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RAPPORT 2020:06 

STOCKHOLM 19 NOVEMBER 2020 

Högskole-
provet 
En kvantitativ studie av 1,6 miljoner 
svenskars provresultat relaterade till 
livsbetingelser som inkomst, val av 
bostadsort, kriminalitet och företagsamhet 

Högpresterande på högskoleprovet 
får en genomsnittsinkomst som är 
hundratusentals kronor högre 
än lågpresterarnas. De är dubbelt 
så företagsamma och hälften så 
kriminella.  
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Sammanfattning 
Över en miljon svenskar har skrivit högskoleprovet sedan det infördes 
1977. Medan timmarna på högskoleprovet är något som de alla har 
upplevt, finns det mycket som skiljer dessa människor åt. Deras resultat, 
men också deras kön, inkomstutveckling och var de har valt att bosätta 
sig. Vissa har suttit i fängelse, andra äger företag. I den här rapporten 
letar Acta Publica mönster mellan resultat på högskoleprovet och andra 
livsparametrar.  
 
I alla Sveriges 290 kommuner finns invånare som någon gång har skrivit 
högskoleprovet. Men snittet för kommunernas bästa resultat skiljer sig 
åt. Bland dem med högst snittresultat finns flera av landets stora 
universitetsstäder, medan mindre kommuner på landsbygden återfinns i 
andra änden. Den kommun som har högst snittresultat, 1.15, är Lund i 
Skåne och kommunen med lägst genomsnittspoäng, 0.74, är Markaryd i 
Kronobergs län.  
 
Inte helt oväntat skiljer sig antalet skrivande betydligt mellan landets 
kommuner. Den största kommunen, Stockholm, har också flest invånare 
som har skrivit provet, 217 912 stycken. Den minsta kommunen, 
Bjurholm i Västerbotten, har det lägsta antalet. Där har 186 personer 
skrivit provet med ett genomsnittsresultat på 0.95. Jämförelser mellan 
kommunerna bör därmed göras med försiktighet. 
 
Trots att kvinnor ofta har högre betyg än män i skolan så har de 
generellt lägre genomsnittsresultat på högskoleprovet. Den 
genomsnittliga mannen har 1.03 som bästa resultat på högskoleprovet, 
medan genomsnittskvinnan har ungefär 0.86 poäng. Med ett giltigt 
högskoleprovsresultat går det att konkurrera om platser till många 
utbildningar även om betygspoängen inte räcker till. Det innebär att 
högskoleprovet kan vara en fördel för de män som vill komma in på 
högskola och universitet.  
 
Förutsägbart nog ökar inkomstsnittet i takt med att poängresultatet 
stiger. I den lägsta intervallgruppen, med ett resultat mellan 0.0 och 0.1 
ligger snittet på 314 000 kronor per år. För den högsta intervallgruppen, 
med ett resultat på 2.0 poäng, är genomsnittsinkomsten 529 000 kronor 
per år.  
 
I den lägsta poängintervallen, 0.0 till 0.1 poäng, har störst antal 
provskrivande samlat på sig skulder som har lett till en 
betalningsanmärkning, 4 procent. I den här intervallen finns även den 
största andelen med förekomst i brottmål och fängelsestraffade. De med 
lägst poäng har också störst andel som har ertappats med att fuska på 
högskola och universitet, även om fuskarna utgör är en ytterst marginell 
del av gruppen.  
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Inte helt överraskande är det de som har skrivit högst på högskoleprovet 
som utmärker sig när vi tittar på deras nutida livsmönster. De har i snitt 
högst inkomst, störst andel företagare, lägst andel straffade för brott och 
ingen i gruppen har ertappats med att fuska under högskole- eller 
universitetsstudier. 
 

Om Acta Publica 
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Bolaget utför research, 
kartläggningar, bakgrundsrapporter och analyser utifrån unik 
information. I Acta Publicas databaser finns upp till 20 års data från fler 
än 600 myndigheter. På företaget arbetar några av landets mest 
prisbelönta researchers.  
 
