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Anmälan mot Stockholms universitet angående avgift
för tryckning av uppsats m.m.
Anmälan
NN har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt förfarandet vid institutionen
för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet att kräva att studenter på
ett magisterprogram erlägger 200 kr i avgift för upp till fem tryckta exemplar av en
students uppsats. NN har uppgivit att hon hade upplyst om att hon inte önskade
några tryckta exemplar eftersom hon redan hade uppsatsen i elektronisk form.
Hon fick då till svar att avgiften ändå måste erläggas för att kursen skulle
rapporteras som avslutad. Hon betalade avgiften i februari 2007.
Utredning
Stockholms universitets yttrande
Anmälan har remitterats till Stockholms universitet för yttrande. Universitet har i
sitt remissvar anfört bl.a. följande.
Institutionen för data- och systemvetenskap har yttrat sig över anmälan. Av
institutionens skrivelse framgår att institutionen tidigare tagit ut en avgift för
tryckning av fem exemplar av den färdiga uppsatsen för studentens personliga
bruk, men att denna avgift togs bort i början av 2007. Universitetet tillstår att
avgiften felaktigt tagits ut, men att felet sedan en tid är åtgärdat i och med att
avgiften tagits bort. I sammanhanget kan nämnas att kostnaden om 200 kr för fem
tryckta exemplar av en magisteruppsats får betraktas som generöst, jämfört med
kostnaden för en beställning av en magisteruppsats i normalfallet enligt reglerna i
avgiftsförordningen. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden kommer i framtiden
att lägga till denna typ av frågor i sina uppföljningsrutiner.
NN har yttrat sig över universitetets svar på anmälan.
Tillämplig bestämmelse
Enligt 1 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) ska utbildningen vid
högskolorna vara avgiftsfri för studenterna.
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Högskoleverkets bedömning
Att erbjuda studenterna kopiering av deras godkända uppsatser till en kostnad av
200 kr för fem uppsatser är en serviceåtgärd från Stockholms universitets sida.
Studenterna måste dock ges möjlighet att välja om de vill att uppsatsen ska tryckas.
De ska alltså ha möjlighet att avstå från kopiorna och därmed från att betala
avgiften (jfr Högskoleverkets tillsynsrapport Avgiftsfri utbildning, 1996:3R, s. 13).
Att kräva att studenten ska ha betalat avgiften för att betyget på kursen ska
registreras är inte tillåtet (jfr nämnda rapport, s.15). Eftersom institutionen redan
innan anmälan insett detta och tagit bort avgiften, finner Högskoleverket inte skäl
att uttala sig vidare i ärendet.
Med dessa besked avslutas ärendet.
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