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1. Introduktion  

Under det första kvartalet 2020 inledde ett tidigare okänt coronavirus i Wuhan, Kina, en radikal 
förändring av förutsättningarna för internationell migration och samhällsliv, på ett sätt som 
knappt någon hade förutsett. Spridningen blev global på bara några veckor. Den 11 mars 2020 
kategoriserade WHO Covid-19 som en pandemi. Två dagar senare konstaterades Europa ha 
blivit pandemins epicentrum med fler rapporterade sjukdoms- och dödsfall än resten av 
världen, bortsett från Kina.1 

Pandemin förändrade på kort tid radikalt förutsättningarna för internationell migration och 
arbetsmarknadens utveckling. Universitets- och högskolerådets (UHR) verksamhet för 
bedömning av utländsk utbildning vänder sig till personer med uppehållsrätt i EU och därmed är 
starkt beroende av migration till Sverige och EU. Denna trendanalys är ett resultat av 
verksamhetsledningens beslut att studera de förväntade effekterna för ansökningar om 
bedömning de närmaste åren. Pandemin pågår förvisso fortfarande i skrivande stund, men i 
början på 2021 har det funnits ett något mer utvecklat underlag att dra slutsatser från.  

UHR har i enlighet med regeringens årliga regleringsbrev till myndigheten i uppgift att bedöma 
utländsk utbildning. Bedömning av utländsk utbildning syftar till att underlätta etablering på 
arbetsmarknaden och/eller vidare studier. Verksamheten regleras internationellt genom 
Lissabonkonventionen som är införlivad i svensk lagstiftning genom högskoleförordningen .2 
Nationellt regleras verksamheten utöver högskoleförordningen också genom 
yrkeshögskoleförordningen samt UHR:s föreskrifter. 

Statistik för inkommande ärenden 2019 och 2020 har sökts ut i den interna databasen för 
ansökningar om bedömning av utländsk utbildning för att identifiera de tio länder som låg i topp 
2020 samt ytterligare tre länder som uppmärksammats tidigare. 

I denna rapport redovisas även förändringar som sticker ut på de tre olika utbildningsnivåerna 
som bedöms, i kapitlet om utvalda länder. Vidare har de vanligaste grunderna för 
uppehållstillstånd för medborgare från de utvalda länderna påverkat indelningen i landavsnittet. 
I de fall arbetstillstånd dominerar har de vanligaste yrkena för arbetsrelaterade 
uppehållstillstånd 2019 och 2020 redovisats, liksom de vanligaste inriktningarna bland 
avdelningens bedömningar för toppländerna. 

För rapporten har företrädesvis statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) använts, kompletterat med andra 
ämnesspecifika källor. 

 
 

 
1 WHO (2021). Timeline of WHO’s Response to COVID-19. 
2 UHR (2021). Lissabonkonventionen underlättar studier i annat land. 
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2. Migration  

Antalet flyktingar i världen har fortsatt att öka. 2018 fanns enligt UNHCR 70,8 miljoner 
flyktingar i världen; året därpå hade antalet ökat till 79,5 miljoner. Av dessa flyktingar befann sig 
3,6 miljoner i Turkiet, 1,4 miljoner i Pakistan och 1 miljon i Iran.3 Siffror för 2020 är inte 
tillgängliga än. Statistiska centralbyrån noterar i sin prognos att det inte finns något som tyder 
på att asylbehovet kommer att avta, vilket kan indikera en ökning av asylsökande de kommande 
åren.4 Hur och i vilken omfattning en asylinvandring kan se ut är dock starkt beroende på 
framtida förändringar i migrationspolitiken, både på EU-nivå och i Sverige. 
 
Invandringen till Sverige minskade med totalt 29 procent under 2020 jämfört med föregående 
år, för alla typer av uppgivna skäl. I absoluta tal minskade invandringen av flyktingar och 
skyddsbehövande allra mest, där antalet mer än halverades. I relativa tal minskade 
invandringen av anhöriga till flyktingar mest. Det beror inte minst på effekterna av 
Coronapandemin, framför allt under de inledande månaderna, då rörligheten mellan länder var 
som mest begränsad. Av de ca 82 500 personer som invandrade sökte närmare 13 000 asyl, 
vilket var en minskning med ca 40 procent jämfört med året innan och det lägsta antalet sedan 
2002.5   

I Migrationsverkets prognos från februari 2021 antogs att reserestriktionerna i samband med 
Coronapandemin skulle minska inom Europa och att antalet asylsökande i Sverige skulle öka 
från sommaren och framåt. Detta scenario utgår från ett läge där vaccinationer i Europa skulle 
genomföras i enligt plan under det första halvåret och att smittspridningen skulle minska under 
sommaren samt förbli låg under hösten. Om smittspridningen i Europa inte är under kontroll i 
höst och om reserestriktionerna kvarstår eller skärps, väntas färre personer söka asyl i Sverige 
under resten av året.6  
 
Migrationskommittén lämnade i september 2020 ett förslag till regeringen om utformningen av 
den framtida svenska migrationspolitiken. Tidsbegränsade uppehållstillstånd föreslås bli 
huvudregeln. I förslaget ingår att permanenta uppehållstillstånd endast ska beviljas om krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap är uppfyllda och om möjligheten till försörjning finns. 
Kommittén har även föreslagit att den tillfälliga bestämmelsen sedan 2016 om försörjningskrav 
som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning, ska bli huvudregel. Detta betyder att 
anknytningspersonen, som redan befinner sig i Sverige, måste kunna försörja både sig själv och 
den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige.7  
 
Invandringen till Sverige de närmaste åren är med andra ord till viss del beroende på 
vaccinationstakten i världen och på hur flygtrafiken i världen återupptas efter pandemin.. Andra 
geopolitiska händelser som exempelvis Turkiets agerande i migrantfrågan och migranttrafiken 
på Medelhavsrutterna kan också ha viss påverkan.8 De aviserade skärpningarna i Sveriges regler 
för uppehållstillstånd lär sist men inte minst ha stor betydelse för asylinvandringen men även 
för delar av arbetskraftsinvandringen, som avhandlas i nästa kapitel om arbetsmarknadens 
utveckling. 

 
3 UNHCR (2019). Global Trends Forced Displacement in 2019. 
4 SCB (2021). Trender och prognoser. Befolkning. Utbildning. Arbetsmarknad. Med sikte på år 2035.  
5 SCB (2021). Invandringen minskade med över en fjärdedel 2020. 2021-03-18 pressmeddelande.  
6 Migrationsverket (2021). Verksamhets- och utgiftsprognos. 2021-02-05.  
7 Migrationskommittén (2020). En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
8 Migrationsverket (2021). Verksamhets- och utgiftsprognos. 2021-02-05. 
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3. Arbetsmarknadens utveckling 

I tidigare rapport förutsåg Konjunkturinstitutet en gradvis inbromsning av ekonomin under 
2020. Den oväntade och samhällsomvälvande Coronapandemin med påföljande restriktioner 
fick en mycket stor påverkan på Sveriges ekonomi och arbetsmarknad under det gångna året. 
Situationen blev mycket instabil och oförutsägbar med ner- och uppgångar på kort tid. I april 
2020 föll konjunkturbarometerindikatorn till en nivå under den lägsta nivån under finanskrisen, 
snabbare än vad som någonsin observerats. Alla sektorer i näringsliv och hushåll berördes, även 
om tjänstesektorn drabbades värst.9   

Under sommaren och hösten steg barometerindikatorn igen, mycket på grund av större 
optimism.10 Den ekonomiska återhämtningen under sensommaren bröts dock återigen av den 
andra vågen av smittspridning under senhösten, och Sveriges BNP sjönk 2,8 procent under 
2020.11 Barometerindikatorn började stiga i januari 2021 och i slutet av mars låg den en bra bit 
över det historiska genomsnittet, främst på grund av en stark tillverkningsindustri.12 

Framåt mitten på april 2021 presenterade finansminister Magdalena Andersson en ny prognos 
för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna; hon konstaterade att 
Sveriges ekonomi har stått sig starkt i ett internationellt perspektiv med en BNP-utveckling i 
paritet med Danmarks och Finlands. Finansministern presenterade en något mer positiv 
prognos för BNP-tillväxten än i december: 3,2 procent under 2021 och 3,8 procent 2022. 
Lågkonjunkturen bedöms ändå bestå under 2021 och tjänstesektorn väntas återhämta sig 
mycket långsammare än industriproduktionen. Arbetslösheten beräknas hamna på 8,7 procent i 
och med en något lägre beräknad tillväxt under första halvåret 2021, för att sedan minska något 
till 7,9 procent 2022. 13 

Eurostats statistik visar att Sveriges arbetskraftsdeltagande sjönk något under 2020 för att 
under tredje kvartalet ligga på samma nivå som i Tyskland, på 80,4 procent. Det är fortfarande 
en bra bit högre än EU-genomsnittet på drygt 72 procent.14 Under 2020 var arbetslösheten 
enligt SCB:s statistik i snitt 8,3 procent, vilket innebar en ökning med 1,5 procentenheter jämfört 
med föregående år och är den högsta siffran sedan 2010. Bland utrikes födda ökade 
arbetslösheten med 3,7 procentenheter till 18,8 procent, medan den för inrikes födda ökade 
med 0,7 procentenheter till 5,1 procent.  För utrikes födda måste man gå tillbaka till 2005 för att 
finna jämförbara arbetslöshetstal.15  

