
 

 

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

beslutade den xx augusti 2022.  

Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket samt 
bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100)  

dels att 20 §, 24–25 §§ samt 28–29 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att bilagorna 3 och 5 ska ha följande lydelse. 

20 §1 Vid värdering av betyg från utländska gymnasieutbildningar eller motsvarande ska ett meritvärde 
beräknas enligt 23 §. Om den sökande har kompletterat med kurser från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning beräknas därefter ett meritvärde efter komplettering enligt 24 §, med beaktande av 
föreskrifterna i 21 §. 

Betyg i vissa kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som inte avses i första stycket 
räknas med om betyget höjer meritvärdet. Vilka dessa kurser är framgår av bilaga 2. Om en sökande har kurser 
som motsvarar varandra får endast den kurs som ger det högsta meritvärdet räknas med. 

Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning på lägre nivå än betyg i samma ämne i 
det utländska betyget ska inte räknas med. 

Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som utfärdats tidigare än det utländska 
betyget ska inte heller räknas med, utom om de är behörighetsgivande. 

24 §2 Vid beräkningen av meritvärde efter komplettering ska följande formel användas. 
Meritvärde efter komplettering = Mprel x 2500 + 1,2B + Mk  

        2500+A 
Mprel = det preliminära meritvärdet som beräknats enligt 23 § 
Mk = meritpoängskompensation 
B = summan av betygsvärdena för de medräknade betygen enligt 21 § 
A = summan av gymnasiepoäng för de kurser vars betyg har räknats med enligt 21 § 
Om värdet som beräknats enligt det första ledet i formeln i första stycket, dvs. (Mprel x 2500 + 1,2B)/(2500 

+ A), överstiger 20,00 ska detta värde bestämmas till 20,00. 

Platsfördelning på grundval av betyg från utländska utbildningar 
25 §3 Sökande med betyg från utländsk utbildning ska vid urval på grundval av betyg ingå i betygsgrupp I eller 
II eller båda dessa betygsgrupper, punkten 1 i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100), enligt vad som 
följer nedan i denna paragraf. 

Vid urval på grundval av betyg ska den sökande delta med meritvärdet enligt 23 § i betygsgrupp I. Om den 
sökande har kompletterat med kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning ska han eller hon 
även delta med meritvärdet efter komplettering enligt 24 § i betygsgrupp II. 

Meritvärdet efter komplettering enligt 24 § ska ingå i betygsgrupp I om kompletteringen avser en kurs som 
krävs för att uppfylla den grundläggande behörigheten och den sökande inte uppfyller denna behörighet med 
betyg från utländsk utbildning. Uppfyller den sökande den grundläggande behörigheten redan med betyg från 
utländsk utbildning ska meritvärdet efter komplettering i stället ingå i betygsgrupp II, om meritvärdet efter 
komplettering är högre än meritvärdet enligt 23 §.  
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Meritvärdet efter komplettering enligt 24 § ska ingå i betygsgrupp II om kompletteringen avser en kurs som 

krävs för att uppfylla den särskilda behörigheten och den sökande inte uppfyller denna behörighet med betyg 
från utländsk utbildning. Uppfyller den sökande den särskilda behörigheten redan med betyg från utländsk 
utbildning ska meritvärdet efter komplettering ingå i betygsgrupp II, om meritvärdet efter komplettering är 
högre än meritvärdet enligt 23 §. 

Meritvärdet efter komplettering enligt 24 § ska ingå i betygsgrupp II om kompletteringen avser en kurs som 
anges i bilaga 2, som inte krävs för att uppfylla grundläggande eller särskild behörighet, och meritvärdet efter 
komplettering är högre än meritvärdet enligt 23 §. 

Meritpoäng och meritpoängskompensation för sökande med betyg enligt kursplaner som 
infördes i gymnasieskolan före hösten 2011 och i gymnasial vuxenutbildning före hösten 
2012 
28 §4 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) samt i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2019:276) om 
ändring i högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelser om hur betyg enligt kursplaner som infördes 1992 
och 1994 får tillgodoräknas som meritpoäng finns i 29–30 §§. Bestämmelser om meritpoängskompensation för 
sökande, som inte får tillgodoräkna meritpoäng, finns i 31 §. 

Meritpoäng för betyg enligt kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som 
infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994 
29 §5 Meritpoäng ska tillgodoräknas för betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning 
enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 1992 och den 1 
juli 1994. Sedan jämförelsetalet har räknats ut får sökande med sådana betyg tillgodoräkna sig meritpoäng för 
kurser som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i 30 §. Kurser som krävs för särskild behörighet ger 
inte meritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får adderas till jämförelsetalet. 

Vid tillämpningen av 30 § ska, vad gäller betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial 
utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 
1992, betyget 3 i ett ämne anses motsvara betyget 3 i den eller de kurser som ingår i ämnet. 

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2022. 
2. Bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning på grundnivå som börjar 

efter den 31 december 2022. 

På Universitets- och högskolerådets vägnar 

 
 
 
EINO ÖRNFELDT 

   Erica Finnerman 
(Avdelningen för analys, 
främjande och tillträdesfrågor) 
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Bilaga 36 

Preliminärt meritvärde för vissa betyg från utländska utbildningar 
 

 

Estland 
Skala: 3-5. 
 