Som ny källa i våra databaser har vi hämtat hem provresultat från 
högskoleprovet sedan det infördes år 1977. Om en individ har gjort flera 
provskrivningar har vi valt att endast hämta hem det bästa resultatet. 
Sammanlagt handlar det om cirka 1,6 miljoner resultat.  
 
Vårt vanligaste erbjudande avser bakgrundskontroller av företag och 
individer. Våra databaser, uppkopplingar till publika tjänster och vår 
omfattande researchkompetens säkerställer hög kvalitet. Vi är därutöver 
specialiserade på kartläggningar av företag och individer kopplade till 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller 
religiöst motiverad.  
 
En professionell bakgrundskontroll av företag och individer minskar risk 
för konsekvenser i form av framtida stölder, bedrägerier, korruption eller 
annan brottslighet som till exempel penningtvätt. För att inte nämna 
den skada som ett varumärke lider när det kopplas till brottslighet eller 
våldsbejakande ideologier.  
 

Inledning 
Över en miljon människor i Sverige har skrivit högskoleprovet sedan det 
infördes 1977. Vissa för att mäta sina kunskaper, andra för att öka sina 
chanser att komma in på sin drömutbildning.  
 
Högskoleprovet fungerar nämligen som ett urvalsinstrument för 
antagning till universitets- och högskolestudier. Med ett giltigt 
högskoleprovsresultat går det att konkurrera om platser till många 
utbildningar även om betygspoängen inte räcker till. Provet är fritt för 
alla i Sverige att skriva, oavsett ålder och nationalitet, och det är tillåtet 
att skriva provet så många gånger man önskar. Provet genomförs 
vanligtvis två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.  
 
Högskoleprovet mäter studiefärdighet, alltså förmågan att tillgodogöra 
sig högre utbildning med de krav som ställs på bland annat 
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informationsinhämtning. Provet består av åtta olika delar med totalt 160 
uppgifter. Hälften av uppgifterna testar saker som ord- och läsförståelse 
och hälften av uppgifterna testar bland annat matematisk 
problemlösning och logiskt tänkande. För att provet alltid ska ha en 
likvärdig svårighetsnivå normeras resultatet i en poängskala mellan 0.0 
och 2.0 poäng, där 2.0 är maxpoäng.  
 
Våren 2020 ställdes högskoleprovet in för första gången på grund av 
coronapandemin, och till hösten samma år genomfördes provet med ett 
begränsat antal platser. Då fick bara personer utan ett tidigare giltigt 
högskoleprovsresultat skriva provet. Totalt var cirka 27 000 personer 
anmälda, vilket är hälften så många som till det högskoleprov som hölls 
hösten dessförinnan1. Inför anmälan stod cirka 57 000 personer i kö över 
internet för att få en av de knappa platserna att skriva provet2. Det visar 
på ett högt intresse att skriva högskoleprovet.  
 
Men vad säger egentligen högskoleprovet om en persons framtid? Går 
det att hitta mönster genom att relatera resultaten från högskoleprovet 
till andra personuppgifter? Det söker Acta Publica att besvara i den här 
rapporten.  
 

Syfte 
Acta Publica har tillgång till det bästa resultatet på högskoleprovet för 
alla tidigare deltagare sedan 1977 som inte är utländska medborgare 
eller har skyddade personuppgifter. Det motsvarar cirka 1,6 miljoner 
resultat.  
 
Syftet med den här rapporten är att kartlägga förmågan svenska folket 
har att tillgodogöra sig akademisk utbildning och relatera den till andra 
livsförhållanden, som inkomst, brottsbelastning, kön och 
näringsidkande. Det görs genom att studera alla resultat från 
högskoleprovet sedan 1977 och jämföra snittresultaten. Rapporten 
bidrar således med ökad kunskap om hur individers förmåga att 
tillgodogöra sig kunskap kan synas i framtida livsförhållanden.  
 

Metod 
Som ny källa i våra databaser har Acta Publica hämtat hem alla 
provresultat på högskoleprovet sedan det infördes år 1977. Om en 
individ har gjort flera provskrivningar har vi valt att endast hämta hem 
det bästa resultatet. Sammanlagt handlar det om cirka 1,6 miljoner 
resultat.  
 

