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Svenska meriter i antagningen, polisantagning 
samt lite tillträdesregler 2022.



www.uhr.se/syv



• Det går att ansöka löpande hela året

• Du söker först när du är behörig, ingen kompletteringstid

• Ansökan sker endast hos rekryteringsmyndigheten

• Giltighetstid på klarade test, prövningar

• Spärrtid om du får underkänt på test,prövningar

Om man söker om innan giltighetstiden gått ut på de tester 
man klarade första gången behöver man inte göra om 
dessa.

Oftast är giltighetstiden 24 mån och Spärrtiden 12 mån

Ny antagningsprocess till Polisutbildningen start 2 jan 2020



Del 1

I första delen av ansökan skall sökande ange sitt personnummer 
och sina kontaktuppgifter i ett formulär på webben. 

Rekryteringsmyndigheten kontrollerar att personen har fyllt 18 
år samt är svensk medborgare. Det kontrollerar de mot 
Skatteverkets register.

Hur söker man?



Del 2

Om sökande uppfyller de grundläggande kraven (18 år och 
svensk medborgare) får hen svara på del två i ansökan, ett 
webbaserat frågeformulär. 

Utifrån svaren på frågorna bedömer rekryteringsmyndigheten 
om de anser att sökande har möjligheter att klara 
polisutbildningen och att arbeta som polis. 

Hur söker man ?



• Personer som är godkända efter del 1 och del 2 skickas till UHR 
och antagningssystemet för kontroll av Grundläggande och 
Särskild behörighet.

• Sökande behöver inte själv göra en anmälan på antagning.se 
det sker automatiskt.

•Om sökande uppfyller kraven och är behörig får sökande 
meddelande om att boka tid för prövning, övriga tester. 

Sen kommer UHR, antagningen in i bilden



•Om betygen inte skickats in till betygsdatabasen måste 
sökande själv gå in på antagning.se och ladda upp sina betyg. 

•Har sökande inte något konto på antagning.se får de skapa ett 
sådant. 

•Om inga meriter eller tillräckliga meriter kommit in till 
antagningen inom ca 2-3 veckor bedöms sökande som 
obehörig. Hen får söka på nytt hos rekryteringsmyndigheten.

UHR antagningen kontrollerar behörighet



Är sökande godkänd i alla moment så får hen ett obligatoriskt 
avslutande samtal. 

Där får sökande en preliminär antagning och får välja bland 
lediga skol- och aspirantplatser inom sin giltighetstid. 

När resultatet på drogtest och säkerhetsprövningen är godkänt 
får sökande ett antagningsbesked på "min sida".

Om man klarat alla test, vad händer då?



Flera betygstyper samtidigt

Avgångsbetyg
Specialkurser

Slutbetyg   
2 451 gyp -03/08
2 500 gyp -03/15 

2 301 gyp vux
2 350 gyp vux

Allmän kurs
Folkhögskola

Ämne

Gymnasieexamen
2 500 gyp

2 400 gyp vux

Slutbetyg 
2 150 gyp -98/02
2 370 gyp -98/02

1 970 gyp vux

Slutbetyg  
2 180 gyp -97
2 400 gyp -97
1 970 gyp vux

Mellanårsbetyg
1995-96

Allmän kurs
Folkhögskola

Kärnämne

Allmän kurs
Folkhögskola

Gy 11



Folkhögskola



Översikt över
intyg från folkhögskola

https://www.uhr.se/syv/svenska-
meriter-i-antagningen/folkhogskola/

https://www.uhr.se/syv/svenska-meriter-i-antagningen/folkhogskola/


Folkhögskola

• Särskilt intyg som styrker grundläggande behörighet (tidigare allmän 
behörighet). 

• För att en kurs ska ge grundläggande behörighet måste den omfatta 
minst 30 veckor och vara en allmän kurs

• Eleven kan erhålla ett studieomdöme (inget krav för att uppfylla 
grundläggande behörighet) 



Bedömningshandboksgruppens tillämpningsbeslut:

Om sökande med intyg – kärnämneskurser- inte uppfyller kravet på 
grundläggande behörighet före 1 juli 2015 så skärps kraven. Då krävs 
Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1.

