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Konsekvensutredning avseende förslag till
ändring i Universitets- och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2015:3) om
högskoleprovet
Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6–8 §§ i förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning.

Bakgrund
Det har uppkommit ett behov av ytterligare reglering av provgenomförandet för
att minska riskerna för spridning av provmaterialet.
Det finns en för genomförandefrågor kring högskoleprovet gemensam
arbetsgrupp, samordningsgrupp, sammansatt av ledamöter från Sveriges
universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet
(UHR). Samordningsgruppen ska bereda frågor där en nationell samordning
behövs för att garantera säkerhet, likvärdighet, rättssäkerhet i genomförandet och
därutöver identifiera väsentliga utvecklingsfrågor i denna del. I uppdraget ingår att
dokumentera sina ställningstaganden och att i övrigt förvalta ”Handledning för
handläggare av högskoleprovet”.

A Allmänt
1.Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Kontrollpapper
Sedan hösten 2017 kan provtagarna själva kontrollera de svar de lämnat eftersom
de aktuella svarshäftena visas där provresultat hämtas (hogskoleprov.nu). Mot

1 (4)

bakgrund av detta ser UHR inget behov av att behålla systemet med
kontrollpapper.
Sedan tidigare får varje provdeltagare ett kontrollpapper som hen kan fylla i sina
svar på. Kontrollpappret har utgjort en ”service” gentemot provtagarna och gett
dem möjligheten att kontrollera sina svar mot facit i ett tidigt skede.
Kontrollpappret utgör även ofta en ”referens” för det resultat som provtagaren
tror hen ska få när provet är rättat. Det är dock inte ovanligt att det faktiska
resultatet skiljer sig från det resultat som förväntas baserat på uppgifterna i
kontrollpappret. Det är lätt för provtagaren att skriva fel och för att kontrollera de
svar som gett ett resultat så begär därför provtagaren ut kopior på sina
svarshäften. Denna utlämnandehantering har varit relativt omfattande.
Då svarshäftena nu visas där provresultat hämtas så kan provtagarna själva räta ut
eventuella frågetecken och antal utlämnandeärenden har minskat betydligt.
Det är en hög service att ge provtagare möjligheten att kontrollera sina svar mot
facit, men en snabb kontroll bland provanordnarna har givit en indikation att
nyttjandet av kontrollpappret sannolikt inte är så stor.
Det finns även risker för provtagaren med kontrollpappret. Det förekommer t.ex.
att provtagare blandar ihop instruktionen om att överföringen av svar skall ske
från provhäftet och inte svarshäftet och det förekommer även att provtagare
missuppfattat var svaren skall avges och gjort detta på kontrollpapperet.
Det ökade säkerhetstänket har även ökat kraven och medvetenheten bland
personal som hanterar högskoleprovet. Information och kontroller tar därför i dag
längre tid än vad det gjorde för några år sedan. Eftersom säkerheten ska vara hög i
hela kedjan så är det lämpligt att undanröja de luckor som kan uppstå i processen.
Kontrollpappret kan t.ex. tas med ut på rasterna, vilket innebär att deltagare kan
ta med sig provfrågor ut, men också rätta svar in. Utdelning av och information om
kontrollpappret under introduktionen kan ta fokus från viktigare information och
det tar dessutom tid, något många provanordnare och provledare har rapporterat
är en bristvara.
Betydelsen av kontrollpappret för UHR är sammantaget ringa och mervärdet för
provtagaren, möjligheten att få bekräftelse så snart som möjligt på om de svarat
rätt eller fel, får anses väga lätt i relation till riskerna med felanvändning som kan
få omfattande negativa följder för provtagaren. Det kan även beaktas att de flesta
provtagare inte skrivit provet tidigare och därför inte har kännedom om att
dokumentet finns.
Övrigt
Rättelse av skrivfel i bilaga 1, Information om regler för skrivande.
Ytterligare små justeringar i bilaga 1 för ökade möjligheter till snabba åtgärder vid
behov. Avser material som idag regleras i föreskrift.
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Skrivningen har ändrats så att det inkluderas ett förbehåll (om) då det framgent
inte är säkert att det finns ett behov av detta material i samband med varje
provtillfälle. Innehållet i kartongen med provmaterial framgår av Handledningen
och kan lätt uppdateras inför varje provtillfälle.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Avsaknad av en reglering innebär en fortsatt hantering som i dagsläget.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Provdeltagaren och provanordnare.
4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
Universitets- och högskolerådet föreskriver om högskoleprovet med stöd av 7 kap.
22 § högskoleförordningen (1993:100).
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Inga förväntas.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen med
mera
Inom ram.
7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Förslaget kan kräva viss ökad beredskap för frågor kring borttagandet av
kontrollpappret, men informationsinsatser utöver kontinuerlig uppdatering
förväntas inte behövas.

B Kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.

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

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Det finns idag ”coachingföretag” som erbjuder publicering av (företagets) facit
efter varje provpass. Detta är möjligt då kontrollpappret finns och företagen, får
det förmodas, har egna ”experter” som har anmält sig och genomför
högskoleprovet. I dagsläget är det känt att det finns ett företag som publicerar ett
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facit. Det kan inte uteslutas att det finns fler som gör detta. Om det sker mot
betalning eller inte är okänt.

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Förväntas inga direkta kostnader av förslaget, kan inte uteslutas uteblivna intäkter.

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför
för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen
Inte tillämpbar.

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Ingen, då reglering slår jämt över samtliga som erbjuder en sådan tjänst.

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Frågan har diskuterats i Samordningsgruppen för högskoleprovet, SUHF.

E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Mattias Wickberg, 010- 4700366, mattias.wickberg@uhr.se
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