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Utbildning, utbyte och utveckling 
– för alla som vill vidare
Universitets- och högskolerådet



• 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.

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

         

     



      

         

          

            

      

UHR:s intäkter kommer i huvudsak från 
avgifter av tjänster, statliga anslag och bidrag.

UHR:s finansiering



759 752 (763 718)
personer söker 
grundutbildningar via UHR:s 
antagningssystem Nya.

Varav 
62 procent är kvinnor och 
38 procent män.

82 067 (82 822)
personer söker 
masterprogram via UHR:s 
antagningssystem Nya.

Varav 
38 procent är kvinnor och 
62 procent män.

UHR samordnar antagningen 
till högskolan på uppdrag av universitet 
och högskolor.

Information till sökande före, 
under och efter antagningsprocessen.

Antagning

Siffrorna inom parentes är från 2017.



119 146 (125 679)
personer anmälde sig till högskoleprovet 2019.
Preliminärt 80 procent, 95 000 personer, beräknas genomföra provet.

Av dem som anmälde sig till provet var
51 procent kvinnor och 
49 procent män.

UHR ansvarar för att ta fram 
högskoleprovet som ges två gånger 
årligen. 

UHR hanterar anmälningar till provet och 
beslutar om resultat.

UHR genomför provet även utomlands, 
främst i Europa. 

UHR arbetar för att motverka fusk på 
högskoleprovet.

Högskoleprovet

Den yngsta
Den yngsta som anmälde sig 
till högskoleprovet 2019 
var åtta år (född 2011).

Den äldsta
Den äldsta som anmälde sig 
till högskoleprovet 2019 
var 83 år (född 1936).

Siffrorna inom parentes är från 2018.



Universitets- och högskolerådet
• utvecklar och tar fram 

högskoleprovet samt

• tar beslut om resultat.

Umeå universitet, 
på uppdrag av UHR,
• konstruerar provfrågor 

tillsammans med Göteborgs 
universitet och

• hanterar statistik för alla 
högskoleprov sedan 1977. 

Provanordnarna: 21 universitet och högskolor
• genomför provet på 120 provorter i landet, dvs.  

anställer provledare/provvakter och bokar lokaler,

• rapporterar brott under provdagen till UHR.

Vem svarar för vad kring högskoleprovet?



UHR har flera webbplatser 
till olika målgrupper t.ex.:

• studera.nu

• Syv-sidor på uhr.se

UHR utvecklar och förvaltar 
IT-system åt utbildningssektorn.

Information och IT-system  

Artificiell intelligens
8 259 pass har identifierats genom AI, som tränats att känna igen bilder av pass bland de 
dokument som skickas in till antagningen.
AI:n har varit igång i sedan december 2018 och har redan gått igenom 220 612 sidor. 
Den har rätt i 99,43 procent av fallen.

Siffrorna inom parentes är från 2017.



UHR förmedlar internationella utbyten, kompetensutveckling och praktik 
utomlands för hela utbildningskedjan bl.a.:

• Erasmus+, 

• NordPlus, 

• Internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten.

Internationellt samarbete och mobilitet

Siffrorna inom parentes är från 2017.



Erasmus+ - budgeten växer…
The European

Commission has 
proposed

doubling the 
funding for the 

next programme, 
2021–2027

The European
Parliament

wants to triple
the budget

Why?
More people

should be able
to participate in 

Erasmus+



• Informera kring möjligheterna att arbeta eller delta i praktik i en EU-
institution

• Informera om rekryteringen av permanenta anställningar inom EU

Görs genom olika aktiviteter bl.a.

• Informations seminarier numera också på ledningsnivå

• Workshops kring ansökningsförfarandet för praktikplatser

• Träning för de svenskar som vill söka anställning inom EU-KOM

• UHR finansierar EU Careers Student Ambassadors sedan 2018 

Regeringsuppdrag kring utbytestjänstgöring



• Studenter i slutet av sin utbildning

• Administratörer med minst 3 års arbetslivserfarenhet

• Person som redan finns inom en EU-institution

• Ledningar numera genom AGV och studievägledare på olika nivåer i 
utbildningssystemet

• Fackliga organisationer och NGO:s

Målgrupper – i urval



UHR bedömer utländsk 
utbildning för 
dem som:

• söker arbete i Sverige 

• vill studera vidare

• är arbetsgivare

Bedömning av utländsk utbildning

Siffrorna inom parentes är från 2017.