 
1 https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2020-
pressmeddelanden/hogskoleprovet-genomfort-pa-97-provorter/ 
2 https://www.dn.se/ekonomi/1-000-platser-kvar-nar-anmalan-till-hogskoleprovet-stangde/   
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Datan täcker geografiskt hela Sverige. Öppna datakällor, som till 
exempel folkbokföring, data från Bolagsverket och skatteuppgifter har 
använts för att studera nationella skillnader i resultat och individers 
ekonomiska aktiviteter.  
 
I Acta Publicas researchdatabaser har vi hämtat uppgift om förekomst i 
brottmål begränsat till en tidsperiod av de senaste tio åren. I samma 
databaser har vi kontrollerat verkställighet av dom i fängelse via 
Kriminalvårdens strafftidsbeslut, samt uppgift om fusk vid studier vid 
högskola och universitet, med en tidsbegränsning av 14 år. En särskild 
körning har gjorts mot de senaste tio årens betalningsanmärkningar för 
att undersöka förmåga eller vilja att betala skulder.  
 

Lund har högsta genomsnittet  
I alla Sveriges 290 kommuner finns invånare som någon gång har skrivit 
högskoleprovet, men kommunernas snittpoäng för de bästa 
provresultaten skiljer sig stort. I universitetsorter och flera stora 
kommuner skiljer sig snittet påtagligt från mindre orter på landsbygden.  
  

 
 
Den kommun som har högst poängsnitt för är Lund i Skåne med 1.153. 
Därefter följer Danderyd i Stockholms län med 1.107 och Uppsala med 
1.079.  
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Kommunen med lägst genomsnittspoäng, 0.735, är Markaryd i 
Kronobergs län. Några decimaler över hamnar Ovanåker i Gävleborgs län 
med 0.737 och Haparanda i Norrbotten med 0.739. 
 

 
 
Resultatet bör däremot inte tolkas som att befolkningen i Sveriges 
storstäder är mer intelligent än befolkningen i småstäder. Individernas 
bostadskommun är hämtad från var provskrivarna är folkbokförda år 
2020 och resultatet speglar snarare vilka kommuner som attraherar 
människor med högt resultat på högskoleprovet.  
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Lund är inte bara den kommun som har högst genomsnittligt resultat, 
utan den har också flest skrivande per capita, 27 procent av 
befolkningen folkbokförd i Lunds kommun hösten 2020 har skrivit 
provet. Det kan jämföras med till exempel Ljusnarsberg i Örebro län, och 
Haparanda, där bara 5 procent av invånarna har skrivit provet.  
 

 
 
I de flesta av landets kommuner bor invånare som någon gång har 
uppnått maxresultatet 2.0. Men tretton kommuner saknar en skribent 
med högsta provpoäng. Malå i Västerbotten och Högsby i Kalmar län har 
1.8 som maxresultat på provet. Elva kommuner har uppnått 1.9 som 
högsta resultat: Dals-Ed, Surahammar, Överkalix, Bjuv, Sävsjö, 
Munkfors, Filipstad, Eda, Sorsele, Jokkmokk och Åsele.  
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Män har högre poänggenomsnitt än kvinnor 
Fler kvinnor än män har skrivit högskoleprovet. Totalt har cirka 909 500 
kvinnor genom åren testat sina kunskaper medan antalet män är 749 800 
stycken. Men när det kommer till att prestera på provet så har det gått 
bättre för männen. Den genomsnittliga mannen har 1.03 som bästa 
snittresultat på högskoleprovet, medan genomsnittskvinnan har ungefär 
0.86 poäng. 
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Resultatet är iögonfallande då kvinnor överlag ofta har högre skolbetyg 
än män. Studier som har undersökt könsskillnaden förklarar resultatet 
som ett utfall av att betyg och högskoleprov delvis speglar olika 
förmågor; betygen avspeglar ofta flit och motivation medan 
högskoleprovet fångar in kognitiva förmågor.  
 
