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

  

SFS har givits möjlighet att besvara remissen Föreskrifter om ändring i Universitets 

och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och 

urval. 

SFS noterar att sökande med slutbetyg från 1992-2001, samt sökande med äldre betyg 

från Europaskolan och International Baccalaureate Diploma-program, samt sökande 

med utländska betyg under angivna omständigheter, mister möjligheten att 

tillgodoräkna sig områdeskurser som meritpoäng. Dock menar konsekvensutredningen 

att det rör sig om en mycket liten grupp som dessutom minskar i allt högre grad i och 

med att de blir äldre och därmed studerar i lägre utsträckning. Enligt förordning 

(2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) har Universitets- och 

högskolerådet (UHR) möjlighet att meddela föreskrifter om kompensation. Dock anser 

UHR i detta fall att det är problematiskt och svårt att uppnå en rättvisa med ett 

kompensationssystem i detta fall. De föreslagna förändringar föreslås träda i kraft efter 

utgången av maj 2022. 

Inledningsvis vill SFS redogöra för sin principiella ståndpunkt när det gäller 

meritpoäng. SFS redogjorde för detta i bland annat remissvaret till 

Tillträdesutredningen (SOU 2017:20) där vi ifrågasatte meritpoäng då det tenderar att 

premierar tidiga strategiska val, men säger väldigt lite om förutsättningar för att 

tillgodoräkna sig en högskoleutbildning. Systemet gör därför att sökande väljs ut på 

osakliga grunder. SFS anser vidare att alla gymnasiebetyg ska ha lika meritvärde för 

att göra systemet transparent, effektivt och för att undvika att i onödan styra 

studenters studieval. Således är SFS emot meritpoängssystemet som sådant. 



 
Vad gäller den aktuella remissen anser SFS att det är problematiskt när studenter 

hamnar i kläm mellan ett systems avskaffande och införandet av ett nytt, även om det i 

detta fall rör sig om en allt minskande skara studenter. SFS bortser dock inte från det 

faktum att vissa system behöver ersättas av nya och att det på sikt kan vara gynnsamt 

för samtliga studenter. SFS anser däremot att det är synd att det inte har gått att hitta 

en generell kompensation som går att använda på ett sätt som inte missgynnar äldre 

potentiella studenter. I synnerhet när politiker och andra samhällsaktörer ofta påtalar 

vikten av att möjliggöra för det livslånga lärandet och förmågan att kunna ställa om i 

arbetslivet och studera en utbildning senare i livet. Ett borttagande av meritpoäng för 

områdeskurser för personer som detta förslag berör, innebär ett lägre betygssnitt som 

kan utgöra ett hinder för dessa personer att komma in på den utbildning de vill studera.   

Mot bakgrund av de ovan redogjorda skälen tillstyrker SFS remissen, med de förbehåll 

som lyfts fram. 
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