Att utrikes födda i större utsträckning drabbats av arbetslöshet under pandemin förvärrar en 
redan svårare position på arbetsmarknaden för denna grupp. Enligt SCB:s senaste 
prognosrapport har födda från Norden, Europa samt länder utanför Europa med högt index för 
mänsklig utveckling (HDI)16 i genomsnitt högre förvärvsfrekvens än utrikes födda från länder 
utanför Europa med lågt eller medelhögt HDI. År 2018 var förvärvsfrekvensen bland 16–74-
åringar födda i Sverige 70 procent. Bland utrikes födda från länder utanför Europa med lågt eller 
medelhögt HDI var förvärvsfrekvensen 50 procent, jämfört med 63 procent bland utrikes födda 
från Europa eller länder utanför Europa med högt HDI. Kvinnor födda i länder utanför Europa 

 
9 Konjunkturinstitutet (2020). Konjunkturbarometern april 2020. Kraftigaste fallet någonsin för Barometerindikatorn i april.  
10 Konjunkturinstitutet (2020). Återhämtningen bryts tillfälligt. 
11 Regeringskansliet (2021). Digital pressträff med finansminister Magdalena Andersson 12 april 2021. 
12 Konjunkturinstitutet (2021). Konjunkturbarometern mars 2021. Barometerindikatorn hålls uppe av stark tillverkningsindustri. 
13 Regeringskansliet (2021). Digital pressträff med finansminister Magdalena Andersson 12 april 2021. 
14 Eurostat, European Statistical Recovery Dashboard (2021). Employment rate.  
15 SCB (2021). Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden AM 12 SM 2101. Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 

15-74 år, AKU 2020.  
16 Human Development Index (HDI) anses vara ett bättre mått på ett lands välståndsnivå än BNP eller BNI idag. Mer information om 

HDI index: Human Development Index (HDI) | Human Development Reports (undp.org)  

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi


 

  
 

6 
 

med lågt eller medelhögt HDI har särskilt låg förvärvsfrekvens jämfört med kvinnor födda i 
Sverige.17 
 
På grund av krisen inom vissa delar av arbetsmarknaden har fler individer påbörjat studier, 
vilket av Arbetsförmedlingen bedöms hålla tillbaka arbetskraftsdeltagandet. Samtidigt 
upprätthålls arbetskraftsdeltagandet av en växande befolkning.18  

Vårdens behov av arbetskraft är fortsatt stark, därutöver förstärkt av vårdkrisen under 
pandemin. I december 2020 låg exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden i 
topp bland lediga jobb enligt Arbetsförmedlingen.19 Kompetensbristen inom IT-sektorn kopplas 
av branschorganisationen IT & Telekomföretagen även till den intensifierade digitaliseringen i 
och med pandemin. Branschorganisationen befarar ett underskott på 70 000 utbildade personer 
redan 2024.20  
 
Enligt SCB:s senaste prognosrapport för 2020 - 2035 väntas de stora bristerna på utbildad 
arbetskraft på sikt finnas eller förstärkas inom skola, vård och omsorg samt inom yrken 
kopplade till vissa yrkesinriktade gymnasieutbildningar, framförallt industriteknik. En snabbare 
utveckling inom automatisering och digitalisering medför en tydligt ökad efterfrågan på 
eftergymnasialt datautbildade och ingenjörsutbildade fram till 2035. Samtidigt kan man vänta 
sig en bred, men inte lika tydlig, nedgång i efterfrågan på arbetskraft med teoretisk, 
studieförberedande gymnasieutbildning och från administration och ekonomi inom 
yrkeshögskolan. Mer än varannan arbetsgivare uppger idag brist på lärare och efterfrågan 
väntas öka med 20 procent till 2035. Skälet bedöms vara att lärare med lärarexamen kommer att 
ersätta obehöriga lärare. Störst brist väntas bland yrkeslärare och ämneslärare. Samtidigt 
bedömer SCB att den minskade migrationen kan medföra att det inte kommer att bli lika stor 
brist på lärare som tidigare prognosticerat. Färre barn skulle då invandra till Sverige och det 
skulle födas något färre barn.21 

Under 2020 minskade antalet förstagångsansökningar om arbetstillstånd med drygt 20 procent 
jämfört med 2019. Pandemin bedöms ha orsakat den kraftiga minskningen av ansökningar, som 
sedan legat kvar på en mycket lägre nivå fram till hösten, då de ökade något. Trots fortsatt ökad 
arbetslöshet höjs prognosen för inkomna förstagångsärenden till cirka 46 000 för 2021; inför 
2022 sänks prognosen något. För perioden 2021 till 2023 höjs prognosen för antalet inkomna 
och avgjorda förlängningsärenden inom arbetsmarknad. Situationen är svårbedömd då 
inreseförbudet till EU väntas kvarstå ännu ett tag.22 Det minskade antalet ansökningar avspeglas 
också i det minskade antalet beviljade arbetstillstånd för medborgare utanför EU- och EES-
länderna och deras anhöriga.23  

I januariöverenskommelsen ingick bland annat en utredning om arbetskraftsinvandring, vars 
slutsatser presenterade i början på februari i år. I sammandrag handlar en del av förslaget om 
att underlätta för personer med examen på avancerad nivå att få visum under nio månader för 
att söka arbete eller starta företag i Sverige. Det ska ges utökade möjligheter att byta grund för 
uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Den maximala tiden för tidsbegränsade 
uppehållstillstånd tas bort och kan således vara längre än de totalt åtta år som idag är maxgräns. 
Samtidigt skärps kravet på försörjning av anhöriga, då det krävs en inkomst som kan försörja 
familjemedlemmarna om ca 30 000 kronor i månadslön för en familj med två vuxna och två 
barn. Utredningen är för närvarande ute på remiss och regeringens ambition är att presentera 

 
17 SCB (2021). Trender och prognoser. Befolkning. Utbildning. Arbetsmarknad. Med sikte på år 2035. 
18 Arbetsförmedlingen (2020). Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020. Utvecklingen på arbetsmarknaden 2020–2022. 
19 Arbetsförmedlingen 2021-03-11. Statistik om lediga jobb.  
20 IT & telekommunikationsföretagen (2020). IT-kompetensbristen. 
21 SCB (2021). Trender och prognoser. Befolkning. Utbildning. Arbetsmarknad. Med sikte på år 2035.  
22 Migrationsverket (2021). Verksamhets- och utgiftsprognos. 2021-02-05. 
23 Migrationsverket (2021). Beviljade arbetstillstånd 2012–2020. 



 

7 
 

ett lagförslag med slutbetänkande i november 2021. Regeringens förhoppning är att den 
föreslagna ändringen ska träda i kraft i januari 2022.24 
  

 
24 Regeringskansliet (2021). Digital pressträff om delbetänkande om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring; Regeringskansliet 
(2021). Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Kommittédirektiv. 
Dir. 2020:8; Regeringskansliet (2021). Ett förbättrat system för arbetskraftinvandring, SOU 2021.  

file://///i.uhr.se/Avdelningen%20för%20Bedömning%20av%20Utländsk%20Utbildning/OMVÄRLDSANALYS/Trendanalys%202021/Rapporten/Extern%20publicering/Digital%20pressträff%20om%20delbetänkande%20om%20förbättrade%20regler%20för%20arbetskraftsinvandring.
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4. Trender inom högre utbildning 

En av regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har varit 
att utöka antalet studieplatser, så att fler personer skulle kunna studera. I UKÄ:s statistiska 
analys från mars i år kunde effekterna av dessa åtgärder märkas. Preliminära uppgifter visar att 
antalet svenska nybörjare i högskolan höstterminen 2020 ökade med 18 procent jämfört med 
2019. Antalet inresande nybörjare nästan halverades, däremot.25  

Siffrorna från tiden före pandemin visar att antalet nya inresande studenter, utbytesstudenter 
och så kallade freemover-studenter26 minskade marginellt 2018/2019, jämfört med föregående 
läsår. Läsåret 2019/20 skedde istället en liten ökning i ungefär motsvarande grad, där 
freemover-studenterna ökade mest, med 5 procent. Under läsåret 2018/2019 minskade antalet 
nya inresande studenter från EU, EES med Schweiz27, medan antalet från länder utanför 
unionssamarbetet ökade, vilket därmed följde en pågående trend. För 2019/2020 ökade antalet 
nya inresande studenter från hela världen, även om ökningen var större bland nya inresande 
från länder utanför EU/EES. Flest utbytesstudenter kom från Tyskland, Frankrike och Kina 
läsåret 2018/2019 och från Tyskland, Frankrike och Spanien läsåret 2019/2020. Bland 
freemover-studenterna kom flest nya inresande från Indien, Kina och Tyskland båda läsåren. En 
stor andel nya inresande freemover-studenter läste ett program på avancerad nivå läsåret 
2019/2020. Antalet freemover-studenter från EU är antagligen underskattat eftersom en stor 
del av studenterna från unionsländer presenteras med okänt utreseland. Studenter från länder i 
EU har rätt att studera i Sverige utan uppehållstillstånd. 28  