Även om det inte finns några skillnader i kognitiva förmågor i 
populationen som helhet, visar studien att män som väljer att skriva 
högskoleprovet i genomsnitt har fler av de kognitiva förmågor som är 
viktiga för att skriva ett bra provresultat, jämfört med de kvinnor som 
skriver provet3.  
 
Könsskillnaden återfinns även i fördelningen av kvinnor och män i varje 
i poängintervall. Medan kvinnor utgör majoriteten i de lägsta 
poängintervallerna, utgör män majoriteten i de högsta 
poängintervallerna. Kvinnor står för 68 procent av de skrivande med 
resultatet 0.0 till 0.1 och dominerar varje intervallgrupp från 0.0 upp till 
1.2 poäng.  
 
I intervall från 1.2 poäng och uppåt återfinns fler män än kvinnor i varje 
grupp. I den högsta intervallgruppen, med skrivande som fått 2.0 på 
provet, utgör kvinnor endast 28 procent av resultaten.  
 
  

 
3 https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/r-2019-09-konsskillnader-i-skolbetyg-och-
resultat-pa-hogskoleprov_betydelsen-av-kognitiva-egenskaper-och-motivation.pdf   
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Ekonomisk utveckling 
 
Lägst inkomstsnitt vid 0.3-0.4 poäng 
Inkomstsnittet varierar stort utifrån olika resultat på högskoleprovet. I 
den lägsta intervallgruppen, med ett resultat mellan 0.0 och 0.1, ligger 
snittinkomsten på 314 500 kronor per år.  
 
För den högsta intervallgruppen, med ett resultat på 2.0 poäng, är 
genomsnittsinkomsten högst, 529 500 kronor per år.  
 

 
 
Det lägsta inkomstsnittet återfinns i poängintervallen från 0.3 till 0.4 
poäng, 307 400 kronor per år. Ytterligare tre intervallgrupper, 0.2-0.3 
poäng, 0.5-0.6 poäng samt 0.4-0.5 poäng, har en lägre 
genomsnittsinkomst än dem med det allra lägsta resultaten på 
högskoleprovet.  
 
Från och med resultatet 0.8 poäng och uppåt så ökar snittinkomsten för 
varje intervallgrupp med förbättrat resultat. 
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Flest som slarvar med betalningarna i de lägsta poängintervallen 
Ingen vill ha obetalda skulder, men 2 procent av dem som har skrivit 
högskoleprovet – motsvarande drygt 33 000 personer – har under de 
senaste 10 åren fått en betalningsanmärkning.  
 

  
 
I den lägsta poängintervallen, 0.0 till 0.1 poäng, har störst antal 
provskrivande samlat på sig skulder. Där slarvar 4 procent av gruppen 
med sina räkningar. 
 
De poängintervall som är bäst på att betala sina räkningar är 1.0-1.1 
samt 1.2-1.3 poäng, där bara 1,7 procent av de skrivande har eller har 
haft skulder som har lett till en notering hos Kronofogden. 
 
Poänggruppen som har skrivit 2.0 som bästa resultat är alltså inte bäst 
på att betala sina räkningar, 2,2 procent av gruppen har fått 
betalningsanmärkningar.  
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En femtedel av högskoleprovsskribenterna är företagare 
Av alla som har skrivit högskoleprovet sedan 1977 så har nära 360 000 
personer i dag registrerade bolagsengagemang, vilket utgör cirka 21 
procent av alla provskrivare. 
 
Det intervall där högst andel är företagare är i den högsta 
poänggruppen, med 2.0 på högskoleprovet. Här har en tredjedel, 33 
procent, av skribenterna företagsengagemang. I alla de högsta 
intervallen, ner till och med 1.7-1.8 poäng, är omkring 30 procent av 
provskrivarna i dag företagare.  
 
Faktum är att andelen med företagsengagemang minskar kronologiskt 
för varje poängintervall ner till 0.7-0.8. Lägst andel företagare finns i 
intervallet 0.2-0.3 poäng, 17 procent. 
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Klander 
 
Stor skillnad i kriminalitet  
En mycket liten andel av dem som har skrivit högskoleprovet 
förekommer också i brottmål vid landets tingsrätter. De utgör ungefär 
1,9 procent av alla skrivande, och i siffror är de 31 000 personer.  
 
