
www.uhr.se



Utbildning, utbyte, utveckling  
– för alla som vill vidare 

Universitets- och högskolerådet 2016
Text: Universitets- och högskolerådet
Grafisk form: Alexander Florencio
Foto: Eva Dalin
Tryck: E-Print, Stockholm, juli 2016

ISBN 978-91-7561-036-8

För mer information om myndigheten och våra publikationer, se www.uhr.se.



Utbildning, utbyte, 
utveckling … 
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett 
brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

• Vi samordnar antagningen till universitet och högskolor.

• Vi erbjuder möjligheter till internationellt utbyte, kompetens utveckling 
och praktik utomlands för studenter och personal inom utbildnings-
sektorn.

• Vi ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på universitet 
eller högskola.

• Vi förvaltar och utvecklar IT-system på uppdrag av universitet  
och högskolor.

• Vi bedömer utländska utbildningar så att personer med en utländsk 
examen kan söka jobb eller söka en högre utbildning i Sverige.

• Vi arbetar för en breddad rekrytering till högskolan och för att mot-
verka diskriminering inom högskolan.

• Vi ansvarar för högskoleprovet. 
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Antagning till högskoleutbildning
Vi handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbild-
ningarna i Sverige. Anmälan till dessa utbildningar sker på våra webb-
platser Antagning.se och Universityadmissions.se. Vi bidrar också med 
information och stöd till de sökande genom hela antagningsproces-
sen. Vi genomför även antagning till en del yrkes utbildningar som t.ex. 
polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen.

Vi publicerar antagningsstatistik och gör analyser av antagningarna.  
Vi tar även fram föreskrifter för tillträde till högre utbildning. 

Högskoleprovet
Vi ansvarar för att ta fram högskoleprovet som årligen skrivs av cirka  
150 000 personer och vi genomför även provet utomlands i en del  
länder, främst i Europa. Vi hanterar anmälningarna till provet och 
beslutar också om resultat.

Information om högre utbildning
Vi informerar om och inspirerar till högskoleutbildning, t.ex. genom vår 
webbplats Studera.nu, så att de som vill söka till högskolan ska kunna 
göra ett genomtänkt val. I informationsverksamheten samarbetar  
vi även med studie- och yrkesvägledare, som kan hitta sär  skild infor-
mation på uhr.se.
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Ökad mångfald, lika rättigheter och 
breddad rekrytering till högskolan
Vi stödjer högskolornas arbete för en ökad mångfald och lika 
rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbetet mot 
diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Detta görs genom 
uppföljningar, analyser, konferenser och utbildning. 

Bedömning av utländska utbildningar
För att underlätta när en person med examen från ett annat land vill 
söka arbete eller studera i Sverige bedömer vi gymnasiala, eftergym-
nasiala och akademiska utländska utbildningar och jämför dem med 
svenska examensnivåer. 

Detta arbete är viktigt för att arbetssökande med utbildningar från 
andra länder ska kunna komma ut på arbetsmarknaden i Sverige men 
också för att göra det möjligt att ansöka till en högskoleutbildning i 
Sverige.

Bedömningarna baseras på internationella överenskommelser om 
erkännande av utbildning. Vi informerar även om utländsk utbildning 
nationellt och svensk utbildning internationellt.
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Internationellt samarbete och utbyte
Vi arbetar för att höja kvaliteten inom svensk utbildning genom att 
ge människor förutsättningar att delta i internationellt utbyte och 
samarbete. Via UHR:s program kan skolor, universitet och högskolor, 
yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med flera söka bidrag för att 
genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Lärare, studenter och 
elever är exempel på grupper som kan delta i utbytena. Vi ger även 
möjlighet till utbytestjänstgöring för statsanställda och förbereder för 
arbete och praktik inom EU:s institutioner.

Vi informerar också om förutsättningarna för att arbeta inom reglerade 
yrken i EU.

Vi vänder oss också till målgruppen vägledare för att informera om 
möjligheter till utbildning och praktik utomlands för studerande på olika 
nivåer.

Systemförvaltning och systemstöd
UHR förvaltar, utvecklar och ansvarar för drift av flera stora adminis-
trativa IT-system som används inom hela utbildningssektorn. Störst är 
det nationella antagningssystemet (NyA) som varje år hanterar över 
800 000 anmälningar till högre utbildning. I samarbete med universitet 
och högskolor samt CSN förvaltar vi även delar av Sveriges system för 
att dokumentera studiemeriter (Ladok). 
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Vision och verksamhetsidé
Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill 
vidare. 

Vår verksamhetsidé är att möta individers, utbildningssektorns samt 
myndigheters och organisationers behov av stöd i samband med val 
av utbildning eller inträde på arbetsmarknaden och utveckling genom 
internationellt samarbete.

Målgrupper och intressenter
Bland våra intressenter och målgrupper kan nämnas:

• Personer som söker information om högre utbildning i Sverige  
eller vill söka till en högskoleutbildning i Sverige.

• Personer med en utländsk utbildning som vill få den bedömd  
i Sverige.

• Personer som är intresserade av att jobba i EU:s institutioner.

• Personer som vill skriva högskoleprovet.

• Studie- och yrkesvägledare vid skolor och högskolor.

• Svenska universitet och högskolor.

• Utbildningsmyndigheter och andra berörda myndigheter  
i Sverige och utomlands (exempelvis inom EU).
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• Förskolor, skolor, högskolor och universitet, yrkes- och vuxenutbild-
ningar, företag, organisationer och andra aktörer inom utbildnings-
sektorn som vill delta i internationella samarbeten och utbyten av 
olika slag. 

• I vårt uppdrag ingår att utföra uppdrag för Sveriges universitet och 
högskolor samt för EU-kommissionen, Sida och Nordiska minister-
rådet. 

• Universitets- och högskolerådet är en myndighet under regeringen 
vilket innebär att det är regeringen som är vår huvudsakliga 
uppdragsgivare. Uppdragen från regeringen finns i vår myndighets-
instruktion, i det årliga regleringsbrevet samt i andra regerings-
beslut. 

… för alla som 
vill vidare.

Utbildning, utbyte och utveckling  
– för alla som vill vidare 
Universitets- och högskolerådet, UHR, är 
en statlig myndighet med ett brett upp-
drag inom utbildningsområdet. Vi finns  
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och organisationers behov av:
• stöd i samband med val av utbildning 

eller inträde på arbetsmarknaden.
• utveckling genom internationellt  

samarbete.
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