I kontrast till den svenska trenden av ökande antal inresande studenter från länder utanför EU-
samarbetet de senaste läsåren, såg man inom Enic-Naric-nätverket29 innan pandemin andra 
förändringar i den geografiska mobiliteten. Ett exempel är mindre studentmobilitet mellan ”Öst 
och Väst”, vilket kan vara en effekt av förstärkt utbildningskapacitet i Asien.30  Svenska institutet 
ser också en tendens till att studenter söker sig till närliggande länder, vilket i så fall skulle 
innebära att fler svenskar väljer att studera i andra EU-länder och att fler studenter från andra 
EU-länder väljer att studera i Sverige.31 
 
Antalet utresande studenter minskade med 1 procent läsåret 2018/2019 och med 5 procent 
2019/2020. Under båda läsåren studerade majoriteten av studenterna i Europa främst i 
Storbritannien, Polen och Danmark. USA och Storbritannien var de enskilt största 
mottagarländerna, samma mönster som läsåret 2017/2018. Under de senaste tio läsåren har 
studenter till Norden och Nordamerika minskat medan antalet utresande till EU-länder (utom 
Norden) samt Asien ökat. 32 
 

 
25 UKÄ (2021). Inflödet av studenter till högskolan under coronapandemin och UKÄ (2021). Universitetskanslersämbetets 

pandemiuppdrag. Delrapportering 1.  
26 Enligt UKÄ:s begreppsindelning utmärks freemover-studenter av att de anordnar sina studier på egen hand; beroende på 

medborgarskap kan de delas in i betalande och icke-betalande studenter. Studenter från EU/EES och Schweiz behöver inte betala 
anmälnings- och studieavgifter. 

27 Beteckningen EU med EES och Schweiz refereras i detta avsnitt hädanefter till endast med ”EU” eller ”unionssamarbetet”. 
28 SCB (2019). Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden. Universitetets och högskolor. Internationell studentmobilitet i 

högskolan 2018/19 och 2019/20. 
29 För att följa Lissabonkonventionen och för att kunna utveckla arbetet med erkännande av utländska kvalifikationer har EU och 

Europarådet i samarbete med UNESCO inrättat två nätverk, NARIC (National Academic Recognition Information Centre) inom EU 
samt ENIC (European Network of Information Centres) inom UNESCO. 

30 ENIC-NARIC (2020). Recognition of foreign qualifications in times of COVID-19. A reflection document for the ENIC NARIC Networks 
and their stakeholders.  

31 UHR (2020). Konsekvenser av covid-19. Redovisning från en mini-hearing inom Forum för internationalisering 2/10-20. 
32 SCB (2020, 2019). Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden. Universitetet och högskolor. Internationell studentmobilitet i 

högskolan 2018/19 och 2019/20.     
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Toppländerna i den nationella antagningen till universitet och högskolor återspeglar inte alltid 
toppländerna bland ansökningar om bedömning till UHR, men kan föranleda ett större antal 
frågor till bedömningsverksamheten i samband med de nationella antagningsomgångarna. I 
höstantagningen för internationella kurser 2020 var exempelvis Nigeria, Kamerun och Tyskland 
bland de tio största länderna. I den större höstantagningsomgången till högskolekurser och 
program på svenska var Tyskland, Frankrike och de nordiska länderna bland de största 
länderna.  

Från och med den 1 januari 2020 infördes nya regler om uppehållstillstånd för forskning och 
studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta 
näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Målet med det nya 
regelverket är att attrahera fler forskare och studenter från länder utanför EU samt att 
underlätta för personer som har utbildat sig i Sverige att stanna och söka arbete, allt i syfte att 
gynna kunskap och innovation.33 Det återstår att se vilka eventuella effekter dessa nya regler ger 
när rörligheten mellan länderna åter förväntas öka, efter pandemin. 
 
I augusti 2020 lämnade betygsutredningen (U2018:03) sitt betänkande om en modell för 
ämnesbetyg i gymnasieskolan.34 Beroende på vilka förändringar som beslutas påverkas 
bedömningen av utländska gymnasiebetyg i fråga om särskild behörighet, eventuellt även när 
det gäller kompletteringsregler. UHR har sedan 2019 dessutom fått ytterligare ett 
regeringsuppdrag i frågan om höjt betygskrav i undervisningsämnena till lärarutbildningen.  
 
I övrigt är det för tidigt att säga hur Coronapandemin kommer att påverka den högre 
utbildningen de närmaste åren. Vissa jämför krisen med en tryckkokare som kan accelerera 
befintliga trender och redan pågående utveckling. Ökad distansundervisning och digitalisering 
liksom förändrad geografisk mobilitet är några trender som lyfts upp i det tidigare nämnda Enic-
Naric-nätverket.35 Ett exempel är det nya Erasmus+ programmet, som bland annat kommer att 
öppna upp för mer blandad mobilitet, på distans och på campus.36 

 
33 Sveriges Riksdag (2019). Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU10. Beslut 27 november 2019. 
34 Regeringskansliet (2020). Bygga, bedöma, betygsätta- betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. SOU 2020:43 och UHR 

(2020). Yttrande över betänkandet Bygga, bedöma betygsätta- betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU2 020:43).  
35 ENIC-NARIC (2020). Recognition of foreign qualifications in times of COVID-19. A reflection document for the ENIC NARIC Networks 

and their stakeholders. 
36 UHR (2020). Konsekvenser av covid-19. Redovisning från en mini-hearing inom Forum för internationalisering 2/10-20 och UHR 

(2021). Vad är Erasmus+. 
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5. Ansökningstrender 

Detta kapitel analyserar ansökningstrender avseende länder och ämnesinriktningar för 
utbildningar på gymnasial, eftergymnasial yrkesinriktad och akademisk nivå. Statistiken över 
ansökningar till bedömningsavdelningen mellan åren 2018–2020 har hämtats från 
verksamhetens interna databas för hantering av ansökningar. Av utrymmesskäl har kapitlet 
begränsats till de tio största länderna på avdelningsnivå år 2020. För första gången har Ukraina 
hamnat bland verksamhetens topp-tio-länder för ansökningar om bedömning. Ytterligare tre 
länder nedanför topp-tio-listan ges också utrymme här, då de ingick i en tidigare, intern rapport: 
Polen, Serbien och Afghanistan.  

Flera källor har använts i analyserna nedan. Följande källor har dock använts för mer eller 
mindre alla länder: SCB:s databas med befolkningsstatistik37, Migrationsverkets översikter av 
beviljade uppehållstillstånd38 och Utrikespolitiska institutets landguider.39  

På en övergripande nivå minskade antalet ansökningar med ca 17 procent mellan åren 2018 och 
2020 för alla utbildningsnivåer som bedöms: gymnasial, eftergymnasial yrkesinriktad och 
akademisk utbildning. Det reflekterar den drastiskt minskade invandringen till Sverige de 
senaste två åren. Sifforna för första kvartalet 2021 visar dock att antalet ansökningar ökade 
något, 6 procent, jämfört med samma period föregående år. Det kan tyda på en mindre 
”ketchupeffekt” av att det varit svårare att resa mellan länder under större delen av 2020.   
 
Länderna i detta avsnitt har indelats utifrån den vanligaste grunden för bosättning i Sverige för 
medborgare från nämnda länder, baserat på Migrationsverkets statistik om uppehållstillstånd. 
Numreringen mellan parentes motsvarar landets plats på topplistan för inkomna ansökningar 
2020.  

 
37 SCB (2021). Befolkningsstatistik, folkmängden efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2020. 
38 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter. 
39 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden.  
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Figur 1. Utveckling av ansökningar om bedömning för rapportens 13 länder utifrån vanligaste 
grund för uppehållstånd i Sverige för medborgare från länderna. 

 
  
Mönstret med gradvis ökande arbetskraftsinvandring och snabbt minskande asylinvandring i 
figur 1 syns även i Migrationsverkets statistiska diagram för alla uppehållstillstånd som 
utfärdats under 2017 till och med 2019.40 

5.1 Asylrelaterade länder 
 

Ansökningar gällande utbildning från Syrien, Irak och Afghanistan har minskat sedan 2018. 
Syriens minskning har dock varit mest markant.  
 
Figur 2. Utveckling av ansökningar om bedömning för länder med asyl som vanligaste grund för 
uppehållstillstånd i Sverige 

 
 
 

 
40 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2016–2020. 
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Syrien (1) 
 
Antalet ansökningar om bedömning från Syrien minskade med 55 procent mellan 2018 och 
2020. I den tidigare prognosen förväntades antalet syriska ansökningar för år 2019 bli ca 4 000 
ärenden. Det faktiska antalet blev lite lägre, 3 761. Syrien är fortfarande nummer ett när det 
gäller antalet inkomna ansökningar. Skillnaden mellan Syrien och Iran, som ligger på plats 
nummer två, är stor. Under 2020 inkom 2 595 ansökningar avseende Syrien, att jämföra med 
1 485 gällande Iran.   
  
