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Förutsättningar för lärosätenas hantering av fusk på högskoleprov 
och återkallande av antagning 
 
SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor sammanfattade vid sammanträdet den 22 mars 
2019 vad som anses gälla med utgångspunkt från gällande bestämmelser i lag och förordning och 
hur domstolar och myndigheter tidigare har dömt eller beslutat i fråga om lärosätenas hantering av 
ärenden om konstaterat fusk på högskoleprov och återkallande av antagning. 
 
1. Vad händer om fusk på högskoleprovet konstateras? 
Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som beslutar om resultat på högskoleprovet. 
Vid misstanke om att en person har fuskat utreder UHR saken. Om det då konstateras att personen 
har fuskat beslutar UHR att återkalla provresultatet. Om det återkallade provresultatet har varit 
grund för antagning meddelar UHR lärosätet i fråga.i 
 
2. Vad gör lärosätet om resultat på högskoleprovet återkallats? 
Det är lärosätet som beslutar om antagning. Om personen i fråga inte skulle ha kunnat bli antagen 
på sina övriga meriter får lärosätet återkalla antagningsbeslutet, som en följd av UHR:s beslut att 
återkalla resultatet på högskoleprovet. Därmed förlorar personen sin plats på utbildningen.ii 
 
3. Får lärosätets beslut att återkalla ett antagningsbeslut överklagas? 
Ja, det får överklagas av den som beslutet går emot.iii 
 
4. Till vilken instans får beslutet överklagas? 
Beslut att återkalla antagningsbeslut på grund av vilseledande får överklagas till förvaltningsrätten.iv  
 
5. När får beslutet verkställas? 
Enligt huvudregeln i förvaltningslagen får beslutet verkställas först efter att överklagandetiden har 
gått ut, om beslutet då inte har överklagats.v 
 
6. Vad händer med redan registrerade studieresultat om antagningen återkallas? 
Lärosätena förefaller överens om att tillämpa Universitetskanslersämbetets slutsats att redan 
registrerade studieresultat (avklarade högskolepoäng) bör stå kvar och inte omprövas om ett 
antagningsbeslut återkallas.vi  
 
 
 
 

i 7 kap. 20 § 2 st högskoleförordningen (1993:100) och 37 § 2 st 3 p förvaltningslagen (2017:900). 
ii 7 kap. 4 § högskoleförordningen och 37 § 2 st 3 p förvaltningslagen. 
iii 41-42 §§ förvaltningslagen. 
iv 40 § förvaltningslagen. Se även Kammarrätten i Stockholms beslut 2019-01-10 i mål nr 4546-18. 
v 35 § 1 st förvaltningslagen. 
vi Universitetskanslersämbetet (2017). Rättssäker examination. Tredje upplagan. s. 84-85. 
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