UHR stödjer lärosätenas arbete med att:

• internationalisera svensk utbildning

• öka mångfald, lika rättigheter och 
möjligheter samt motverka diskriminering

UHR analyserar även antagningen till 
universitet och högskolor. 

Främjande och analys



Aktuellt inom UHR:s ansvarsområde 1(4) 

Budgetpropositionen 2020

UHR får bl.a.

• 15 miljoner kronor för att motverka fusk vid 
högskoleprovet (även 2021-2022).

• 5 miljoner kronor för utveckling av 
betygsdatabasen Beda fr.o.m. 2020.

Totalt anslag 2020:

• 202 miljoner kronor



Främjande uppdrag – samtliga 
genomförda 
Sprida goda exempel på:

• lärosätenas användning av lokalt beslutade 
urval

• lärosätenas arbete mot diskriminering av 
studenter med funktionsnedsättning

• lärosätenas arbete för att förebygga sexuella 
trakasserier (i samråd med UKÄ)

Aktuellt inom UHR:s ansvarsområde 2 (4) 



Tillträdesfrågor – samtliga 
genomförda 
• Detaljerad beskrivning av nödvändiga 

kompetenser för grundläggande behörighet

• Förbereda inför utveckling av ett nationellt 
behörighetsprov

• Förbereda inför utvecklingen av särskilt 
antagningsprov för särskild behörighet till 
ämneslärarutbildningen

• Utreda modell för högre krav för särskild 
behörighet

• Viktade resultat på högskoleprovet

Aktuellt inom UHR:s ansvarsområde 3 (4)



Högskoleprovet - utredning

Förslag: kontroll mot fusk vid högskoleprovet, 2019-07-01
Utredaren Anna Tansjö föreslår lag om två typer av kontroll:

1. Kontroll med radiovågsdetektor (för att upptäcka radiokommuni-
kation till eller från en provdeltagare under pågående prov).

2. Allmän in- eller utpasseringskontroll (kroppsvisitation inför eller 
efter ett provpass, för att söka efter elektroniska hjälpmedel).

Tilläggsdirektiv

Utredaren ska ta ställning till om återkallande av ett gynnande 

förvaltningsbeslut om antagning till högskoleutbildning på grund av att 

parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda 

till att godkänt betyg på en högskolekurs ska återkallas

Aktuellt inom UHR:s ansvarsområde 4(4) 



UHR polisanmäler för osann försäkran
• 50 personer (höstprovet 2016)

• Två personer (vårprovet 2017)

• En person (höstprovet 2017)

Domar, åtal och UHR:s åtgärder

• Norrköpings tingsrätt dömer fuskliga (fyra till fängelse, fem till böter) 
i januari 2019. 23 ertappade provfuskare döms till böter. 
Samtliga dömda förutom sex provfuskare överklagar till Göta hovrätt.
Hovrätten beslutar att tingsrätten måste ta om rättegången. 

• Ekobrottsmyndigheten överlämnar uppgifter om ytterligare upp till 200 
personer misstänkta för brottet osann försäkran till Åklagarmyndigheten och UHR.

• UHR återtar sammanlagt över 100 provresultat i februari, april och maj 2019.

• UHR återtar drygt 70 provresultat i juni-juli 2019.

Rättsliga påföljder för fusk med provet



Regeringen utser UHR:s styrelse och GD
Catharina Elmsäter-
Svärd, ordförande, 
verkställande direktör 
i Sveriges 
Byggindustrier

Karin Röding, 
GD, UHR

Sara Andersson,
avdelningschef vid 
Skolverket

Daniel Lindblom, 
student

Matilda Strömberg, 
student

Kenth Waltersson, 
universitetsdirektör, 
Linköpings universitet

Peter Aronsson, 
rektor, Linnéuniversitetet

Berit Kjeldstad,
professor i fysik,
Norges teknisk-
naturvitenskapelige
universitet (NTNU)

Jan Larsson, 
verkställande direktör i 
Yrkesakademin



UHR:s rektorsråd
Eva Wiberg, rektor, 
Göteborgs universitet 

Birgitta Bergvall-
Kåreborn, rektor, 
Luleå tekniska 
universitet

Anders Fällström, 
rektor, Mittuniversitetet

Håkan Pihl, rektor, 
Högskolan Kristianstad

Sara Arrhenius, rektor, 
Kungl. Konsthögskolan



Tack!

Karin Röding 
Generaldirektör
@KarinRoding
gdbloggen.uhr.se

www.uhr.se
Studera.nu
Antagning.se
Universityadmissions.se
Utbyten.se

https://gdbloggen.uhr.se/