Om sökande med äldre intyg – ämnesintyg- inte uppfyller kravet på 
grundläggande behörighet före 1 juli 2015 så skärps kraven. Då krävs 
Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Folkhögskola – skärpta krav 





Intyg från
folkhögskola 

Här anges eventuella
särskilda behörigheter
som uppfyllts genom studierna

För att den sökande ska 
uppfylla krav för 
grundläggande
behörighet måste det vara ett 
kryss i rutan för omfattning

För att  den sökande ska kunna 
konkurrera i urvalsgruppen BF 
måste det finnas ett 
studieomdöme

Alla kärnämnen måste vara 
Ikryssade, alt betyg gy-vux



Skärpta krav för 
dessa intyg är
Svenska 3,
Engelska 6,
Matematik 1



Folkhögskola



Irina vill läsa fristående kurs i 
psykologi.

Uppfyller hon grundläggande 
behörighet med sitt 
folkhögskoleintyg och samlat 
betygsdokument?

Om inte vad behöver hon 
komplettera

Övning 9





Grundläggande behörighet 



https://bedomningshandboken.uhr.se/

https://bedomningshandboken.uhr.se/


Övning 1: Ger betyget grundläggande behörighet?



Exempel 



Exempel 



Exempel 



Läste kurser men fick ämnesbetyg 1-5

För grundläggande behörighet krävs Svenska B och Engelska A men 
inget betygskrav, ok med betyg 1 och 2.

Ofta fel kurs i Svenska. Kod SV200 både på språk och litteratur. Rätt kod 
är SV200S/SV200L. Vi godkänner och korrigerar

För särskild behörighet krävs betyg 3.

Meritpoäng enligt regler för slutbetyg.

MELLANÅRSBETYG utfärdades 95-96









• Den som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet senast 1 juli 
2020 införs skärpta krav.

• De måste komplettera med Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.

• Detta gäller endast de som inte uppfyller grundläggande behörighet den 
1 juli 2020.

Skärpta krav för grundläggande behörighet införs 2 juli 2020



• Sökande som har fått ett slutbetyg från vuxenutbildning efter 2010 med 
mer än 100 poäng IG kan komplettera med samlat betygsdokument från 
gymnasiet med kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A och 
kurser i Specialidrott.

• Kurserna från gymnasiet räknas inte in i meritvärdet men de 
kompletterar för 2250 godkända poäng.

Slutbetyg vux + kurser från gy för att uppnå 2250 godkända betyg



Grundläggande behörig på annat sätt



• Den som saknar formell behörighet kan åberopa reell kompetens. 

Sökande kan fylla i blanketten ”Ansökan om reell kompetens” för 
grundläggande och / eller särskild behörighet. Blankett samt bilagor skall 
vara uppladdade på antagning.se senast sista ansökningsdag. Dessa 
ansökningar hanteras av sökt högskola/universitet.

Det är ett alternativt sätt att styrka att man kan ha tillägnat sig kunskaper 
och den kompetens som krävs för högskolestudier.

Reell kompetens, på två sätt.



Sökande som har 

• Svenska/Svenska som andra språk A + B 

eller Svenska/Svenska som andra språk 

1, 2 och 3            

• Engelska A eller Engelska 5 och 6

• Matematik A eller Matematik 1a, b el. c 

• Samhällskunskap A eller 

Samhällskunskap 1b, 1a1+1a2

eller motsvarande äldre kurser

SUHF:s rekommendation för grundläggande behörighet, 
fortsätter att gälla efter 1 Juli 2019:

OCH har arbetat under minst tre år 
på lägst halvtid efter att de normalt skulle ha lämnat 
gymnasiet... 

bedöms uppfylla kravet för 
grundläggande behörighet 

Fr.o.m. HT2018 godkänns motsvarande 
kunskaper exempelvis Toefl test



Särskild behörighet 



Övning 5

Andreas skall söka till 
socionomprogrammet.

Uppfyller han kravet för 
grundläggande och särskild 
behörighet.

Om inte vad behöver han 
komplettera med. 