Antalet syriska asylsökande i Sverige har samtidigt minskat. Mellan åren 2018 och 2019 var 
minskningen inte så stor, men mellan 2019 och 2020 skedde mer än en halvering.41 Antalet 
beviljade uppehållstillstånd till syrier har överlag minskat kraftigt under de senaste åren. För 
några år sedan utgjorde asyl den vanligaste grunden för uppehållstillstånd. Sedan 2017 toppar 
dock anknytningsärenden, där anhöriginvandring ingår, bland beviljade uppehållstillstånd för 
syrier.42 
  
Migrationsverket gör fortfarande bedömningen att säkerhetsläget varierar i syriska områden. 
Situationen i sex provinser bedöms vara så pass allvarlig att den kan ligga till grund för asyl. 
I landets övriga provinser bedöms att inre väpnad konflikt pågår men att säkerhetsläget varierar 
mycket inom och mellan dessa provinser. Myndigheten gör individuella 
prövningar av asylsökandes utsatthet för personer från dessa områden.43  
 
Vidare har regeringen beslutat att 5 000 personer under 2021 ska få varaktigt skydd i Sverige 
genom FN:s så kallade flyktingkvot. Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt 
tilläggsuppdrag om att ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin 
inte kunde resa till Sverige förra året. Syrier bedöms utgöra omkring hälften av kvotflyktingarna 
i Sverige 2021.44 
 
Situationen i Syrien är fortfarande instabil. Trots Sveriges skärpta asylregler förväntas personer 
från Syrien fortsätta komma till Sverige, främst genom anhöriginvandring. Minskningstakten i 
antalet ansökningar om bedömning för utbildningar från Syrien har varit långsammare de 
senaste två åren, jämfört med den drastiska minskningen mellan 2017 och 2018. Antalet 
förväntas fortsätta minska de närmaste åren, om än på fortsatt höga nivåer. Skillnaden mellan 
antalet ansökningar från Syrien och resterande länder förväntas dock krympa ytterligare.   
 
 
Irak (4) 
 
Ansökningar om bedömning från Irak har minskat med 45 procent sedan 2018, allra mest det 
senaste året. Irak är för första gången sedan flera år tillbaka inte ett av 
bedömningsverksamhetens största tre länder. Ansökningarna minskar på alla nivåer, men mest 
gällande högre utbildning där antalet halverats.  
 
Migrationsverkets siffror visar att antalet asylsökande från Irak också har blivit färre de senaste 
åren.45 Detsamma gäller antalet beviljade uppehållstillstånd, där asylskäl har minskat kraftigt 
medan arbetsmarknadsrelaterade tillstånd har ökat.46  
 

 
41 SCB (2020). Asylsökande i Sverige och Migrationsverket (2021). LIFOS, Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem. Syrien.  
42 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2016–2020. 
43 Migrationsverket (2020). Rättsligt ställningstagande angående prövning av skyddsbehov för personer från Syrien – RS/022/2020 

(version 20.). 
44 Migrationsverket (2020). Så ser Sveriges flyktingkvot ut för 2021 och Migrationsverket (2020). Sveriges flyktingkvot.  
45 Migrationsverket (2021). LIFOS, Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem. Irak. 
46 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2017–2020.  
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Enligt Migrationsverkets bedömning från december 2019 är våldet som förekommer i Irak inte 
längre så allvarligt att alla utsätts för en allvarlig risk att skadas. Säkerhetssituationen i landet är 
fortfarande instabil men förbättrad. Antalet dödade civila och säkerhetsincidenter har minskat 
och låg i augusti 2019 på den lägsta nivån sedan 2003. Läget kan dock variera mycket både 
mellan och inom områden.47 
 
Det finns fortfarande många olösta problem i Irak. Rörelsen IS finns kvar i landet trots att de i 
princip har förlorat all makt och kontroll de tidigare har haft i många irakiska städer. Landet 
lider även av omfattande problem med korruption, vilket har lett till stora protester som 
myndigheterna har mött med våld. Migrationsverkets bedömning är att landets utveckling är 
mycket svår att förutsäga och att situationen kan komma att förändras snabbt.48 
 
Utifrån trenden de senaste åren lär ansökningar från Irak fortsätta att minska, om än på relativt 
höga nivåer. Minskningen har varit störst det senaste året och kan till stor del vara orsakad av 
pandemin. I Sverige bor sedan flera år tillbaka ett stort antal personer med irakiskt ursprung, 
vilket förmodas uppmuntra fortsatt invandring av irakier.  
 
 
Afghanistan (21) 
 
Antalet ansökningar om bedömning av afghansk utbildning ökade med 15 procent mellan 2018 
och 2019, för att sedan minska med mer än en tredjedel mellan 2019 och 2020. 
 
Antalet asylsökande från Afghanistan ökade något mellan 2018–2019, för att sedan minska 
2019–2020.49 En förklaring kan vara att antalet beviljade uppehållstillstånd till afghaner har 
minskat kraftigt sedan 2018. Under 2018 och 2019 utgjorde uppehållstillstånd med anledning 
av gymnasielagen en majoritet av de asylrelaterade uppehållstillstånden, för att under 2020 
kraftigt minska.50 
 
Enligt Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande om Afghanistan från juni 2020 är 
säkerhetsläget i landet oförändrat sedan bedömningen som gjordes i början av 2019. Det 
föreligger konflikt i hela landet men konfliktnivån skiljer sig mellan landets provinser. I två 
provinser anses våldsnivån vara så hög att alla bedöms riskera att utsättas för skyddsgrundande 
behandling. Myndigheten gör därför bedömningen att kriterierna för alternativt skyddsbehov är 
uppfyllda för sökanden från dessa två provinser. För övriga delar av landet gör Migrationsverket 
individuella prövningar av de sökandes utsatthet. Vidare bedöms att internflykt för personer 
som saknar nätverk kan vara relevant och möjligt till flera afghanska städer för män och par 
utan barn.51 

 
På senare tid har ett flertal afghanska flyktningar valt att efter nekat uppehållstillstånd lämna 
Sverige och söka asyl i andra europeiska länder, som Tyskland och Frankrike, i förhoppning om 
större framgång där.52 
 
Utöver det svåra säkerhetsläget i landet är det ekonomiska läget också svårt med utbredd 
arbetslöshet. Ännu 2018 finansierades nästan halva Afghanistans statsbudget med bistånd. 53 
 

 
47 Migrationsverket (2019). Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för 

medborgare i Irak.  
48 Ibid. 
49SCB (2020). Asylsökande i Sverige och Migrationsverket (2021). LIFOS, Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem. 

Afghanistan. 
50 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2017–2020. 
51  Migrationsverket (2020). Rättsligt ställningstagande om prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/007/2020 

och Migrationsverket (2020). Oförändrat säkerhetsläge i Afghanistan, enligt nytt rättsligt ställningstagande.  
52 Dagens Nyheter, 2020-11-22. Ali och tusentals andra flyr Sverige- Eva köpte hans biljett.  
53 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Afghanistan. 
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Afghaner förväntas fortsätta lämna Afghanistan, men troligen inte välja Sverige som destination 
i samma utsträckning som tidigare. Antalet ansökningar om bedömning från personer med 
utbildning från Afghanistan förväntas därför fortsätta att minska de kommande åren. USA:s 
tillkännagivna avsikt att dra tillbaka alla trupper från Afghanistan senast 11 september i år 
väcker samtidigt viss osäkerhet kring landets fortsatta utveckling. En förvärrad situation skulle 
kunna förändra Migrationsverkets bedömning av asylsökande afghaner, vilket då skulle kunna 
innebära en ökning av antalet ansökningar om bedömning längre fram. 

 

5.2 Arbetskraftsrelaterade länder 

De sju länder som presenteras i detta avsnitt har det gemensamt att arbete är den vanligaste grunden 

för uppehållstillstånd, enligt Migrationsverkets statistik. Bland dessa länder finns viss variation i 

trender, från en konstant nivå till en gradvis ökning. Undantaget är Iran, som minskat men också 

uppvisar en mer blandad bild avseende grund för uppehållstillstånd.  

 
Figur 3. Utveckling av ansökningar om bedömning för länder med arbete som vanligaste grund för 
uppehållstillstånd i Sverige 

 
  
 
Iran (2) 
 
Antalet ansökningar från Iran har minskat med nästan en tiondel sedan 2018, även om det 
ökade något mellan åren 2018 och 2019. Mellan åren 2018 och 2020 minskade antalet 
ansökningar om bedömning av såväl eftergymnasial yrkesutbildning som gymnasial utbildning, 
medan akademisk utbildning istället såg en ökning.   
 
Andelen beviljade uppehållstillstånd av asylskäl har minskat de senaste åren, medan andelen 
uppehållstillstånd med anledning av studier och arbete har ökat. 54 Yrken inom IT och ingenjörer 

 
54 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2017–2020. 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2018 2019 2020

Iran Indien Turkiet Ryssland

Ukraina Polen Serbien



 

15 
 

ligger i topp bland arbetstillstånd till iranier.55 Teknikutbildningar är också bland de mest 
förekommande inriktningarna bland bedömningarna på akademisk nivå.  

