle ha rest kommer att behöva resa (kollektivt) 

för att delta i provet, vilket kan öka smittorisken i samhället. 

- Personalkategorin materialsamordnare, det vill säga de som har hand om 

provkartongerna så att all personal inte har tillgång till provmaterialet, träffar 

åtminstone 3-4 provledare vardera. Det är en säkerhetsåtgärd som ska 

förhindra fusk och läcka av provfrågor, men blir i det här scenariot också en 

smittspridningsrisk. 

Risk för fusk 

- Med fler lokaler som är utspridda över en större yta (fler skolor) ökar risken för att 

provfrågor läcker ut innan provet är klart. Ett ökat antal provvakter är i sig en risk, framför 

allt eftersom ett stort antal av dessa kommer att vara oprövade, ovana. Hygienkrav och 

rädsla för att bli smittad tillsammans med att vår ordinarie personal i många fall tillhör 

riskgrupp gör att de vanligtvis höga kompetenskraven inte helt kan garanteras. En mycket 
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stor säkerhetsrisk ligger i hanteringen av provets distribuering och förvaring i fler och olika 

(nya) lokaler. Tidigare erfarenhet av provet visar att då provfrågor avslöjas i förväg beror 

det ofta på personal. 

 

Det efterfrågas inte i redogörelsen men en aspekt som är viktig för genomförandet är också 

hur UHR och Umeå universitet kan vara behjälpliga. Det kan t.ex. vara så att schemat behöver 

justeras för att nya rutiner ska kunna tillämpas. Vi ser också ett stort problem i distribuering 

och paketering av prov. Om det blir färre deltagare per provlokal så kommer det vara en hel 

del oanvända prov som är i cirkulation om man kör med 30-paketeringen som har använts 

tidigare. Man skulle alltså behöva göra så att prov beställs utifrån deltagarantal i varje 

provlokal istället. UHR och Umeå universitet måste alltså också vidta åtgärder för att 

underlätta att provet kan genomföras. 



Utbildning, utbyte, utveckling 
– för alla som vill vidare

UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsrådet. 

Myndigheten finns i Stockholm och i Visby. 

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden: 

• Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta fram

regelverk och samordna antagningen till högskolan.

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.

• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela

utbildningskedjan.

• Bedöma utländska utbildningar.

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvarsområde.

www.uhr.se 
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