
 

 

 Datum FHS beteckning 
 2021-10-06 Ö 501/2021 
   
  Sida 1(15) 

 
 
 
Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
vid Försvarshögskolan 
 

  
 

Styrdokument 
 

Rubrik Antagningsordning för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå vid 
Försvarshögskolan. 

Klassificering Ordning 
Diarienummer Ö501/2021 
Beslutsfattare FHS styrelse 
Dokumentansvarig C FUS  
Beslutsdatum 2021-10-06 
Giltighetstid Tillsvidare from antagning till utbildningar 

med start höstterminen 2022. För tillträde för 
utbildningar som startar vårterminen 2022 
gäller Ö 528/2019. 

Dokument som ersätts Ö 528/2019 (utgår efter tillträde till utbildning 
vårterminen 2022) 

Antal bilagor  Tre bilagor samt en underbilaga. 
• Bilaga 1: Försvarshögskolans 

föreskrifter om militär behörighet för 
tillträde till Officersprogrammet 

• Bilaga 2: Försvarshögskolans 
föreskrifter om krav för lämplighet till 
utbildning som leder till 
officersexamen 

• Bilaga 3:  Försvarshögskolans 
föreskrifter  avseende medicinska och 
fysiska krav till utbildningen som leder 
till officersexamen 

• Underbilaga 1 Försvarsmaktens 
medicinska bedömningsgrunder (FM 
2019-14542:1) 

Kortare sammanfattning  Regelbeskrivning för tillträde till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå vid 
Försvarshögskolan. 



  
   
    
   
  
 

 
 

 Datum FHS beteckning 
 2021-10-06 Ö 501/2021 
   
  Sida 2(15) 

2 

1 INLEDNING ................................................................................................ 4 

1.1 Författningstexter som reglerar antagning ............................................................................... 4 

1.2  Beslutsordning ............................................................................................................................. 4 

2 ANMÄLAN .................................................................................................. 5 

2.1 Anmälan till Försvarshögskolan ................................................................................................ 5 

3 TILLTRÄDE ................................................................................................ 5 

3.1  Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar ............................................. 5 
3.1.1 Behörighet ................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Urval ......................................................................................................................................... 6 

3.2 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till 
nybörjare .................................................................................................................................................... 6 

3.2.1 Behörighet ................................................................................................................................ 6 
3.2.2 Urval ......................................................................................................................................... 6 

3.3 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra 
än nybörjare ............................................................................................................................................... 7 

3.3.1 Behörighet ................................................................................................................................ 7 
3.3.2 Urval ......................................................................................................................................... 7 

3.4 Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas  på avancerad nivå .......................... 8 
3.4.1 Behörighet ................................................................................................................................ 8 
3.4.2 Urval ......................................................................................................................................... 8 

3.5 Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå .......................................................................... 9 
3.5.1 Behörighet ................................................................................................................................ 9 
3.5.2 Urval ......................................................................................................................................... 9 

3.6 Tillträdesregler för Officersprogrammet .................................................................................. 9 
3.6.1 Behörighet ................................................................................................................................ 9 
3.6.2 Urval och meritvärdering ........................................................................................................ 10 
3.6.3  Meritvärderingsmodell............................................................................................................ 13 

ANTAGNING ................................................................................................... 13 

4.1 Besked om antagning ................................................................................................................ 13 

4.2 Reservantagning ........................................................................................................................ 13 

4.3 Antagning till senare del av program ...................................................................................... 14 



  
   
    
   
  
 

 
 

 Datum FHS beteckning 
 2021-10-06 Ö 501/2021 
   
  Sida 3(15) 

3 

5 ÖVERKLAGA BESLUT ............................................................................ 14 

5.1 Beslut som kan överklagas ........................................................................................................ 14 

 
  



  
   
    
   
  
 

 
 

 Datum FHS beteckning 
 2021-10-06 Ö 501/2021 
   
  Sida 4(15) 

4 

1 Inledning 
 
Denna antagningsordning är i enlighet med 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) 
fastställd av Försvarshögskolans styrelse. Antagningsordningen omfattar utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av 
antagningsordningen, se förordning om uppdragsutbildning vid universitet och 
högskolor (2002:760). 
 