Med anledning av sanktionerna har de ekonomiska svårigheterna i Iran tilltagit de senaste åren. 
Arbetslösheten i landet är hög. År 2019 låg den officiellt på 12 procent och 
ungdomsarbetslösheten var närmare 30 procent. Detta, tillsammans med andra faktorer, har lett 
till flera protestvågor i landet, vilka har mötts med våld.56  

Iran har drabbats hårt av Coronapandemin. I december 2020 fanns det fler än en miljon fall av 
bekräftad smitta och antalet bekräftade dödsfall var uppe i nästan 50 000. Det verkliga antalet 
dödsfall tros vara ännu högre.57 
 
Den ekonomiska och sociala situationen i landet lär inte förbättras de närmaste åren. Därför 
förväntas antalet ansökningar om bedömning fortsätta att ligga på en hög nivå. Minskningen 
mellan 2019 och 2020 kan vara tillfällig och orsakad av Coronapandemin. Den svenska 
ambassaden i Teheran flyttade under sommaren 2020 fram alla inplanerade intervjuer i 
migrationsärenden till 2021, med anledning ett försämrat läge i pandemin.58 Detta förmodas 
innebära en fördröjning av planerad iransk invandring till Sverige tills pandemin och 
reserestriktioner klingar av. Det i sin tur kan innebära att ansökningar om bedömning kan 
komma att tillfälligt öka mer än innan pandemin, så snart pandemin och reserestriktioner 
mildras. 
 
 
Indien (3) 
 
Antalet ansökningar om bedömning för utbildningar från Indien ökade med 27 procent på 
avdelningen mellan åren 2018 och 2020. Indien hamnade under 2020 för första gången bland 
topp-tio-länder för ansökningar om bedömning av gymnasial utbildning och landet toppar listan 
för akademisk utbildning.  
 
I huvudsak förklarar efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden den stora ökningen av 
sökande med indisk utbildning. Svenska arbetsgivares efterfrågan på personer med IT- eller 
digitalt relaterad kompetens är fortsatt stor.59 Enligt Migrationsverkets statistik över 
arbetstillstånd var Indien det näst största landet med beviljade arbetstillstånd i Sverige de 
senaste åren. Yrken inom IT och ingenjörer utgjorde majoriteten av arbetstillstånden för indier. 
Exempelvis beviljades ca 2100 av totalt 2660 arbetstillstånd till indier år 2020 avseende yrken 
inom IT och ingenjörer.60  Ingenjörsutbildningar samt andra teknik- och data/IT-utbildningar 
tillhör också de mest förekommande inriktningarna bland bedömningar på både akademisk och 
eftergymnasial yrkesutbildningsnivå på UHR. 
 
Anhöriga till invandrade indier som fått anställning i Sverige förmodas stå för en betydande del 
av ökningen. Migrationsverkets statistik visar dessutom att många anhöriga till indiska 
arbetskraftsinvandrare beviljas uppehållstillstånd. Även antalet studerande från Indien är stor. 
Efter Kina är Indien det land som det kommer flest studerande ifrån. 61 
 

 
55 Migrationsverket (2021). Beviljade arbetstillstånd 2018–2020. 
56 Utrikespolitiska institutet (2021), Landguiden, Iran. 
57 Ibid. 
58 Migrationsverket (2020). Ambassaden i Tehran flyttar fram alla intervjuer till 2021.  
59 IT & telekommunikationsföretagen (2020). IT-kompetensbristen. 
60 Migrationsverket (2021). Beviljade arbetstillstånd 2018–2020. 
61 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2020. 
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Den indiska ekonomin har under de senaste åren börjat sakta in och arbetslöshetssiffrorna har 
stigit till rekordnivåer. Arbetslösheten är särskilt hög bland unga; år 2019 låg den på 10,5 
procent. 62  
 
Kompetensbristen på personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens signalerar att 
ansökningar från Indien lär fortsätta att ligga på höga nivåer de kommande åren.  
 
 
Turkiet (5) 
 
Antalet ansökningar för utbildningar från Turkiet har ökat med närmare 50 procent jämfört med 
2018, och Turkiet intar nu en femte plats bland bedömningsverksamhetens toppländer. 
Ökningen har skett på både akademisk nivå och för gymnasial utbildning, med 66 procent 
respektive 48 procent.63  
 
Arbetskraftsinvandring har stått för den största andelen av antalet beviljade uppehållstillstånd 
de senaste tre åren.64 Därefter följer anknytningsskäl, följt av asylskäl. I samtliga dessa grupper 
utgör anhöriga en stor andel. Antalet beviljade arbetstillstånd för turkiska medborgare 
minskade dock med omkring 70 procent mellan 2019 och 2020, troligtvis som en följd av 
pandemin. 
 
De flesta arbetstillstånden har gällt yrken inom städ och hemservice.65 Beviljade arbetstillstånd 
inom akademikeryrken har de senaste åren motsvarat närmare 30 procent, främst för yrken 
inom IT samt civilingenjörer och ingenjörer. Det stämmer delvis överens med de mest 
förekommande ämnesinriktningarna för utbildningar som bedömts av UHR de senaste två åren. 
 
På grund av det fortsatt instabila politiska läget i landet och effekterna av minskad turism har 
arbetslösheten i Turkiet stigit till 12 procent.66 Turkiet har även tagit emot många flyktingar från 
närområdet. Enligt UNHCR hade Turkiet mot slutet av 2019 sammanlagt tagit emot fler än 3,6 
miljoner flyktingar, de flesta från Syrien.67 Anhöriginvandring av syriska och andra flyktingar 
bosatta i Turkiet, där en del har turkiska utbildningar, kan tyda på att ökningen av ansökningar 
om bedömning fortsätter, inte minst när rörligheten mellan länderna ökar igen.  
 

Ryssland (9) 

Ryssland ligger som väntat på en stabil nivå sedan 2018 med drygt 500 ärenden i snitt per år 
och endast en mindre nedgång 2019. Det är inga nämnvärda avvikelser utifrån 
utbildningsnivåer där högre utbildning ligger i topp, följt av gymnasial utbildning. 

Sedan 2018 har ryska medborgare i Sverige blivit 5 procent fler.68 Ökningstakten sedan 2010 
har dock minskat något de senaste två åren. Enligt Migrationsverkets siffror för beviljade 
uppehållstillstånd för 2020 och de första två månaderna 2021 rör det sig främst om 
anhöriginvandring till arbetskraftsinvandrare och övriga.  

 
62 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Indien. 
63 För ansökningar om bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning har det skett en stor minskning, som nästan uteslutande beror 
på att Önlisans började bedömas som högre utbildning från 2019. Det förklarar även en del av ökningen för enheten för bedömning 
av akademisk utbildning. 
64 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2018–2020. 
65 Migrationsverket (2021). Beviljade arbetstillstånd, 2018–2020. 
66 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Turkiet. 
67 UNHCR (2019). Global Trends Forced Displacement in 2019. 
68 SCB (2021). Folkmängden efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2020. 
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De vanligaste yrkena i gruppen arbetskraftsinvandrare är IT-arkitekter, systemutvecklare och 
testledare samt civilingenjörer. Det reflekterar delvis de vanligaste yrkesinriktningarna bland 
ansökningar till UHR. Ekonomi och pedagogik är bland de mest förekommande inriktningarna 
på både akademisk och eftergymnasial yrkesutbildningsnivå. På akademisk nivå dominerar även 
teknik medan hälso- och sjukvårdsinriktning är vanligare på eftergymnasial 
yrkesutbildningsnivå. 

Även om fattigdomen minskat i Ryssland på 2000-talet, består den starka ekonomiska 
ojämlikheten. Den officiella statistiken i landet visade att 13 procent levde under 
fattigdomsgränsen 2018, en minskning jämfört med 2017 men en ökning jämfört med åren 2010 
– 2014. Den upplevda fattigdomen har ökat till närmare 30 procent. Det finns sedan 2018 även 
ett växande missnöje med regeringsmakten, personifierad i president Vladimir Putin. 
Regeringspartiet har tappat en hel del stöd i takt med att politisk opposition har fått allt svårare 
att verka utan repressalier.69  

Den tidigare prognosen om en mer eller mindre konstant nivå står sig, då förutsättningarna för 
vad som får ryssar att lämna landet och söka sig till Sverige inte förändrats på ett avgörande sätt. 

Ukraina (9) 

Ukraina är en uppstickare i 2021 års trendanalys. Under 2020 inkom ett lika stort antal 
ansökningar för bedömning av ukrainska utbildningar som för ryska. Det rör sig om en dryg 
femtedels ökning sedan 2018. På gymnasial nivå har den gradvisa ökningen varit störst med 
hela 65 procent. 

Det stigande antalet ansökningar speglar även invandringen till Sverige från Ukraina, som varit 
förhållandevis stabil frånsett en liten minskning under 2020, sannolikt till följd av 
Coronapandemin. Sedan 2018 har ukrainare i Sverige blivit 20 procent fler och var 2020 uppe i 
närmare 12 000, enligt SCB:s statistikdatabas över befolkning efter födelseland och år.  