Men andelen skiljer sig väsentligt mellan olika poänggrupper. Den 
intervallgrupp där flest har åtalats för brott i tingsrätten är den lägsta, 
där provskrivarna har från 0.0 till 0.1 poäng. Där utgör de ungefär 3,6 
procent av den totala gruppen.  
 
I intervallgrupperna där skribenterna har fått låga poäng syns generellt 
en högre andel som har förekommit i brottmål jämfört i de högre 
poängintervallerna. Andelen i den lägsta poänggruppen är mer än 
dubbelt så hög som för dem som har presterat bäst på provet, 2.0 poäng. 
I den högsta poänggruppen är endast 1,5 procent åtalade för brott under 
den senaste tioårsperioden. Allra lägst andel som varit tilltalade i 
brottmål vid tingsrätten finns dock i intervallet 1.6-1.7 poäng, knappt 
1,4 procent. 
 

 
 



 

 16 

Högst andel fängelsedömda bland dem med låga poäng 
Om en liten andel av dem som har skrivit högskoleprovet förekommer i 
brottmål, har en ännu mindre begått grova brott. Totalt har 4 946 
personer som har skrivit högskoleprovet har också avtjänat straff i 
fängelse, vilket utgör ungefär 2.9 promille av det totala antalet 
provskrivare.  
 
Även när det kommer till fängelsedömda så skiljer sig andelen mellan 
olika poängintervall. I den lägsta intervallgruppen, som har fått mellan 
0.0 och 0.1 poäng som bästa resultat på provet, utgör den 6 promille.  
 
Andelen sjunker ju högre upp på poängskalan vi kommer. I den högsta 
intervallgruppen, med ett resultat på 2.0, utgör andelen som har 
avtjänat ett fängelsestraff 2 promille. 
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Få högskoleprovskribenter ertappas med fusk   
En ytterst marginell grupp av alla som har skrivit högskoleprovet har 
ertappats med att fuska på sina respektive högskolor och universitet, när 
de har gått vidare till högre utbildning. Av alla 1,6 miljoner personer i 
urvalet har bara 612 förekommit i ett disciplinärende som har öppnats 
av en högskola eller ett universitet.  
 
Noterbart är att ingen som har skrivit 2.0 på högskoleprovet har 
ertappats med fusk.  
 
I den lägsta poänggruppen, mellan 0.0 och 0.1 poäng, har den största 
andelen upptäckts fuska. Men de 29 personerna som har ertappats utgör 
så lite som 0,085 promille av hela gruppen. 
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Om rapporten  
Denna rapport är gjord pro bono av Acta Publica, Sveriges ledande 
företag inom research och myndighetsdokument. I våra arkiv finns i maj 
2020 mer än 60 miljoner dokument från fler än 600 olika myndigheter, 
kommuner och regioner. Med en insamling av cirka 40 000 nya 
dokument i veckan kan Acta Publica erbjuda tillgång till Sveriges största 
privatägda arkiv med sökbara myndighetshandlingar.  
 
På Acta Publica arbetar några av landets främsta och mest prisbelönta 
researchers. Utöver informationsinhämtning från öppna källor utför vi 
ett omfattande underrättelsearbete för att kartlägga risk kopplad till 
organiserad brottslighet och våldsbejakande religiös och politisk 
extremism.  
 
Med professionella researchers och unikt källmaterial kan vi erbjuda 
högkvalitativa tjänster inom bakgrundskontroller och kartläggningar. Vi 
levererar skräddarsydda rapporter efter kundens behov. I realtid 
uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk med anpassade 
varningssystem.  
 
För att bidra till ett mer upplyst samhälle producerar vi rapporter om 
olika samhällsfenomen. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt på vår 
hemsida www.actapublica.se  
 

Kontakta oss  
Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07 
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet 
finns på www.actapublica.se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