 

1.1 Författningstexter som reglerar antagning 
 
Övergripande bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
fastställs av regeringen i högskoleförordningen 7 kap (HF 7 kap.).  
Universitets- och högskolerådet (UHR) har med stöd av bemyndiganden i HF 7 kap. 
utfärdat föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1) och 
föreskrifter om områdesbehörigheter (UHRFS 2013:2). 
 
Särskilda bestämmelser finns i förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164). 

1.2  Beslutsordning 
 

Beslut i antagningsfrågor inkluderande antagning till senare del av program samt sent 
inkommen anmälan fattas av chefen för Forsknings-, utbildnings- och 
studentavdelningen (C FUS) på delegation av högskoledirektören. Även i frågor som 
rör undantag/motsvarandebedömning (reell kompetens) från den grundläggande 
behörigheten i enlighet med högskoleförordningen och den särskilda behörighet som 
avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande är beslutsfattandet 
delegerat till C FUS, eller motsvarande. Vid behov ska respektive kursansvarig 
institution alternativt programansvarig höras. Vid ansökan om undantag/reell kompetens 
från den särskilda behörigheten som inte avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola 
eller motsvarande, fattas beslut i samråd med respektive institution och/eller 
programansvarig. En sökande som fått beviljat en ansökan om undantag/ 
motsvarandebedömning behandlas som behörig i den aktuella antagningsomgången. I 
frågor om anstånd och studieuppehåll fattas beslut av C FUS, i enlighet  med 
Universitets- och Högskolerådets föreskrift UHRFS 2013:3 samt föreskrift om ändring 
UHRFS 2016:1, om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll. 
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2 Anmälan 
 

Högskoleförordningen stadgar att den som vill antas till utbildning ska anmäla det inom 
den tid och i den ordning som högskolan föreskriver.  

2.1 Anmälan till Försvarshögskolan 
 
Anmälan ska göras inom den tid och den ordning som högskolan bestämmer (7 kap. 4 § 
högskoleförordningen). Anmälan till Försvarshögskolans utbildningar ska ske genom 
antagning.se och universityadmissions.se. Hur anmälan ska göras, samt anmälningstider 
ska anges på www.fhs.se  
 
Ansvaret för att anmälan, merithandlingar och svar inkommer i tid ligger på den 
sökande. Anmälningar, eller kompletteringar till anmälningar, som inkommer efter 
föreskrivna datum får behandlas som om de inkommit i tid, om den sökande kan styrka 
att det föreligger särskilda skäl för förseningen. Skälen ska kunna hänföras till 
omständigheter som ligger utanför den sökandes egen kontroll och möjlighet att förutse. 
Ombuds försening vid inlämnandet eller brister i post- eller datahantering utgör inte 
sådana skäl.  
 

3 Tillträde  
 

3.1  Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans 
utbildningar  

3.1.1 Behörighet 
För att kunna antas till högskoleutbildning måste sökande uppfylla grundläggande 
behörighet så som de föreskrivs i HF 7 kap. 5-6, 24, 28-30 §§. Utöver grundläggande 
behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. 
 
Respektive ansvarig institution vid Försvarshögskolan anger eventuell särskild 
behörighet för aktuell utbildning. Bestämmelser för särskild behörighet anges i HF 7 
kap. 8-11, 25, 31 §§ och i förordning för Försvarshögskolan (2007:1164). Om det finns 
särskilda skäl kan Försvarshögskolan enligt HF 7 kap. 3§ besluta om 
undantag/motsvarandebedömning från något eller några behörighetsvillkor. 
Undantag/motsvarandebedömning ska göras om den sökande har förutsättningar att 
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tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (se kap. 
1.2). 
 
