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Vår verksamhet
• Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system 

för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. 

• Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska 
högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet.

• Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. 





• Antal antagna för yrkes- respektive generella program

• Antal registrerade studenter per studieform och utbildningsnivå 

• Antal examina per studieform 

• Uppgifter på intäkter av uppdragsutbildning per lärosäte och 
uppdragsgivare 

• Etablering på arbetsmarknaden

• Antal högskolenybörjare per län och kommun 

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html




Studenter och examinerade på grund- och avancerad nivå som innehåller: 

• Analys kring regional utveckling 

• Boende efter examen per län 

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-
meddelanden.html

Etableringsrapport 

• Etableringsgrad per examenskategori, inriktning för de yrkesexamina, 
utbildningsnivå och lärosäte

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-
siffror/statistik-om-etablering-pa-arbetsmarknaden.html

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden.html
https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/statistik-om-etablering-pa-arbetsmarknaden.html


Etablering på arbetsmarknad 
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Fokus Kompetensförsörjning
• Framtidens behov av högskoleutbildade – Genomgång av 15 bristyrken 

inom offentlig sektor fram till 2035

• Studenternas rörlighet inom Sverige och en fördjupning

• Inkomster fem år efter examen

• Lönepremie för högskolestudier

• Kartläggning av lärosätenas uppdragsutbildningar
• Hur använder studenterna högskolan ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv?

https://www.uka.se/statistik--

analys/larosatenas-effektivitet/fokus-

kompetensforsorjning.html

https://www.uka.se/statistik--analys/larosatenas-effektivitet/fokus-kompetensforsorjning.html


Prognosarbete
• Arbetsmarknadens behov och utbudet av examinerade inom olika 

utbildningar (eventuella balans och obalanser i arbetsmarknaden i 
relation till antalet examinerade) 

• Bredare målgrupp 

• Nationellt perspektiv 

• Underlag från SCB

• Preliminärt datum våren 2021 



Ny organisation på Analysavdelningen
Statistik

Utredning inom kompetensförsörjning

Utredning inom högre utbildning och forskning