Övning  6

Sökande har examen från vux. 

Uppfyller hon kravet för GB och 
SB till fysioterapuet?

Vilka meritpoäng får hon

Betyg nr 6





Övning 7

Jonna har slutbetyg från gymnasiet. Hon 
vill söka till civilingenjör. Uppfyller hon 
kravet för GB och SB med slutbetyget eller 
med slutbetyg + komplettering

Vilka betyg räknas med i jämförelsetalet

Hur många meritpoäng får hon i 
matematik.





Gott och blandat



Nivåer för särskild behörighet i matematik (UHR:s behörighetstabell)

Särskild behörighet och utbyte

Matematik 3 b-c ersätter betyg i Matematik C
Matematik 4 ersätter betyg i Matematik D
Matematik 5 ersätter betyg i Matematik E

Utbyte för att höja jämförelsetalet (UHR:s utbytestabell)



Matematik max 1p – GY11/Vux12 1,5p, MA 5 =1p

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre Meritpoäng*

Matematik 2 a-c Matematik B 0,5

Matematik 3 b-c Matenatik C 0,5

Matematik 4 Matematik D 0,5

Matematik 5 Matematik E 0,5

Matematik specialisering ---- ----





Naturkunskap 2

Avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med betyg i biologi, fysik och 
kemi utan krav på visst betyg

Matematik 2 

Betyg i matematik från åk 3 på 3-årig linje (hela 700-serien HSENT) och t o 
m åk 12 från Waldorfskola (523) ger behörighet, utan krav på visst betyg

Samhällskunskap 1b

Betyg i samhällskunskap från 2- el 3-årig linje/specialkurs eller 
avgångsbetyg från 12-årig Waldorfskola (utan krav på visst betyg) samt      
5 års arbetslivserfarenhet

Särskild behörighet med Avgångsbetyg 



• Enligt skolverkets regler får man läsa flera examen.

• Om man har läst en gymnasieexamen kan man läsa nya yrkesexamina, 
men inte en högskoleförberedande examen. 

• Om man har ett reducerat slutbetyg oavsett utfärdande datum har man 
rätt att få läsa en examen.

• Om man har reducerat slutbetyg utfärdat efter 2010 har man rätt till ett 
nytt slutbetyg eller en ny examen.

Dubbla Examen



•Om den ena examen uppfyller kravet för att hamna i BI 
och den andra examen uppfyller kravet för att hamna i 
BII med högre meritvärde kommer sökande att 
konkurrera både i BI och BII med olika examen. 

Exempel: Gy-ex i BI, Vux – Ex i BII (mindre än 1600p  
lästa på vux).      
OBS! Man får endast konkurrera i BII om meritvärdet 
blir högre än det meritvärde man har i BI

Vilken Examen räknas och i vilken urvalsgrupp



•Om bägge examen endast uppfyller kravet för 
att hamna i BI räknas den examen som ger högst 
meritvärde.

•Om bägge examen endast uppfyller kravet för 
att hamna i BII räknas den examen som ger 
högst meritvärde

Vilken Examen räknas och i vilken urvalsgrupp



Sofia Ericson 

Maj 2019 

Tillträdesfrågor och andra nyheter



• Den som har en högskoleförberedande examen          
eller en yrkesexamen med lägst betyg E 
i Svenska 2+3 och i Engelska 6  

• Den som tidigare uppfyllt kraven 
för grundläggande behörighet enligt äldre 
bestämmelser – slutbetyg, avgångsbetyg, 
med flera

Nödvändiga kompetenser för grundläggande behörighet har: 



1. Kunskaper inom det svenska och det engelska språket 

• Svenska 

• Förmåga att i förberedda samtal och diskussioner, förstå och tolka andras 
muntliga presentationer, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt 
genomföra muntlig framställning inför en grupp. 

• Engelska

• Förmåga att förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i 
talad engelska i relativt högt tempo 

Grundläggande kompetenser



• UHR:s föreskrift UHRFS 2019:1 visar krav för 
särskild behörighet för utbildningar som 
leder till yrkesexamen

- du hittar dem på www.uhr.se 

www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2019/uhrfs-2019-1.pdf

Tillträdesregler 2022 – bra att tänka på redan nu



• Inga stora förändringar inför 2022.