Till stöd för bedömning av behörighet för svensk och utländsk gymnasieutbildning 
använder sig Försvarshögskolan av bedömningshandböcker. Dessa är framtagna och 
bearbetade av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, 
SUHF, och de utgör, vid sidan om högskoleförordning och UHR:s föreskrifter, 
underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

3.1.2 Urval 
Om antal behöriga sökande överstiger antal platser på utbildning ska urval göras. I HF 7 
kap. och i förordningen (2007:1164 för Försvarshögskolan anges hur detta ska ske.  
 

3.2 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på 
grundnivå och som vänder sig till nybörjare 
 

3.2.1 Behörighet 
För att bli antagen till utbildningar på grundnivå ska den sökande uppfylla de krav på 
grundläggande behörighet1 som föreskrivs i  HF 7 kap. 5-6 §. 
Eventuella krav på särskild behörighet redovisas i respektive utbildningsplan eller 
kursplan. 
 

3.2.2 Urval 
Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska 
göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov samt av högskolan bestämda urvalsgrunder 
(HF 7 kap. 12-13 §). 2 
 
Plats till kurser och utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska 
enligt HF 7 kap. 12-13 § fördelas på följande urvalsgrunder: 
  
1. minst en tredjedel på grundval av betyg 
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet 

                                                 
 
1  För behörighetskrav till Officersprogrammet, se kap 3.6. 
2 Gäller ej tillträde till Officersprogrammet se kap 3.6. 
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3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt bestämda     
urvalsgrunderna 

 
Om urvalsgrunder bestämda av högskolan inte används fullt ut tillfaller icke utnyttjade 
andelar betygsurvalet. 
Beslut om andra urvalsgrunder än betyg och högskoleprov ska av utbildningsansvarig 
institution ha meddelats Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen senast sista 
anmälningsdag för utbildningen i fråga. 
  

3.3 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på 
grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare 

 

3.3.1 Behörighet 
För att bli antagen till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till 
andra än nybörjare ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet som 
föreskrivs i HF 7 kap. 5-6, 24 §§. 
 
Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. 
Särskild behörighet för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till 
andra än nybörjare kan bestå av kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från 
högskolekurser och andra villkor som är av betydelse för utbildningen. 
 
Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som 
är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att 
behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. 
Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt.  

3.3.2 Urval 
Urvalsgrunder till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra 
än nybörjare är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan 
bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap. 26-27 §).  
 
Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från 
högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig 
av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. 
Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra.  
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3.4 Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas 
 på avancerad nivå 
 

3.4.1 Behörighet 
Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram som leder till generell 
eller konstnärlig examen på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar 
minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. En sökande kan beviljas 
undantag från kravet på avlagd examen om fordringarna för examen uppfyllts men 
examensbevis inte hunnit utfärdas (HF 7 kap. 28 §). Sökande som inte uppfyllt kravet 
på avlagd examen kan även antas med villkor att examensfordringarna är uppfyllda inte 
senare än tre veckor efter utbildningens start. Ansvarig institution ska kontrollera att 
behörighetskravet är uppfyllt.  
 
Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den 
särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor 
som är av betydelse för utbildningen.  
 
Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som 
är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att 
behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. 
Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt.  

3.4.2 Urval 
Urvalsgrunder till utbildningsprogram på avancerad nivå är gymnasiebetyg, 
högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder  
(HF 7 kap. 26-27 §). 
 
Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från 
högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig 
av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. 
Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. 
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3.5 Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå 

3.5.1 Behörighet 
Grundläggande behörighet för tillträde till kurs på avancerad nivå har den som 
genomgått utbildning på grundnivå eller på annat sätt har de förutsättningar som krävs 
för att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå.  
 
Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den 
särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor 
som är av betydelse för utbildningen.  
 
Särskilt behörighetskrav vid Försvarshögskolan för tillträde till kurs på avancerad nivå 
anges av institutionen. Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller kravet på 
särskild behörighet kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast 
vid utbildningens början om inte annat anges. Maximalt 30 högskolepoäng från närmast 
underliggande kurs inom aktuellt ämne kan villkoras.  För att bli villkorligt behörig får 
senast tagna högskolepoäng ej ligga längre än två terminer tillbaka. 
 
Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt.  

