
Uppsala universitets förenade studentkårer

Webb | https://www.uufs.se/
Mail | kontakt@uufs.se
Datum | Uppsala den 27/4 2020

Remissvar Slutbetänkande av Utredningen om fusk vid högskoleprovet: Fusk vid
antagning till  högskoleutbildning – vad händer sen?

Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS) tackar för möjligheten att yttra sig över
Slutbetänkande av utredningen om fusk vid högskoleprovet: Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad
händer sen? (SOU 2019:50), och vill med anledning av slutbetänkandet yttra följande.

I utredningen föreslås att det ska författningsregleras att betyg kvarstår vid återkallelse av
antagning som grundar sig på vilseledande vid högskoleprovet. Slutsatsen nås efter en
sammanvägning av argument som talar för ett återkallande av betygsbeslutet, och argument som
talar mot detsamma. UUFS instämmer i utredningens resonemang med avseende principen om
gynnande besluts orubblighet, och menar i likhet med utredningen att det krävs starka skäl som
talar för ett avsteg från denna princip. Även vikten av det resonemang som förs kring en
eventuell problematik kopplad till ne bis inidem uppmärksammas särskilt av UUFS.1

I egenskap av företrädare för Uppsala universitets studenter finner UUFS emellertid att de
aspekter som talar för ett återkallande av betygsbeslut även bör tillmätas styrka. Av dessa vill
UUFS särskilt uppmärksamma den signal som ett beslut i enlighet med förslaget hade inneburit.
Sett ur ett individperspektiv är författningsförslagens sammanlagda effekt i praktiken att
studenter som antagits till en utbildning genom vilseledande vid högskoleprovet kan finna sig
helt opåverkade av en eventuell på efterhand gjord upptäckt av vilseledandet, förutsatt att
studenten hunnit få sin examen. Signalen som skicka kan krasst uttryckas som att det fortfarande
finns mycket att vinna på att fuska vid högskoleprovet så länge fusket är så kvalificerat att det
svårligen kan upptäckas under den tid som det tar att ta en examen (i normalfallet runt 5 år). Den
signal som ett beslut enligt författningsförslaget skulle sända bör även betraktas ur ett bredare
samhällsperspektiv. Kommer detta att påverka allmänhetens förtroende för det svenska
antagningssystemet till högre utbildning? Vad skulle detta i så fall i förlängningen ha för inverkan
på den svenska högre utbildningen i stort, inte minst ur ett internationellt perspektiv? Dessa är
aspekter som är av stor vikt för landets lärosäten, men som dessvärre inte adresseras i
utredningen.

1 Med anledning av resonemanget som förs kring HFD 2015 ref 20 vill UUFS notera att ett återkallande av
beygsbeslut, till skillnad från ett återkallande av ett vapentillstånd, inte kan betecknas som “inte avsedd att utgöra en
bestraffning” eller inte som syftande “till att avskräcka från sådana brott eller annat handlande”. Som noteras i
utredningen skulle en sådan lagstiftning om än inte uteslutande så i vart fall delvis syfta till att avskräcka samt skapa
rättvisa för enskilda. Detta talar enligt UUFS med viss styrka för det kloka i utredningens slutsats att det inte kan
uteslutas att ett återkallande av betygsbeslut är att se som ett straff  i Europakonventionens mening.
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I likhet med utredningen finner UUFS att uppgiften att väga argumenten för- och emot i detta
fall är utmanande. En ytterligare aspekt som kan nämnas i sammanhanget är att utredningen
nämner att skälen mot ett frånsteg från principen om gynnande besluts orubblighet i detta fall
väger tungt. En möjlighet - som visserligen ligger utanför utredningens direktiv - hade varit att
även utreda möjligheterna att åtgärda de skäl som med styrka talar emot en sådan möjlighet.
Exempelvis är det tänkbart att den problematik som lyfts kring CSN, och som enligt utredningen
väger tungt emot en möjlighet att återkalla beygsbeslut, skulle kunna justeras i fall som rör
specifikt studenter som förlorar rätten till studiemedel på grund av återkallat betygsbeslut. Vidare
hade UUFS önskat att utredningen innehållit vissa komparativa inslag, med belysning av hur
jämförbara länder löst samma problematik. Detta inte minst med tanke på den ovan nämna
frågan ställd kring hur omvärldens syn på det svenska antagningssystemet skulle kunna påverkas
till följd av ett beslut i enlighet med förslaget.

Sammantaget finner UUFS därmed att det inte är möjligt att varken ställa sig bakom eller
motsätta oss förslaget att författningsreglera att betyg kvarstår vid återkallelse av antagning.

Med avseende på övriga delar i utredningen tillstyrker UUFS förslagen i sin helhet.
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