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

Bakgrund till föreskriftförändringarna 
Universitets- och högskolerådet har beslutat om föreskrifter gällande 
grundläggande behörighet och urval med anledning av ändringen i 
högskoleförordningen, UHRFS 2013:1. Universitets- och högskolerådet har nu 
för avsikt att besluta om ändringar i föreskrifterna om grundläggande 
behörighet och urval.  

Regering har utökat UHR:s bemyndigande (punkt 5 i övergångsreglerna, SFS 
2014:1012). Det gör det möjligt för UHR att föreskriva om en annan lösning än 
reella meritpoäng för sökande med äldre betyg, som inte kan tillgodoräkna sig 
meritpoäng. 

Förslaget till ändringar gäller paragrafer och bilagor som nämns nedan. 

Meritpoängskompensation för sökande med betyg enligt kursplaner i 
gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som infördes före den 1 juli 
1992 (ny paragraf) 
 
20 § Meritpoängskompensation för sökande med betyg enligt kursplaner i 
gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som infördes före den 1 juli 
1992 

I paragrafen regleras hur sökande med avgångsbetyg från svenska 
gymnasieskolans linjer (motsvarande) ska kompenseras med ett påslag, 
meritpoängskompensation, istället för de meritpoäng som sökande från den 
kursutformade gymnasieskolan enligt gällande regler erhåller. 

Förslaget gör att alla sökande med svensk gymnasieutbildning får tillgodoräkna 
meritpoäng eller meritpoängskompenseras.  
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Förslaget bygger på samma princip som meritpoängskompensation för 
sökande med utländska gymnasiebetyg (UHRFS 2013:1). Sökande med lågt 
meritvärde får ett lägre påslag och sökande med ett högt meritvärde får ett 
högre påslag.  

Då det finns skillnader mellan hur utländska gymnasiebetyg och svenska betyg 
meritvärderas har modellen modifierats för att tillämpas för sökande med 
svenska avgångsbetyg. 

En skillnad vid värdering av ett utländskt gymnasiebetyg och ett svenskt 
avgångsbetyg är att det utländska betyget aldrig värderas lägre än 10,00. När 
ett svenskt avgångbetyg i skala 1-5 görs om till 20-skalan används hela skalan 
vilket gör att det krävs ett genomsnittsbetyg på 2,48 för att få 10,01. För 
sökande med utländska betyg ges ett tillägg om 0,5 som 
meritpoängskompensation för preliminära meritvärden mellan 10,00-11,99 
och det maximala tillägget 2,5 för sökande där det utländska preliminära 
betygsvärdet ligger mellan 19,00-20,00. Meritpoängskompensationen läggs på 
värdet av det utländska gymnasiebetyget, innan eventuella 
kompletteringsbetyg lagts till.    

Förslag 

Sökande med jämförelsetalet 10,00 eller lägre ges ett tillägg på 0,5 och för 
sökande med 10,01 till 20,00 fördelas 2,0 linjärt. Den maximala 
meritpoängskompensationen blir 2,5.  

Meritpoängskompensationen läggs till det slutliga jämförelsetalet för varje 
sökalternativ. Det gör att sökande genom komplettering kan påverka 
jämförelsetalet och därmed också hur stort påslaget för 
meritpoängskompensation blir.   

Sökande till höstterminen 2014 
Totala antalet sökande till höstterminen 2014 med äldre betyg som inte får 
tillgodoräkna meritpoäng var 24514 varav 7112 var sökande till program på 
grundnivå. 

Betyg, avgångsår 
Antal sökande till 
program 

Sökande program 
grundnivå 

1956-69 47 27 
1970-79 538 249 
1980-89 4574 2601 
1990-96 6420 4235 
  11579 7112 

 

Inför höstantagningen 2017, då den egna urvalsgruppen för sökande med 
gymnasieexamen (BIex) slopas, och alla sökande, oavsett betyg, ska ingå i 
samma urvalsgrupp (BI), kommer UHR att revidera föreskrifterna för hur 
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utländska gymnasiebetyg ska värderas i relation till svenska gymnasiebetyg i 
skala A-F. I översynen kommer även reglerna gällande 
meritpoängskompensation och hur kompletteringsbetyg ska räknas för 
sökande med utländska gymnasiebetyg att ses över. 

 
12 §  
Ändring i fjärde stycket. Datum som anger att endast sökande med betyg 
utfärdade efter den 31 december 1993 ska få meritpoängskompensation 
slopas. 

Ändringen är en följd av införandet av 20 § och innebär att sökande med 
utländska gymnasiebetyg oavsett när betyget är utfärdat, ska få 
meritpoängskompensation adderat till det preliminära meritvärdet. 

17 §  
Paragrafen innehåller hänvisningar till regler om meritpoäng och 
meritpoängskompensation och har kompletterats med anledning av införandet 
av 20 §.  
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
De nya föreskrifterna kommer att träda i kraft den 1 april 2015 och tillämpas 
vid antagning till utbildning som påbörjas efter den 15 augusti 2015. 

Införande 
Eftersom förslaget bygger på samma princip som meritpoängskompensation 
för sökande med utländska betyg kommer anpassningen till 
antagningssystemet (NyA) att kunna göras utan några större systemändringar. 
De nya reglerna kan tillämpas redan till utbildning med start efter den 15 
augusti 2015. 

Generellt bör ändringar i regelverket vara kända i så god tid att sökande ges 
möjlighet att påverka sina chanser att bli antagen när ändringar införs. Den 
korta tiden mellan aktuellt beslut och införande kan göra att information inte 
når samtliga berörda. Eftersom meritpoängskompensationen är till fördel för 
samtliga berörda sökande anser UHR att det är angeläget att införa ändringen 
snarast och tycker inte att den sena informationen ska vara ett hinder för att 
redan inför höstterminen 2015 införa ändringen. 
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Bilaga 3 Preliminärt meritvärde för vissa betyg från utländska 
utbildningar 
Ändringen gäller Kanada, skala 50 - 100 och skala 60 - 100, som införs i 
förteckningen över de länder som beräknas enligt egen skala. 

Förslaget har utarbetats utifrån betygsstatistik från antagningssystemet (NyA) 
och statistik från Skolverket. Sökande med betyg från Kanada har jämförts med 
svenska elever med slutbetyg från teoretiska gymnasieprogram utfärdade 
2013. De teoretiska programmen i svensk gymnasieutbildning har valts 
eftersom övergångsfrekvensen till högskolan är störst bland dessa elever. 
 

Bilaga 5 Betyg från Europaskolan (European baccalaureate/EB-
examen) och utbildning som leder fram till International Baccalaureate 
(IB-examen) 
Punkterna 6 och 11. Datum som anger att endast sökande med betyg 
utfärdade efter den 31 december 1994 ska få tillgodoräkna meritpoäng slopas. 
Ett smärre skrivfel har också justerats. 

Ändringen är en följd av införandet av 20 § och innebär att sökande med EB-
/IB-examen ska få tillgodoräkna meritpoäng oavsett när det betyget är 
utfärdat. 

Bilaga 7 (ny bilaga) 
Ny tabell där tredje kolumnen, benämnd meritvärde, innehåller jämförelsetal 
samt meritkompensation. Tabellen visar meritvärden för betygsvärden mellan 
10,1 och 20,00. 
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