3.5.2 Urval 
Urvalsgrunder till kurser på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare 
utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap. 26-27 §). 
 
Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från 
högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig 
av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. 
Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. 

 

3.6 Tillträdesregler för Officersprogrammet  

3.6.1 Behörighet 
Sökande till Officersprogrammet ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet 
som föreskrivs i 7 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen. 
 
För grundläggande behörighet krävs även, i enlighet med 4 kap. 3 § första stycket 
förordningen för Försvarshögskolan, att den sökande: 
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• är svensk medborgare 
• har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning (se bilaga 1) 
• har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
och 

• har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen (se bilaga 2). 

Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för Officersprogrammet. 
Bestämmelser för särskild behörighet finns i 7 kap. 8-9 § högskoleförordningen och i 
4 kap. 4 § förordning för Försvarshögskolan. För särskild behörighet krävs att den 
sökande: 

• styrker visad fallenhet för officersutbildning under militär grundutbildning eller 
motsvarande militär utbildning med lägst  vitsord Ja-2-2 (enligt R GU 2018) 
eller motsvarande från 2017 och tidigare (Ja-5-5 eller Godkänd, se kap.3.6.2)  

• uppfyller föreskrivna medicinska fordringar (för närmare föreskrifter se bilaga 
3) 

• uppfyller föreskrivna fysiska tester (för närmare föreskrifter se bilaga 3) 
• har godkänt resultat i de gymnasiala kurser som anges i respektive inriktnings 

utbildningsplan 
• har godkänt resultat på inskrivningsprovet3 
• uppfyller kraven om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen under hela 
utbildningsperioden.  

3.6.2 Urval och meritvärdering 
 
För tillträde till Officersprogrammet får Försvarshögskolan enligt förordningen för 
Försvarshögskolan (2007:1164) 4 kap 5 § andra stycket bestämma undantag från de 
gängse tre urvalsgrunderna nämnda under punkt 3.2.2. 
 
Försvarshögskolan har följaktligen bestämt att till Officersprogrammet ska följande 
urvalsgrunder gälla: 
 

• vitsord från militär grundutbildning (VO) 
• resultat från lämplighetsbedömning (LB)  
• gymnasiebetyg (GB) 

                                                 
 
3 Lägst värde för godkänt är 6 på en skala 1-9, där 9 är högst 
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En sammanvägning av dessa ligger till grund för meritvärderingen för sökande som 
erhållit resultat 1, 2, eller 3 från lämplighetsbedömning (se kap. 3.6.3).  
 
Vitsord (VO) 
 
Den sökande ansvarar själv för att vitsorden inkommer till Försvarshögskolan inom 
angiven tid. 
 
Vitsord från militär grundutbildning fr o m 2018 (enligt R GU 2018) 
Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-2-2. Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 
1. 
 
Vitsord från militär grundutbildning (värnplikt) 
Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-5-5 alt X-5-5 alt 10-5-5. Vitsorden omvandlas 
till poäng enligt tabell 1. 
 
Vitsord från militär grundutbildning (Aspirantutbildning, AspU 2009 och 2010) 
Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-5-5 alt X-5-5 alt 10-5-5. Vitsorden omvandlas 
till poäng enligt tabell 1. 
 
Vitsord från Kompletterande militär utbildning/Förberedande officerskurser 
(KMU/FOK) 
Vitsorden sätts i en tregradig skala. Godkända vitsord uttrycks som Godkänd (G) eller 
Väl godkänd (VG). Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. 
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För sökande med pågående grundutbildning ges meritpoäng 1Tabell 1 
 
Vitsord Poäng 
Pågående, ej avslutad grundutbildning 1 
  
Grundutbildning fr o m 2018: Ja-2-2 
till Ja-3-2/Ja-2-3 
eller 
GU 2016 och 2017 
eller 
Värnplikt: X-5-5 till 7-7 
eller 
GMU + anställning 
 

1 
 
Om vitsord avser militär grundutbildning 
innefattande befälsutbildning 
(tropp/pluton): 2 
 

