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Konsekvensutredning avseende förslag till 
föreskrifter om ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2019:5) om försöksverksamhet med viktat 
högskoleprovsresultat vid urval 

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6–8 §§ i förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Bakgrund 
Det har tillkommit önskemål/behov att fler utbildningar än Civilingenjörsprogram 
ska ingå i försöksverksamheten. Det har även uppstått ett behov av ytterligare 
möjlighet till viktning utöver vikten 75/25 som tidigare beslutats. 

 

A   Allmänt  

1.Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  
Inga problem föreligger, försöksverksamhet.  

Tidigare vikter utökas med viktningen 60/40 då det är lämpligt att öppna upp för 
en möjlighet till jämförelse med tidigare studier där viktning 60/40 i regel har 
använts. Det ger även utrymme för de lärosäten som anser att en viktkvot på 3:1 
är en för omfattande åtgärd till den aktuella utbildningen men som ändå har 
utryckt önskemål om att delta. 

Tidigare avgränsning till Civilingenjörsexamen är borttagen och har ersatts med en 
uppräkning av de program som är aktuella. Listan består av de utbildningar som 
använts i tidigare redovisning (Vad händer i antagningen om högskoleprovet 
viktas?, dnr 1.1.1.-264-2016), högskoleingenjörer (då de efterfrågades till HT2019), 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
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psykologprogrammet som generellt brukar ligga i topp bland mest sökta 
utbildningar, d v s hög konkurrens och ett antagande det kan finnas intresse hos 
lärosätena att vikta samt personalvetarprogrammet (oftast många 
förstahandssökande) och veterinärprogrammet. 

Dessa utbildningar tros ha en lagom mängd och en hyfsad bredd och, enligt 
tidigare studier, utbildning där svenskfödda gynnas liksom utbildning där icke 
svenskfödda gynnas av en viktning. Samt utbildning med kvinnodominans, såväl 
som mansdominans. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd  
Försöksverksamhet, att inte genomföra de föreslagna ändringarna bibehåller 
”status quo”, vilket leder till en verksamhet i lägre omfattning än önskvärt och 
sämre möjligheter till uppföljning och utvärdering. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 
Sökande till de aktuella utbildningarna och lärosätena som väljer att delta i 
försöksverksamheten.  

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 
grundar sig på 
Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 § förordningen 
(2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval   

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen  
Förslaget är ett tillägg till det befintliga regelverket, och de konsekvenser som 
angavs till den ursprungliga föreskriften gäller. Om något så kan det ökade antalet 
utbildningar öka förvirringen bland de sökande och det kan upplevas märkligt att 
samma högskoleprovsresultat ger olika värden i urvalet till samma utbildning (vilka 
nu föreslås bli fler). För deltagande högskolor kan ytterligare merarbete vid 
vägledning inför anmälan förväntas samt ett visst arbete med att hantera modeller 
i antagningssystemet NyA. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen med 
mera 
Förslaget är ett tillägg till det befintliga regelverket, och de konsekvenser som 
angavs till den ursprungliga föreskriften gäller. Detta är en försöksverksamhet vars 
syfte bl.a. kan vara att följa upp förändringar i sammansättningen av kön. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 
De nya föreskrifterna kommer att träda i kraft den 1 september 2019. Datumet är 
valt med hänsyn tagen till att anmälan till högskolan inför vårterminen 2020 
öppnar den 15 september. 
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B   Kommuner och landsting 
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.  

C   Företag 
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.  

D   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 
Inte tillämpbar, försöksverksamhet. 

E   Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 
Sara Svensson, 010- 4700419, sara.svensson@uhr.se 

Mattias Wickberg,  010- 4700366, mattias.wickberg@uhr.se  
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