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Studieavgifter för 1 280 utländska studenter från tredje land
har betalats in
Utländska studenter från länder utanför det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter, ska från och
med den 1 juli 2011 betala studieavgifter för studier vid universitet och
högskolor i Sverige. För att tredjelandsstudenter som söker till utbildning vid
universitet och högskolor ska hinna få uppehållstillstånd innan terminen
börjar måste Migrationsverket få veta vilka som har betalat studieavgiften
senast den 15 juni. Till och med detta datum hade studieavgifter för totalt 1
280 utländska studenter betalats in.
Med betalande student avses att studentens studieavgift är betald oavsett
finansiering. Betalningen kan ha skett med studentens egna medel, med
stipendiemedel (utländska och/eller svenska) eller med en kombination av egna
medel och stipendiemedel.
Det är medborgare från länder utanför EES och Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter,
som ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen
2011. Alla som påbörjat en utbildning före dess får dock slutföra den utbildningen
utan att betala studieavgifter, till och med den 31 december 2018. Därefter ska
avgift betalas. Avgifterna införs för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Utbytesstudier och utbildning på forskarnivå är även i fortsättningen avgiftsfri för
tredjelandsstudenter. Samtliga tredjelandsstudenter omfattas dock inte av
avgifterna. Personer som bedöms ha stark anknytning till Sverige, exempelvis har
permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd i Sverige av annat skäl än
studier, behandlas på samma sätt som svenska medborgare, och kan därmed även i
fortsättningen genomgå högskoleutbildning utan att betala studieavgift.
Införandet av avgifter antas medföra att färre utländska studenter väljer att studera
i Sverige. Med utgångspunkt från de uppgifter som redovisas här kan man inte
säkert uttala sig om det kommer att bli färre utländska studenter. Den redovisade
totaluppgiften avser de studenter som hittills antagits till, och vars studieavgifter
betalats för, studier vid de 32 universitet och högskolor som anlitat Verket för
högskoleservice (VHS) att samordna antagningen av sökande till internationella
masterprogram. I antalsuppgiften kan även betalande studenter som antagits i den

internationella kursantagningen eller som antagits lokalt ingå. Det innebär att
antalet betalande studenter inte rakt av kan relateras till uppgifter om antalet
sökande i VHS antagningsomgång till internationella masterprogram. Men, som
en grov jämförelse kan nämnas att under läsåret 2009/10, som är det senaste
läsåret som det finns uppgifter för, var det totalt 16 600 inresande studenter från
länder utanför EES och Schweiz som studerade i Sverige. Denna uppgift är ett år
gammal och avser totala antalet studenter under ett helt läsår, inte en hösttermin
som betalningsantalet avser. Jämförelsen haltar då betänkligt, men indikerar ändå
att färre inresande studenter från tredjeland kan förväntas efter avgiftsinförandet.
Det är dock oklart hur stor nedgången blir.
Uppgifterna om avgiftsbetalande studenter kommer från 32 universitet och
högskolor (se tabell på nästa sida). Antalet betalande studenter var högst vid Lunds
universitet, 209, följt av Kungl. Tekniska högskolan med 144, Chalmers tekniska
högskola med 121 och Uppsala universitet med 108 betalande studenter. Att dessa
lärosäten har flest betalande studenter är inte förvånande med tanke på att de
under senare år haft ett stort antal inresande studenter från länder utanför EES och
Schweiz. Övriga lärosäten hade färre än 100 betalande studenter vardera, varav sju
lärosäten hade färre än fem betalande studenter vardera.
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Tabell: Antalet studenter från tredjeland, som studieavgifter betalats för
per
den 15 juni 2011, fördelade efter lärosäte.
Betalande (inkl.
Lärosäte
stipendiater)
Blekinge tekniska högskola

49

Chalmers tekniska högskola

121

Dans- och cirkushögskolan

<5

Göteborgs universitet

37

Handelshögskolan i Stockholm

16

Högskolan Dalarna

44

Högskolan i Borås

23

Högskolan i Gävle

58

Högskolan i Halmstad

24

Högskolan i Jönköping

61

Högskolan i Skövde

13

Högskolan Kristianstad

<5

Högskolan på Gotland

<5

Högskolan Väst

<5

Karlstads universitet

17

Karolinska institutet

22

Konstfack

<5

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

<5

Kungl. Tekniska högskolan

144

Linköpings universitet

39

Linnéuniversitetet

42

Luleå tekniska universitet

7

Lunds universitet

209

Malmö högskola

44

Mittuniversitetet

24

Mälardalens högskola

19

Stockholms universitet

67

Sveriges lantbruksuniversitet

13

Södertörns högskola

<5

Umeå universitet

55

Uppsala universitet

108

Örebro universitet

13

Totalt

1 280

Med <5 avses att antalet betalande är för få för att redovisas (färre än fem).
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Not: Uppgifterna har samlats in i samarbete med Lisa Eliasson, systemansvarig för Ladok
(Lärosätenas studieadministrativa dokumentationssystem) vid Högskolan Dalarna.
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