  
Grundutbildning fr o m 2018: Ja-3-3 
till Ja-4-4 
eller 
Värnplikt: X- 7-8 till 10-10 

2 
 
Om vitsord avser militär grundutbildning  
innefattande befälsutbildning 
(tropp/pluton): 3 

  
KMU/FOK: Godkänd 2 
KMU/FOK: Väl godkänd 3 
  
AspU: X-5-5 till 7-7 2 
AspU: X- 7-8 till 10-10 3 
  

 
Lämplighetsbedömning (LB) 
Inför antagning till Officersprogrammet genomför Försvarshögskolan prov och tester 
som vidare underlag för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen 
och vederbörandes lämplighet för utbildningen. Dessa prov och tester utgör grund för 
bedömningen av lämpligheten. Resultat från lämplighetsbedömning redovisas med en 
siffra från 0-3. Resultatet omvandlas till poäng enligt tabell 2. 
Tabell 2 
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Lämplighetsbedömning Poäng 
0 Ej behörig 
1 1 
2 4 
3 7 

 
Gymnasiebetyg (GB) 
Gymnasiebetyg meritvärderas enligt Bedömningshandboken för antagning till 
högskoleutbildning. 
 

3.6.3  Meritvärderingsmodell 
För de sökande som har fått resultat från lämplighetsbedömning med värdena 1, 2 eller 
3 blir meritvärdet den adderade summan av poängen från de tre delarna gymnasiebetyg, 
vitsord och lämplighetsbedömning (meritvärde = VO+LB+ GB). Detta innebär ett 
högsta meritvärde på 32,5 poäng. Sökande som uppfyller grundläggande och särskild 
behörighet på annat sätt än genom slutförd gymnasieutbildning (alt slutbetyg från 
Komvux) meritvärderas som övrig sökande (ÖS). 
 

Antagning 
 

4.1 Besked om antagning 
 
Sökande, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt sökande till Officersprogrammet, 
får ett antagningsbesked av vilket framgår om den sökande är antagen, placerad som 
reserv eller struken. Antagningsbeskedet gäller som Försvarshögskolans beslut. 
Beskedet genereras maskinellt via det nationella antagningssystemet NyA, så snart som 
möjligt efter respektive urval. 
 
Information om hur och när svar senast ska vara Försvarshögskolan tillhanda framgår 
av antagningsbeskedet. Uteblivet eller försenat svar innebär att den sökande förlorar 
platsen. 
 

4.2 Reservantagning  
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Om det efter ordinarie antagning finns lediga platser kvar på utbildningen, avslutas 
antagningsomgången med en reservantagning. Denna pågår så länge det är möjligt med 
hänsyn till utbildningen. I första hand antas sökande i turordning efter antagningslistan 
över behöriga sökanden.  
 
Reserv ska antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i 
aktuell urvalsgrupp ska reserv antas i annan urvalsgrupp. De ursprungliga 
proportionerna mellan urvalsgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas. Om antalet 
reserver inte är tillräckligt för att fylla utbildningsplatserna antas eventuella 
efteranmälda i den ordningen de anmäler sig under förutsättning att de uppfyller 
behörighetskraven. 
 
 

4.3 Antagning till senare del av program 
 
Om det finns resurser att ta emot ytterligare studenter i ett program kan antagning ske 
till senare del av ett utbildningsprogram. Antagningen kan ske tidigast till termin två. 
Den sökande måste ha studieresultat som svarar mot underliggande terminers studier. 
Den sökande ska också uppfylla den grundläggande och den särskilda behörighet som 
är föreskriven för antagning till programmet. 
 
 
 

5 Överklaga beslut 
 

5.1 Beslut som kan överklagas 
 
Följande beslut som rör antagning till utbildning kan i enlighet med 12 kap. 
högskoleförordningen överklagas till Överklagandenämnden för högskolan: 
 

• beslut om att en sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild 
behörighet 

• beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren 
• beslut om att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten 
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Överklagan ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas 
samt uppgift om den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till 
Överklagandenämnden för högskolan enligt instruktion i antagningsbesked eller 
motsvarande. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till Försvarshögskolan inom tre veckor från den dag då 
klagande fick del av beslutet. 
 