Närmare 3000 personer med ukrainskt medborgarskap fick uppehållstillstånd 2020, varav en 
övervägande majoritet var personer med arbetstillstånd. Att döma av de beviljade 
uppehållstillstånden 2020 till och med februari 2021 kommer fyra av fem ukrainare till Sverige 
för att arbeta eller som anhöriga till ukrainsk arbetskraft. De vanligaste yrkena i nämnda grupp 
krävde ingen längre utbildning, så som skogsarbetare, bärplockare, växtodlare, 
anläggningsarbetare, servicearbetare och städare. Bara de två första månaderna 2021 beviljades 
777 ukrainare uppehållstillstånd för arbete, motsvarande närmare hälften av antalet som 
beviljades under hela 2020. Förvisso kan tidsbegränsat säsongsarbete vara vanligt, men sett till 
siffrorna för invandring mellan 2018 och 2020 finns det ändå en stor grupp ukrainare som 
stannar i landet.70  

De vanligaste yrkesinriktningarna bland ukrainska medborgare som invandrat till Sverige under 
2019 och 2020 reflekteras inte i ansökningarna om bedömning, vilket tyder på att det kan röra 
sig om olika grupper. På gymnasienivå är teknik, industriell tillverkning samt social och 
pedagogisk inriktning vanligast utöver allmänt studieförberedande utbildningar. Inom 
eftergymnasial yrkesutbildning är ekonomi, handel och administration vanligast, följt av hälso- 
och sjukvård samt pedagogik och undervisning. Även bland ansökningarna om bedömning av 
högre utbildning dominerar ekonomi och pedagogik (lärare) samt teknik (ingenjörer).  

Den fortsatta politiska krissituationen i landet har skapat osäkerhet kring landets ekonomi. 
Korruptionen är utbredd och levnadsstandarden är mycket låg med europeiska mått mätt. 
Landet har enligt FN-beräkningar omkring 1,5 miljoner internflyktingar, främst beroende på 

 
69 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Ryssland. 
70 Migrationsverket (2021). Beviljade uppehållstillstånd översikter, 2019–2020 och månadsvis för arbete 2021.  
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konflikten med Ryssland i landets östra delar.71 Det finns således flera faktorer som sedan flera 
år driver ukrainare att lämna sitt hemland.  

Volymen ansökningar bedöms hålla sig på en jämnhög nivå eller öka något, beroende såväl på 
den politiska som den ekonomiska utvecklingen i landet. Om konflikten i landets östra delar 
förvärras och trappas upp till att omfatta landet som helhet, kan ukrainare komma att söka sig 
till länder som Sverige av asylskäl i större utsträckning. I det fallet kan man vänta sig en större 
ökning av antalet ansökningar om bedömning. 
 
 
Polen (11) 

Polen håller sig på en stadigt hög nivå sedan 2018, om man räknar in alla bedömda 
utbildningsnivåer. Det reflekteras ojämnt i en minskning på nästan en femtedel för högre 
utbildning medan eftergymnasial yrkesutbildnings- och gymnasial nivå ökat, om än i något lägre 
takt än den nämnda minskningen.  

Antalet polska medborgare i Sverige ökade med 963 personer mellan 2018 och 2019 medan det 
bara skett en marginell ökning med 40 personer under 2020, sannolikt på grund av 
Coronapandemin.72 Eftersom Polen är ett EU-land och EU-medborgare inte behöver registrera 
sin uppehållsrätt hos Migrationsverket, kan det vara många fler än vad som syns i statistiken. 

Den polska invandringen kan främst relateras till arbetskrafts- och anhöriginvandring, att döma 
av uppehållstillstånden som registrerats av Migrationsverket. De två första månaderna 2021 
dominerade anhöriginvandring. Det saknas fullständig statistik om vanligaste yrkesinriktningar 
för polska medborgare i Sverige.  

De vanligaste inriktningarna bland ansökningarna om bedömning inom högre utbildning är 
ekonomi, pedagogik (lärare) och teknik (ingenjörer). På gymnasial nivå är teknik samt handel 
och ekonomi också bland de mest förekommande inriktningarna, utöver de allmänt 
studieförberedande. Inom eftergymnasial yrkesutbildning är hälso- och sjukvård vanligast, följt 
av ekonomi, administration och försäljning. 

Möjligheterna till arbete och en ekonomisk förbättring för individen kan fortfarande bedömas 
vara bättre i Sverige än i Polen, även om landets ekonomi varit under stark tillväxt fram till 
pandemins start. Under 2019 rapporterades polackernas levnadsstandard ligga på 77 procent av 
EU-genomsnittet.73 Under 2020 sjönk dock tillväxttakten och BNP sjönk.74  

På senare år har det skett en politisk polarisering i det polska samhället, vilket på sikt eventuellt 
kan komma att påverka den polska migrationen till Sverige av främst yngre personer. 
Inskränkningar i aborträtten, som redan hör till de mest långtgående i Europa, är ett exempel på 
en fråga som skapat splittringar mellan olika grupper i samhället.75 Regeringen har initierat flera 
politiska reformer med begränsningar inom exempelvis rättsväsendet, vilket har fått EU-
kommissionen med flera EU-medlemsstater att reagera. Landet har även intagit en kritisk 
hållning till EU-samarbetet, inte minst i migrationsfrågor, och fälldes i fjol i EU-domstolen för sin 
vägran att ta emot flyktingar enligt fördelningsprincipen inom unionen.76   

I ansökningarna till UHR anges ofta arbete som ett syfte bland de som har högre utbildning. 
Landets närhet, den fria rörligheten för EU-medborgare och tidigare polsk invandring till Sverige 

 
71 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Ukraina. 
72 SCB (2021). Folkmängden efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2020. 
73 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Polen. 
74 Glowny Urzad Statystyczny/Statistics Poland (2021). 
75 Regeringskansliet (2018). Polen – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 2018.  
76 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Polen. 
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förklarar också varför många polska medborgare fortsatt söker sig hit. Det talar för att polska 
medborgare kommer att fortsätta söka sig till Sverige i ungefär samma takt som tidigare, 
frånsett Coronapandemins tillfälligt hämmande effekt. 
 

Serbien (12) 

Trenden sedan 2015 har varit en liten ökningstakt på omkring 20 ärenden plus årligen, vilket 
växlade till en motsvarande minskning 2019, till en nivå som höll i sig även 2020. Ansökningarna 
har ökat något på gymnasial nivå medan de minskat med motsvarande andel, framför allt sedan 
2019, på akademisk nivå. På eftergymnasial nivå kom det som tidigare ett ytterst litet antal 
ansökningar gällande Serbien. 
 
Mellan 2018 och 2019 ökade antalet personer från Serbien i Sverige med 1166 personer. Under 
2020 var det en något mindre ökning än föregående år, och det fanns vid årets slut 15 874 
serbiska medborgare i Sverige med uppehållstillstånd.77 Under 2020 gavs uppehållstillstånd till 
3698 serbiska medborgare för arbete och 321 anhöriga till serbiska arbetskraftsinvandrare. 
Bland de som fått uppehållstillstånd för arbete är de vanligaste yrkena installations- och 
industrielektriker, snickare, murare och anläggningsarbetare, samt växtodlare inom jordbruk. 
Det rör sig således om yrken som ofta kräver gymnasial yrkesutbildning. Bland ansökningarna 
till UHR hör exempelvis industritekniska- och eltekniksinriktningar till de vanligast 
förekommande på gymnasial nivå, jämte ekonomi och handel. Även på akademisk nivå är 
ekonomi en vanlig inriktning, jämte pedagogik (lärare) och teknik (ingenjörer).  
 
Den ekonomiska situationen i landet med fortsatt hög arbetslöshet är som tidigare en starkt 
bidragande faktor till att många söker sig till Sverige för arbete.78 Många serber har sedan 
Balkankrisen på 1990-talet även släktband i Sverige, då den tidens flyktingar sedan dess 
etablerat sig och blivit svenska medborgare. Migrationsverkets siffror för beviljade 
uppehållstillstånd 2020 till och med februari 2021 indikerar att trenden med arbetskrafts- och 
anhöriginvandring fortsätter i en relativt jämn takt, likt tidigare. Ansökningar om bedömning av 
serbisk utbildning förväntas därför fortsätta ligga på en jämnt hög nivå även fortsättningsvis. 
 

5.3 Studierelaterade länder 

 
För de studierelaterade länderna syns sedan 2018 en långsammare ökning än tidigare år och för 
USA och Storbritannien till och med en liten minskning under 2019.  

 
77 SCB (2021). Folkmängden efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2020. 
78 Ytterst få serber får uppehållstillstånd av asylskäl idag, även om det varit några enstaka varje år. I mars 2021 skickade 

Migrationsverket ett förslag om s.k. ”säkra länder” på remiss; Serbien är ett av de föreslagna länderna på listan. Se: Lista över säkra 
ursprungsländer skickas på remiss - Migrationsverket 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-03-02-Lista-over-sakra-ursprungslander-skickas-pa-remiss.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-03-02-Lista-over-sakra-ursprungslander-skickas-pa-remiss.html
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Figur 4: Utveckling av ansökningar om bedömning för länder med studier som vanligaste grund för 
uppehållstillstånd i Sverige. 

 
 

Storbritannien (6)  

Antalet inkommande ansökningar från Storbritannien har varit ganska stabilt. Ansökningarna 
minskade något mellan 2018 och 2019 men ökade med 5 procent 2020 jämfört med 2018. För 
eftergymnasial yrkesutbildning har ansökningarna dock minskat med en tredjedel sedan 2018.  

