
Året i siffror
2020 

Antagning

Högskoleprovet 90 (83) 
procent genomförde högskoleprovet 2020. 
Genomförandegraden ökande med 7 procent 
från 2019. 

Den yngsta
provdeltagaren som genomförde högskoleprovet 
2020 var född i mars 2010.

Den äldsta
provdeltagaren som genomförde högskoleprovet 
2020 var född i augusti 1944.

Ett prov genomfördes 2020 med några 
begränsningar. Vårens högskoleprov ställdes in 
på grund av pandemin.
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Totalt antal anmälningar (inkl. master) till högre 
utbildning via UHR:s antagningssystem NyA.

Antal personer som anmälde sig till 
högskoleprovet. 

Antal anmälningar till masterutbildningar via 
via UHR:s antagningssystem NyA.

KvinnorMän

2019 års siffror visas inom parentes.

*

*

Information och IT-system 1 524 (1 509)
stycken gymnasieskolor och komvux laddar 
upp betyg till UHR:s betygsdatabas Beda,  
som används vid anmälan till högskolan.

28 350 (25 555) 
inskannade pass och id-kort har identifierats 
genom AI, och används i första hand för att 
styrka avgiftsbefrielse.

353 085 (306 839)
dokument med sökandes meriter laddas 
upp digitalt istället för att skickas med 
post, vilket leder till effektivare process vid 
handläggning.

Antal webbplatsbesök: 2020 2019
Antagning.se 25 860 255 (21 061 699)

Universityadmissions.se 6 282 938 (5 971 931)

Studera.nu 3 873 232 (3 677 938)

Uhr.se 1 496 608 (1 313 932)

Utbyten.se 183 086 (213 607)

Vägledarwebben 129 207 (95 225)



www.uhr.se

Finansiering

Utbildning, utbyte, utveckling  
– för alla som vill vidare
UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet.  
Myndigheten har 318 anställda (326) och finns i Stockholm och i Visby. 
UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

 � Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta fram regelverk  
och samordna antagningen till högskolan.

 � Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.
 � Förmedla möjligheter till internationella utbyten och kompetensutveckling för hela 

utbildningskedjan.
 � Bedöma utländska utbildningar.
 � Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvarsområde.

Stockholm

Visby

Internationella utbyten

Miljoner
kronor

60
(60)

694 
(681)

1 190

778

(1 310)

(1 047)

Beviljade 
ansökningar

Inkomna 
ansökningar

Stipendier för avgiftsskyldiga 
studenter (inresande)

Bidrag till svenska utbild- 
ningssektorn (utresande)

2019 års siffror visas inom parentes.

2019 års siffror visas inom parentes.

Statliga anslag för drift av myndigheten. 

Intäkter i form av bidrag från  
Sida, EU, Kammarkollegiet och  
Nordiska ministerrådet.

Avgifter och andra ersättningar. Består bland 
annat av lärosätesavgifter för biträde till antagning, 
anmälningsavgifter från tredjelandssökande samt 
avgifter för högskoleprovet. 

Bedömning av 
utländsk utbildning

2 dagar kortare 
handläggningstid,  från 83 dagar 2019 till 81 dagar 
2020.

66 (52)
länder och ca 900 examina finns i UHR:s Bedömnings-
tjänst som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i 
Sverige.

Inkomna bedömningsärenden

Avgjorda bedömningsärenden
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Eftergymnasial 
yrkesutbildning

Gymnasial 
utbildning

Högskole- 
utbildning

Miljoner
kronor

220  
(192)

210 
(225)

81  
(63)