 



 

Bilaga 1 till Försvarshögskolans 
antagningsordning 
 

1 (1) 

FHS beteckning  
Ö 501/2021  
 
 

 

 
 
Försvarshögskolans föreskrifter om militär behörighet för tillträde till 
officersprogrammet 
Försvarshögskolan föreskriver följande med stöd av 4 kapitel 3 § andra stycket 
förordning (2017:1164) för Försvarshögskolan. 
1 § Av 4 kapitel 3 § första stycket förordning (2007:1164) för 
Försvarshögskolan framgår att för att bli antagen till en utbildning som leder till 
officersexamen krävas att den sökande fullgjort militär grundutbildning enligt 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning. 
2 § Som fullgjord militär grundutbildning som anges i 1 § avses i dessa 
föreskrifter att den sökande fullgjort en av nedanstående militära 
grundutbildningar: 

• Grundutbildning (GU) from 2016 om minst 270 dagar. 
• Värnplikt om minst 270 dagar (intill 2010). 
• Aspirantutbildning (AspU 2009 och 2010). 
• Grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med 

Kompletterande militär utbildning (KMU)/Förberedande officerskurser 
(FOK). 

• Grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med anställning 
i FM insatsorganisation minst 9 mån (12 mån inkl. GMU). 

• Grundutbildning med särskild inriktning (GU/SI) om minst 180 dagar 
innefattande befälsutbildning. 

• Grundutbildning tillsammans med anställning i FM insatsorganisation 
om minst 9 mån. 

3 §  Vad som avses som motsvarande militär utbildning som anges i 1 § 
beslutas i förekommande fall av Försvarshögskolan efter hörande med 
Försvarsmakten. 
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antagningsordning  
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FHS beteckning  
Ö 501/2021  
 
 

 

 
 
Försvarshögskolans föreskrifter om krav för lämplighet till utbildning som 
leder till officersexamen;    
 
Försvarshögskolan föreskriver följande med stöd av 4 kapitel 3 § andra stycket  
förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan. 
 
1 §  Av 4 kapitel 3 § första stycket 4 förordning (2007:1164) för 
Försvarshögskolan framgår att för att bli antagen till en utbildning som leder till 
officersexamen krävs att den sökande har av Försvarshögskolan bedömts lämplig 
för utbildningen (nedan Officersprogrammet). 
 
2 §  Med lämplighet för utbildningen som anges i 1 § aves i dessa föreskrifter 
att den sökande:  

• Har relevanta kunskaper inför utbildningen, t.ex. kunskaper från 
genomförd militär grundutbildning eller förståelse för Försvarsmaktens 
uppdrag 

• Uppvisar personlig mognad, t.ex. förmåga till självreflektion. 
• Uppvisar förmåga till samarbete, t.ex. förmåga att fungera i grupp. 
• Uppvisar förmåga att hantera pressade och stressade situationer, t.ex. 

genom att besitta en grundläggande stabilitet. 
• Uppvisar förmåga att utvecklas till ledare, t.ex. genom drivkraft att 

inspirera och motivera andra. 
• Uppvisar relevanta motiv och motivation för den kommande utbildningen, 

t.ex. ha förståelse för utbildningens innehåll och syfte. 
• Uppvisar värderingar och beteende som motsvarar Försvarsmaktens 

värdegrund. 
 
3§ Lämplighetsbedömningen innehåller tre delar. De tre delarna är 
professionsintervju, psykologintervju och kommission. 
 
4§ Professionsintervjun genomförs av en officer som har professionsintervjuar-
utbildning samt flera års erfarenhet av officersyrket därtill kunskap om 
Officersprogrammet. Syftet med professionsintervjun är att göra en personbedömning 
som speglar den sökandes förutsättningar för utbildningen ur ett 
professionsperspektiv. 
 
5§ Psykologintervjun genomförs av en legitimerad psykolog. Syftet är att göra en 
personbedömning som speglar den sökandes förutsättningar för utbildningen ur ett 
psykologiskt perspektiv. 
 