• Optikerprogrammet Nk 2 och Ma 2 (idag kan de kräva 
Bi 2, Ke 2, Fy 2 och Ma 4 men ingen gör det).

• Samhällskunskap: Vissa utbildningar vid SLU kräver 
SAMSAM01b alternativt SAMSAM01a1.

Exempel: Djursjukskötarexamen, Hippologexamen 

Se föreskrifterna UHRFS 2019:1 

Särskild behörighet till utbildningar som leder till yrkesexamen



• Universitet och högskolor bestämmer särskild 
behörighet med utgångspunkt i de 
gymnasiekurser som UHR har föreskrivit att de 
får använda. 

• Det är samma kurser som finns idag. Enda 
skillnaden är att Religion 1 också kan användas 
som särskild behörighet.

Särskild behörighet till övriga utbildningar



Viktigt att ge rätt information om meritpoäng för elever med 
slutbetyg respektive gymnasieexamen

SLUTBETYG: Engelska 7 som utökad kurs 
ger endast 0,5 meritpoäng. Betyg räknas inte i jämförelsetal.

Gy-examen: Engelska 7 som utökad kurs ger 1,0 + att betyget 
räknas med i jämförelsetalet

Meritpoängen kvar



Eftersom områdesbehörigheterna upphör kommer områdeskurserna att 
försvinna.

När de nya tillträdesreglerna införs till ST2022 får man inga meritpoäng för 
områdeskurser.

UHR har fått i uppdrag att titta på om det går att ta fram någon form av 
meritpoängskompensation för sökande som tidigare kunnat få meritpoäng 
för områdeskurser. 

Mer information kommer senare.

Vad händer med områdeskurser som ger meritpoäng 2022?



Samma regler som nu gäller för meritvärdering.

Samma urvalsgrupper som idag.

MERITVÄRDERING och URVALSGRUPPER



Högskoleprovet – lika viktigt i framtiden som idag

Fram till våren 2022 kan man göra provet oavsett ålder.

Den som börjar gymnasiet HT2021 kan göra provet som 
15-16-åring HT2021. Resultatet är sedan giltigt i 5 år. 

Nästa gång hen får skriva är VT2023.



Träder i kraft

• Särskild behörighet – 1/1 2019

• Resterande förändringar 1/1 2022

Tillämpas första gången 

• Till utbildning som påbörjas efter maj 2022 – gäller även UHR:s och 
lärosätets föreskrifter om särskild behörighet

• För högskoleprov som genomförs våren 2022

Bestämmelserna



Försöket håller på till 2021. 

Lärosäten som vill delta betämmer: 

Vilka utbildningar de vill vikta

Om det är verbala eller kvantitativt

Om de vill vikta 75/25, 60/40 

https://www.studera.nu/hogskoleprov/efter-
hogskoleprovet/viktat-hogskoleprovsresultat/

Pilotverksamhet: Viktat högskoleprov 

https://www.studera.nu/hogskoleprov/efter-hogskoleprovet/viktat-hogskoleprovsresultat/


• Förberedande uppdrag inför utveckling av nationellt behörighetsprov och 
en försöksverksamhet

• Förstudie om förutsättningar för att utöka betygsdatabasen

• Utreda modell med högre krav för särskild behörighet

• Främjande av lärosätenas användande av lokalt beslutade urvalsgrunder

Uppdrag till UHR



Den som tidigare uppfyllt kravet om grundläggande behörighet 
fortsätter att uppfylla kravet om grundläggande behörighet både 
när kraven skärps efter 1 juli 2020 och när de nya tillträdesreglerna 
börja gälla inför sommarkurser 2022.



Våra kontaktuppgifter

www.uhr.se/syv - UHR:s vägledarsidor

syvfragor@uhr.se – frågor om svenska meriter

syvfragorutland@uhr.se – frågor om utländska meriter 

http://www.uhr.se/syv
mailto:syvfragor@uhr.se
mailto:syvfragorutland@uhr.se
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