 

 

Betygets 
medelvärde 

Prelimi-
närt 
jämför-
elsetal 

 
Min Max 

 

 
4,94 4,94 18,62 

 
4,95 4,95 18,75 

 

Betygets 
medelvärde 

Prelimi-
närt 
jämför-
elsetal 

 
Min Max 

 

 
4,96 4,98 18,86 

 
4,99 5,00 19,39 

Finland, förutom åländsk gymnasieutbildning 
Finländsk gymnasieutbildning enligt de läroplaner som infördes den 1 augusti 2005 och den 1 augusti 2016. 
För sökande som avlagt finländsk studentexamen enligt den examensstruktur som trädde i kraft vårterminen 
2022 ska meritvärdering ske enligt bestämmelserna i 20 §. 
Skala: 5-10. 
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Finländsk gymnasieexamen enligt läroplaner före 1 augusti 1993 
Skala: 5–10. 

 

 

 

 

Betygets 
medelvärde 

Prelimi-
närt 
jämför-
elsetal 

 
Min Max 

 

 
9,28 9,30 17,18 

 
9,31 9,32 17,25 

 
9,33 9,34 17,28 

 
9,35 9,35 17,36 

 
9,36 9,37 17,45 

 
9,38 9,43 17,55 

 
9,44 9,44 17,66 

 
9,45 9,45 17,83 

 
9,46 9,47 18,00 

 
9,48 9,50 18,13 

 
9,51 9,55 18,41 

 
9,56 9,57 18,60 

 

Betygets 
medelvärde 

Prelimi-
närt 
jämför-
elsetal 

 
Min Max 

 

 
9,58 9,60 18,66 

 
9,61 9,64 18,70 

 
9,65 9,65 18,80 

 
9,66 9,68 18,91 

 
9,69 9,74 19,04 

 
9,75 9,75 19,24 

 
9,76 9,80 19,44 

 
9,81 9,85 19,69 

 
9,86 9,87 19,89 

 
9,88 9,90 19,97 

 
9,91 10,00 20,00 

 

Uträkning av betygets medelvärde (Nd) för studentexamen som påbörjats före vårterminen 2022 
Räkna ut ett preliminärt medelvärde på avgångsbetyget. Räkna fram ett medelvärde (Nd) genom att lägga till 
resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera 
med antalet examensämnen plus 1. Lägg till frivilliga ämnen om de höjer medelvärdet (Nd). 
 
Approbatur  Lubenter  

Approbatur  

Cum Laude  

Approbatur  

Magna  
Cum Laude 

Eximia  Laudatur 

5,0  6,0  7,0  8,0  9,0  10,0 

 
 
 



 

Bilaga 57 

Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från 
gymnasieskolan 

Betyg från Europaskolan (European baccalaureate) 
 
 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade före den 1 
januari 2014 
 
 

Nivå i Europaskolan Kursnivå i svensk gymnasial 
utbildning 

– Matematik 2 
– Matematik 3 
3 veckotimmar Matematik 4 
5 veckotimmar Matematik 5 

 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från Europaskolan utfärdade efter den 31 
december 2013 
4 a. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande 
med betyg från Europaskolan utfärdade efter den 31 december 2013 kan tillgodoräkna sig meritpoäng för 
ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i nästa stycke. Om sådana sökande åberopar 
meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning ska bestämmelserna i punkten 8 a–k i bilaga 
3 till högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. 
Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får dock adderas till jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) 
meritpoäng får avse moderna språk, högst en (1,0) meritpoäng får avse engelska och högst en och en halv (1,5) 
meritpoäng får avse matematik. 

Godkänt betyg i ämnen som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt följande: 
 
 

Betyg från utbildning som leder fram till International Baccalaureate Diploma 
5. Värderingen ska ske i tre steg. Först förs den sammanlagda betygspoängen (total points) från utbildningen 
över till ett preliminärt meritvärde. Sedan meritvärderas de betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 
vuxenutbildning som den sökande åberopar och ett jämförelsetal bestäms. Därefter läggs poäng för meritkurser 
till. 

För sökande med betyg utfärdade efter den 31 december 2013 ska dessutom betyg i kurser från 
gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som ger meritpoäng medräknas i jämförelsetalet. 

Preliminärt meritvärde 
6. Om en sökande åberopar ett nytt betyg efter prövning (”retake”) ska betyget ersätta det ursprungliga betyget 
i underlaget för den sammanlagda betygspoängen. Om en sökande ska delta i urvalet på det sätt som anges i 
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punkten 10 tredje och fjärde stycket ska dock den sammanlagda betygspoängen även beräknas utan att det nya 
betyget kan beaktas. 

Det preliminära meritvärdet ska bestämmas på följande sätt. 
 
 

Nivå i International 
Baccalaureate Diploma 

Kursnivå i svensk gymnasial 
utbildning 

– Matematik 2 
Mathematical studies Matematik 3 
– Matematik 4 
Mathematics Higher Level, 
Mathematical methods Standard 
Level (före 2006) och 
Mathematics Standard Level 
(fr.o.m. 2006) 

Matematik 5 

 

Poäng för meritkurser för sökande med betyg från utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 december 2013 
9 a. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska poäng för meritkurser tillgodoräknas som meritpoäng. Sökande 
med betyg från utbildning som leder fram till International Baccalaureate Diploma utfärdade efter den 31 
december 2013, kan tillgodoräkna sig meritpoäng för ämnen som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i 
nästa stycke. Om sådana sökande åberopar meritkurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning 
ska bestämmelserna i punkten 8 a–k, i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100), tillämpas. Kurser som 
krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får dock adderas till 
jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse moderna språk, högst en (1,0) meritpoäng 
får avse engelska och högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse matematik. 

Godkänt betyg i kurser som motsvarar meritkurser ger meritpoäng enligt följande: 
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