6§ Efter intervjuerna görs en sammanvägning av resultaten från de två delarna, 
psykologintervjun och professionsintervjun, i en så kallad kommission. I 
kommissionen deltar den psykolog och den professionsintervjuare som genomfört 
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intervjun med den sökande. Syftet med kommissionen är att sammanväga de olika 
delarna i lämplighetsbedömningen ur ett helhetsperspektiv mot ställda krav. 
 
7§ Resultatet från lämplighetsbedömningen sätts i en fyrgradig skala och 
ligger till grund för behörighet och urval. Lämplighetsbedömningen sätts i 
heltalsskala 0-1-2-3. Lägst värde för behörighet är 1. 
 
 
 
 
___________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 december 2016 och tillämpas första gången 
för antagning till utbildningen som påbörjas efter den 15 augusti 2017.  
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FHS beteckning  
Ö 501/2021 
 

 

 
 
 
Försvarshögskolans föreskrifter  avseende medicinska och fysiska krav till 
utbildningen som leder till officersexamen;  
    
 
Försvarshögskolan föreskriver följande med stöd av 4 kapitel 4 § förordning 
(2007:1164) för Försvarshögskolan. 
 
1 §  Av 4 kapitel 4 § förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan framgår att 
Försvarshögskolan får meddela föreskrifter för den särskilda behörighet som krävs 
för att bli antagen till utbildningen som leder officersexamen (nedan 
Officersprogrammet).  
 
 
2 § Försvarshögskolan låter genomföra medicinsk bedömning enligt 
Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder (FM2019-14542:1). Kraven 
som där ställs för tjänstbarhet, anställning eller tjänst inom Försvarsmakten gäller 
som behörighetskrav till Officersprogrammet, om inget annat sägs i detta 
dokument eller i antagningsordningen vid Försvarshögskolan. 
 
Syn 
 
För behörighet till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig och militärteknisk 
inriktning krävs enligt Rekryteringsmyndighetens bedömningsskala syn C. Detta 
innebär att synskärpan utan korrektion ska vara minst 0,1 på vartdera öga och med 
korrektion minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat. Den binokulära 
synskärpan ska vara minst 0,5. Korrektion får användas för att uppnå denna 
synskärpa.  
 
För behörighet till sjökrigsvetenskaplig inriktning krävs enligt 
Rekryteringsmyndighetens bedömningsskala syn B. Detta innebär att synskärpan 
utan korrektion ska vara minst 0,7 på bättre ögat och minst 0,3 på sämre ögat och 
med korrektion minst 0,8 på vartdera ögat. Den binokulära synskärpan ska vara 
minst 0,5. Korrektion får användas för att uppnå denna synskärpa. 
Dessutom krävs fullgott färgseende till sjökrigsvetenskaplig inriktning. 
 
Hörsel 
 
För behörighet får tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel 
inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom 
frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz. 
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Medicinsk bedömning 
 
Det finns ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för 
officersyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes 
typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis 
epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen och 
reumatiska sjukdomar. 
 
Den medicinska bedömningen sätts i en sexgradig skala A till F, där A är högst. 
För behörighet till krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning är det lägsta 
värdet D. För behörighet till sjökrigsvetenskaplig inriktning är lägsta värde B. 
 
Fysiska tester 
 
3 § För att uppfylla behörighet avseende de fysiska kraven ska den sökande ha 
godkänd fysisk arbetsförmåga och muskelstyrka. 
 
Fysisk arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en 
niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet. Godkänt värde för behörighet 
är lägst kapacitet fyra. 
 
Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en 
niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet. Godkänt värde för behörighet 
är lägst kapacitet tre för krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning. För 
sjökrigsvetenskaplig inriktning gäller lägst kapacitet 2. 
 
 
 
________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 december 2016 och tillämpas första gången 
för antagning till utbildningen som påbörjas efter den 15 augusti 2017.  
Bilagan är reviderad och ersatt i sin helhet efter beslut i Försvarshögskolans 
styrelse 20221005. 
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