Storbritannien har tillsammans med USA under flera år varit största mottagarland för utresande 
svenska studenter. Storbritanniens utträde ur EU 2020 och ur Erasmusprogrammet 2021 kan 
möjligtvis innebära att färre studenter väljer att studera i landet. Studieavgifterna kommer att 
höjas och det lär krävas visum för studier som är längre än en termin. UHR har nyligen fått ett 
regeringsuppdrag att utreda och analysera konsekvenserna för svenska studenters möjligheter 
att studera i Storbritannien framöver. Utredningen kommer även att undersöka hur Sverige kan 
säkerställa att svenska elever och studenter kan fortsätta att studera i Storbritannien i lika hög 
grad som tidigare.79  
 
Eventuellt kan antalet ansökningar om bedömning gällande Storbritannien minska något på sikt 
i och med Storbritanniens utträde ur EU. Samtidigt arbetar många svenskar i Storbritannien och 
i länder som erbjuder internationell gymnasieutbildning enligt brittiskt system. Sammantaget 
kan det innebära att ansökningarna totalt sett stannar på ungefär samma nivå de närmaste åren.  
 

Pakistan (7)  

Antalet ansökningar från Pakistan visade en långsammare ökning på 10 procent mellan 2018 
och 2019, vilket förutsågs i prognosen för två år sedan. Pandemin har sannolikt förstärkt denna 
trend under 2020, då ökningen nästan avstannade. 

 
79 UHR (2021). Utbyten efter brittisk Erasmusavhopp och samordnade insatser för internationalisering.  
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Studenter med anhöriga har varit den största invandringsgruppen från Pakistan de senaste tre 
åren, tätt följt av arbetskraftsinvandrare med anhöriga. Efter Kina och Indien är Pakistan det 
land som det kommer flest studerande ifrån.80 

Inresande studenter och arbetskraftsinvandrare är några förklaringar till ökningen. Tidigare 
sökte sig även afghaner som studerat i Pakistan till Sverige, vilket inte längre sker i lika stor 
utsträckning, sannolikt på grund av svårigheten för afghaner att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Pakistan är politiskt instabilt med ca 1,4 miljoner flyktingar inom landet, varav de flesta är 
afghaner. Det är även ett stort utvandringsland; omkring 6 miljoner pakistanier arbetar och 
studerar i Mellanöstern och i länder kring Persiska viken.81  
 
Den politiska instabiliteten och det faktum att det finns studenter med ekonomiskt utrymme att 
studera utomlands har påverkat den ökande trenden. Bland arbetskraftsinvandrare är andelen 
med akademiska yrken omkring 30 procent, varav många har ingenjörsutbildningar och 
utbildningar i IT och data. 

Antalet ansökningar till bedömningsavdelningen kan antas fortsätta öka något, dock troligtvis i 
en något minskande takt, redan märkbart i siffrorna för 2019. Vid en eventuell intensifiering av 
det instabila politiska läget i Pakistan och Afghanistan de närmaste åren skulle dock prognosen 
kunna påverkas uppåt. 
 
 
USA (8) 
  
Med undantag för 2019, då antalet inkommande ansökningar gällande USA minskade något, har 
det skett en successiv ökning sedan 2014. Som tidigare nämnt är USA ett av de största 
mottagarländerna för utresande studenter från Sverige. Ökningen av antalet ärenden beror inte 
minst på återvändande svenskar som studerat i USA. 
 
Det är ännu oklart vilka konsekvenser pandemin kommer att ha för påbörjande av studier i USA 
det närmaste året. Det hävdas på vissa håll att fler blivande studenter utanför landet blivit mer 
positivt inställda till USA sedan Joe Biden blev vald till president.82 Antalet utresande studenter 
till USA har dock blivit successivt färre de senaste tio åren. Det kan påverka siffrorna för 
ansökningar om bedömning till UHR på några års sikt. Amerikanska lärosäten har i allt större 
utsträckning övergått till distansundervisning och flygförbindelserna mellan USA och Europa 
har minskat kraftigt under pandemin. Om dessa omständigheter fortsätter att gälla kan det bli 
mindre attraktivt att studera vid ett amerikanskt lärosäte. En följd av detta kan bli en större 
minskning av antalet ansökningar längre fram i tiden. 
 

5.4 Yrkesområden och ämnesinriktningar  

 
Enheterna har tagit fram ämnesstatistiken på olika sätt, eftersom kategoriseringen och 
sökbarheten i den interna databasen skiljer sig åt något mellan utbildningsnivåerna. Eftersom 
ämnes- eller yrkesinriktningen fastställs först under bedömningen, utgår statistiken från 
bedömningar som har resulterat i ett utlåtande. För att kontrollera eventuella förändringar i 
andelen bedömningar med en viss inriktning har antal utlåtanden per inriktning jämförts med 
det totala antalet utlåtanden årsvis.  
 

 
80 Migrationsverket (2021). Beviljade arbetstillstånd 2018–2020. 
81 Utrikespolitiska institutet (2021). Landguiden, Pakistan. 
82 The Pie News 2021-03-02. 76% of prospective students say brand Biden improves perception of US.  
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På akademisk utbildningsnivå toppar följande fem yrkesområden för 2020:  
1. Ekonomer  
2. Ingenjörer  
3. Språkvetare  
4. Lärare  
5. Naturvetare  

 
Det är samma ämnen och ordning som 2018 och 2019. Inga signifikanta förändringar har skett 
för nämnda inriktningar, som dock har minskat i antal i takt med det minskande antalet 
ansökningar sedan 2018.  
  
Yrkesområdena inom eftergymnasial yrkesutbildning följer yrkeshögskolans indelning i 16 
olika yrkesområden. De fem största utbildningsområdena under 2020 var:  

1. Pedagogik och undervisning  
2. Ekonomi, administration och försäljning  
3. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete  
4. Teknik och tillverkning  
5. Data/IT  

 
Underlaget är för litet för att kunna dra några generella slutsatser om utvecklingen sedan 2018. 
Tre av fem inriktningar har minskat i volym sedan 2018, eftersom den totala 
ansökningsvolymen har minskat. Bedömningar inom pedagogik och undervisning har dock ökat 
jämfört med 2018, både i antal och i andel av totalen. En liknande trend, dock inte lika stark, 
finns för bedömningar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete där ett både numerärt och 
procentuellt större inflöde av ansökningar kunde konstateras 2019, för att sedan minska något 
2020. 
  
För gymnasial utbildning ligger följande ämnesinriktningar i topp 2020: 

1. Naturvetenskaplig  
2. Humaniora och samhällsvetenskap  
3. Ekonomi och handel  
4. Teknik, inklusive industriteknik  
5. Vård och omsorg, sjukvård på delad plats med El- och energi  

 
Alla teoretiska- och yrkesinriktningar har tagits med, utom allmänt studieförberedande utan 
särskild inriktning. Om man jämför med statistiken för 2019 och 2018, utifrån samma slags 
sökning i den interna databasen, ligger samma ämnesinriktningar fortsatt i topp, om än med lite 
annan ordning efter de första tre. Skillnaden i siffror mellan de inriktningar som ligger från 
tredje till sjätte plats är dock marginell. Alla inriktningar har minskat något i volym jämfört med 
2018, dock inte i andel, eftersom den totala volymen ansökningar har minskat gradvis sedan 
dess.  
 
På alla tre utbildningsnivåer är ekonomi och teknik bland de mest förekommande 
inriktningarna. Vårdinriktningar förekommer bland topp fem för bedömningar på både 
gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildningsnivå. Pedagogiska inriktningar återfinns bland 
både akademiska och eftergymnasiala yrkesutbildningar. 
 

5.5 Bedömningstjänsten 

I maj 2019 lanserade UHR en digital bedömningstjänst, som var avsedd att snabbt ge generella 
svar på vad en viss utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Tjänsten har utökats succesivt och 
numera finns flera hundra utbildningar från 65 länder i den webbaserade informationstjänsten. 



 

23 
 

Sedan hösten 2020 finns den även på engelska. Antalet besök till bedömningstjänsten har 
varierat mellan 12 000 och 22 5000 per månad och antalet nedladdade filer har varierat mellan 
800 och 1350 per månad. Den engelska tjänsten har under vintern 2020–2021 uppvisat mellan 
5400 och 9300 besök och mellan 350 och 550 nedladdningar per månad. Examina på 
gymnasienivå från Syrien, Iran, Irak, Turkiet, Storbritannien samt Bosnien och Hercegovina 
tillhör de mest nedladdade dokumenten i den svenska tjänsten. I den engelska versionen har 
information om gymnasieexamina från Indien och Storbritannien samt kandidat- och 
magisterexamina från Indien varit bland de senast mest nedladdade dokumenten  

I en mindre enkätundersökning från sommaren 2020 tillfrågades användare om vad de ska 
använda tjänsten till. Planering av studier i Sverige var det vanligaste svaret, följt av 
jobbsökande. På frågan om i vilken roll man använder tjänsten var svarsalternativet att studera i 
Sverige också störst, följt av jobbsökande; vägledare var ett annat vanligt svar.  
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6. Slutsatser 

Det råder stor osäkerhet om både eventuella trender och prognoser på grund av den pågående 
pandemin med skarpa restriktioner. Om konsekvenserna för arbetsmarknaden, den högre 
utbildningen och migrationen det senaste året är tillfälliga undantag eller del av en ny trend 
beror mycket på när och hur snabbt pandemin med tillhörande restriktioner avklingar. 
 
