
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval; 

beslutade den xx februari 2015. 

Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 5, 6, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 
högskoleförordningen (1993:100) samt punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 
förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen 

dels att 12 och 17 §§ samt bilagor 3 och 5 ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 20 §, och närmast före 20 § en ny rubrik med följande 
lydelse  
 

12 § Betyg från en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande ska först överföras till skalan 10,00–20,00, 
vilket ger ett preliminärt meritvärde. Överföringen ska göras enligt följande formel.  

Mprel = 20 – 10 (Nmax–Nd) 
 Nmax–Nmin 

Mprel = det preliminära meritvärdet. 
Nmax = det utländska betygssystemets högsta värde. 
Nmin = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat. 
Nd = det utländska betygets medelvärde. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte de betyg som anges i bilaga 3, som i stället ska överföras till ett 
preliminärt meritvärde i enlighet med vad som anges där.  

Det preliminära meritvärdet anges med två decimaler. Därefter adderas meritpoängskompensationen till det 
preliminära meritvärdet enligt följande tabell, varvid meritvärdet erhålls.  

Mprel Mk 
10,00–11,99  0,50  
12,00–12,99  0,75  
13,00–13,99  1,00  
14,00–14,99 1,25  
15,00–15,99 1,50  
16,00–16,99 1,75  
17,00–17,99 2,00  
18,00–18,99 2,25  
19,00–20,00 2,50  

Mprel = det preliminära meritvärdet. 
Mk = meritpoängskompensation. 

Meritpoäng och meritpoängskompensation för sökande med betyg enligt kursplaner som infördes i 
gymnasieskolan före hösten 2011 och i gymnasial vuxenutbildning före hösten 2012.   

17 § Bestämmelser om hur betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de 
kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare men före den 1 juli 2011 och i gymnasial 
vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare men före den 1 juli 2012 tilldelas meritpoäng, finns i punkten 5 
första stycket i övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen 
(1993:100). Bestämmelser om hur betyg enligt kursplaner som infördes 1992 och 1994 får tillgodoräknas som 
meritpoäng finns i 18–19 §§. Bestämmelser om meritpoängskompensation för sökande, som inte får 



tillgodoräkna meritpoäng, finns i 20 §.  

Meritpoängskompensation för betyg enligt kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som 
infördes före den 1 juli 1992.  

20 § Sökande med avgångsbetyg enligt kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som 
infördes före den 1 juli 1992 får till jämförelsetalet för varje sökalternativ få ett påslag, 
meritpoängskompensation.  
För sökande med jämförelsetal upp 10,00 ges 0,5 i meritpoängskompensation (Mk). För sökande med ett 
jämförelsetal från 10,01 till 20,00, fördelas meritpoängskompensation (Mk) linjärt med ett påslag mellan 0,51-
2,50 i enlighet med vad som anges i bilaga 7. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.  
2. Denna författning ska tillämpas första gången vid antagning till utbildningar på grundnivå och avancerad 

nivå som börjar efter 15 augusti 2015.  

På Universitets- och högskolerådets vägnar 

ULF MELIN 

Elisabeth Svensk 
(Avdelningen för analys,  
främjande och tillträdesfrågor) 

 
 