Trenden med minskande ansökningsvolymer till avdelningen har fortsatt i takt med den 
minskande invandringen till Sverige. Vid slutet av 2020 hade antalet ansökningar minskat med 
nästan en femtedel jämfört med 2018. Första kvartalet 2021 kunde man förvisso se en ökning 
inom framförallt högre utbildning, som kan antas bero på svårigheterna att ta sig till Sverige 
under föregående år.  

Den minskande trenden med asylinvandring från länder som Syrien, Irak och Afghanistan väntas 
fortsätta, beroende på flera faktorer. På kort sikt kan fortsatta reserestriktioner starkt försvåra 
för flyktingars möjligheter att ta sig till Sverige. På medellång sikt kan de aviserade 
lagändringarna om införande av tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel innebära att 
färre flyktingar söker sig till Sverige för att söka asyl. Ovissheten om hur länge man får stanna i 
ett land kan försvåra etablering och integration i samhället och därmed göra det mindre 
attraktivt. Sedan några år tillbaka kan man se att människor som kommer till Sverige från 
konfliktländer, som exempelvis Irak, i växande omfattning ansöker om uppehållstillstånd för 
andra skäl än asyl. Det skulle kunna tolkas som att man söker andra vägar att få stanna i Sverige, 
då det blivit svårare att beviljas asyl. 

Pandemin innebar en stor påfrestning för ekonomin och arbetslösheten ökade följaktligen under 
2020. Utrikes födda drabbades i större utsträckning än inrikes födda. Som helhet har Sveriges 
ekonomi dock klarat sig bättre än väntat i fjol. Finansministern tillkännagav framåt mitten på 
april i år en försiktigt positiv prognos för både tillväxten och arbetslösheten 2021 och framför 
allt för 2022, baserat på antagandet att vaccineringen mot Covid ger effekt framåt andra halvåret 
2021.  
 
Den ökande trenden med arbetskraftsinvandring håller i sig, trots de reserestriktioner som 
pandemin medfört och den generellt ökade arbetslösheten, som drabbat utrikes födda hårdare. 
Under 2020 minskade förvisso antalet förstagångsansökningar om arbetstillstånd fram till 
hösten, sannolikt på grund av pandemin och reserestriktioner. Trots fortsatt ökad arbetslöshet 
höjs prognosen för inkomna förstagångsärenden för perioden 2021 till 2023.  

Indien, som är ett utpräglat arbetskraftsrelaterat land, har exempelvis för första gången blivit 
största land för ansökningar om bedömning av högre utbildning och hamnat bland topp tio för 
gymnasieutbildning. Övriga arbetskraftsrelaterade länder i rapporten håller sig på en relativt 
jämnt hög nivå, som förutsett. Den aviserade skärpningen i försörjningskrav kan innebära en 
minskning av ansökningar till UHR i viss mån, då anhöriga till arbetstagare inom låglöneyrken i 
mindre utsträckning väntas flytta med. Regeringens uttryckta avsikt att underlätta för 
akademiker med utbildning på avancerad nivå att få visum för att söka arbete i Sverige under 
nio månader kan å andra sidan innebära att fler personer med utländsk högre utbildning 
ansöker om bedömning.  

Under pandemin har vårdyrkenas centrala betydelse i samhället accentuerats och regeringen 
har aviserat att man vill göra större satsningar på bland annat äldreomsorgen. Den föreslagna 
skyddade yrkestiteln för undersköterskor kan på sikt dock innebära att den aktuella bristen blir 
än större. Det kan i sin tur medföra att man behöver rekrytera utländsk arbetskraft i ännu högre 
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utsträckning kommande år. Utländska undersköterskor lär inom en snar framtid dock behöva 
ansöka till Socialstyrelsen om att få utöva yrket, vilket skulle kunna öka trycket på UHR:s 
remissinstansfunktion gentemot Socialstyrelsen, särskilt om det blir krav på snabbhet i 
hanteringen.  

I SCB:s senaste prognos konkretiseras vilka yrken som det väntas råda störst brist på fram till 
2035. Inom välfärdssektorerna vård, skola och omsorg väntas bristen vara störst, och 
efterfrågan på yrkesinriktade gymnasieutbildningar, framför allt industriteknik, kommer att 
förstärkas, enligt prognosen. Kompetensbristen inom IT-sektorn förväntas vara fortsatt stor de 
närmaste åren. Det finns därför anledning att anta att bedömningsverksamheten kommer att 
fortsätta få ansökningar om bedömning av utbildningar kopplat till ovan nämnda yrken och 
branscher. 

Antalet inresande studenter till Sverige minskade markant inför höstterminen 2020, vilket blev 
ett trendbrott efter de senaste decenniernas uppgång. Detta berodde framför allt på 
reserestriktioner i pandemins spår. Omfattningen av antagningsrelaterade frågor till 
bedömningsavdelningen har anmärkningsvärt nog snarare ökat under 2020, tydligt kopplat till 
de nationella omgångarna med sökande med utländsk utbildning som redan befinner sig i 
Sverige.  
 
Den pågående digitaliseringen av den högre utbildningen accelererade globalt under pandemin, 
i och med ökade krav på distansundervisning. Några tänkbara konsekvenser kan vara att färre 
svenskar väljer att studera utomlands, om utbytesstudierna inte ger möjligheten att bo och 
skaffa sig personliga erfarenheter i ett annat land. Å andra sidan kan möjligheten att studera på 
distans underlätta för den som kanske inte vill eller kan lämna sin hemsituation och flytta till ett 
annat land.  
 
Det går fortsatt inte att se några kopplingar mellan nedladdningar av Bedömningstjänstens 
landfiler och förändringar i antalet ansökningar om bedömning från dessa länder. De länder som 
ligger i topp bland nedladdningar från Bedömningstjänsten tillhör också de största 
ansökarländerna, både länder som ökat och minskat i antal sedan 2018. Bedömningstjänsten ska 
kanske snarare ses som en kvalificerad informationskälla som ger ytterligare vägledning, men 
den kan inte likställas med ett individuellt utlåtande, som även bedömer autenticitet och 
inriktning.  

Om reserestriktioner hävs framåt andra halvåret 2021, kan man vänta sig en fortsatt, gradvis 
ökning av ansökningar om bedömning. Arbetskraftsrelaterad invandring lär då sannolikt öka 
ytterligare, även om anhöriga kan komma att utgöra en mindre andel för vissa grupper jämfört 
med idag. Asylrelaterade länder väntas utgöra en allt mindre andel av totalen, om än på fortsatt, 
relativt höga nivåer bland ansökningarna de närmaste åren. För alla typer av invandring kan 
man emellertid anta att ansökningarna ökar tillfälligt så snart reserestriktioner lättar. 
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Bilaga 

Landstatistik över ansökningar om bedömning till UHR 2018 – 2020 

Förklaring till tabellerna:  

AK = akademisk utbildning 

YH = eftergymnasial yrkesutbildning 

GY = gymnasial utbildning 

 

  

Syrien (1) Iran (2)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 1522 1025 3237 5784 2018 631 172 804 1607

2019 971 600 2190 3761 2019 719 175 769 1663

2020 650 384 1561 2595 2020 651 163 671 1485

Indien (3) Irak (4)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 584 39 138 761 2018 657 219 663 1539

2019 607 71 171 849 2019 521 212 570 1303

2020 695 66 202 963 2020 327 138 388 853

Turkiet (5) Storbritannien (6)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 263 42 193 498 2018 336 75 165 576

2019 397 18 229 644 2019 318 60 157 535

2020 437 9 286 732 2020 367 48 188 603

Pakistan (7) USA (8)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 293 20 180 493 2018 299 50 147 496

2019 311 22 210 543 2019 278 32 144 454

2020 308 26 213 547 2020 311 47 161 519

Ryssland (9) Ukraina (9)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 328 65 130 523 2018 263 53 108 424

2019 265 59 166 490 2019 281 49 134 464

2020 292 67 152 511 2020 269 64 178 511

Polen (11) Serbien (12)

AK YH GY Summa AK YH GY Summa

2018 255 46 205 506 2018 255 7 201 463

2019 236 32 192 460 2019 242 4 197 443

2020 207 52 242 501 2020 204 10 232 446

Afghanistan (21)

AK YH GY Summa

2018 170 26 229 425

2019 160 54 274 488

2020 104 30 179 313
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Yrkes- och ämnesinriktningar 

 

 

Akademisk utbildning

2018 2019 2020

Ekonomer 1850 1567 1526

Ingenjörer 1268 1240 1041

Språkvetare 1235 1074 971

Lärare 1127 1019 960

Naturvetare 858 816 742

Eftergymnasial yrkesutbildning

2018 2019 2020

Pedagogik och undervisning 173 333 245

Ekonomi, Administration och försäljning 383 302 216

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 147 247 167

Teknik och tillverkning 207 162 121

Data/IT 121 107 84

Gymnasial utbildning

2018 2019 2020

Naturvetenskaplig 2346 2174 1542

Humaniora och samhällsvetenskap 1622 1444 1056

Ekonomi 426 458 435

Teknik, inkl. industriteknik 257 254 242

Vård och omsorg, sjukvård 244 182 232

El- och energi 350 266 230


