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Var finns de som  
studerar utomlands?

Vi gör studier möjligt.

Att planera för en internationell yrkeskarriär är en vanlig 
orsak att plugga utomlands och att gå den utbildning man 
verkligen vill är ett viktigt motiv i valet av land. En allt högre 
andel av de  som studerar utomlands väljer att göra det i 
asiatiska länder, såsom Japan, Singapore eller Sydkorea. 
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Varför studera utomlands?

Det finns givetvis många motiv till att studera utomlands. Vanligast av 
de övergripande orsakerna är att man planerar för en internationell 
yrkeskarriär. Vid valet av land är utbildningen av stor betydelse. Man 
väljer en utbildning som håller hög kvalitet i ett land där man kan tänka 
sig att vistas. 

Var väljer utlandsstuderande att plugga?

Det vanligaste landet för svenska utlandsstuderande är USA, tätt följt 
av Storbritannien. I USA pluggade 4 504 personer med svenska studie-
medel läsåret 2017/18 och i Storbritannien 4 431. Dessa två länder är 
med marginal de vanligaste länderna för svenskar som åker utomlands. 
På tredje plats kommer Australien med 1 755 studerande, följt av Polen 
med 1 405 studerande. 

Studier till läkare är tillsammans med studier i ekonomi de vanligaste 
utbildningarna bland free-moverstuderande. Att Polen är ett så stort 
studieland beror exempelvis på att 1 044 personer studerade till läkare  
i landet under läsåret 2017/18.
 
70 procent av de som pluggar utomlands studerar i de tio vanligaste 
länderna. Andelen som studerar i USA och Storbritannien har minskat 
de senaste åren och den andel som studerar i de tio vanligaste länderna 
har minskat från 82 (läsåret 2002/03) till 70 procent (2017/18). 

De flesta 
svenskar 
som pluggar 
utomlands 
väljer i första 
hand USA eller 
Storbritannien.

Svar på frågan: Varför valde du att studera i det land som du studerar i? 

De fem orsaker respondenterna redovisat som de viktigaste, andelar i procent.

05 10 15 20

Jag är intresserad 
av landets kultur

Jag ville studera 
landets språk

Kvaliteten på den 
utbildning jag ville 
gå är högst här

Merparten av de som väljer 
att studera utomlands vill 
skapa sig en internationell 
yrkeskarriär.
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Det har blivit allt mer populärt att studera i Asien. I Asien studerade 
377 personer 1997/98. Antalet hade ökat till 3 216 personer läsåret 
2015/16, för att sedan åter minska något till 2 814 läsåret 2017/18. De 
vanligaste asiatiska länderna att studera i är Japan (807 studerande), 
Singapore (421), Sydkorea (395) och Kina (301). Av alla som pluggar 
utomlands är det 11 procent som studerar i ett asiatiskt land.

Färre studerar utomlands

De senaste åren har antalet utlandsstuderande med svenska studie-
medel minskat. Rekordnivån nåddes 2014/15 med 29 667 studerande. 
Därefter har det skett en minskning till 26 082 studerande läsåret 
2017/18.

Årskullarnas storlek påverkar sannolikt antalet studerande. Antalet 
personer i åldrar mellan 19 och 21 år var som högst åren 2010–2012. 
Därefter har antalet minskat med ungefär 70 000 personer. Eftersom 
utlandsstuderande ofta är relativt unga påverkas antalet utlandsstude-
rande, med viss fördröjning, av antalet ungdomar i de aktuella årskul-
larna. De stora årskullarna är således en bidragande orsak till det höga 
antalet studerande 2014/15 och till att antalet nu minskar.
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Antalet studerande utomlands 
som har svenskt studiemedel har 
minskat i takt med att årskullarna 
blivit mindre.
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Utbytesstudier är vanligare än förr

Utbytesstudier, dvs. där en svensk högskola har ett avtal med en 
utländsk, är en typ av studier som går emot strömmen. Sedan läsåret 
2001/02 har antalet utbytesstuderande ökat med nästan 2 400. Det 
innebär att 27 procent av de som studerar utomlands är utbytesstude-
rande läsåret 2017/18, jämfört med 17 procent läsåret 2001/02.

Antal studerande utomlands, fördelade på gymnasiala studier, språk, utbyte och free-
mover1, 2001/02–2017/18 

1 Språk var fram till den 30 juni 2015 placerat på eftergymnasial nivå, men ska därefter 
placeras på den nivå kursen går på. Detta är mestadels på gymnasial nivå.

Antal utlandsstuderande (läsår) och antalet ungdomar i åldrarna 19 – 21 år (helår)   

Free-mover Utbyte Språk Gymnasiala
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Utbytesstudier är mycket vanligt i asiatiska länder. I Asien är 57 procent 
av de studerande utbytesstuderande. Det kan jämföras med att  
9 procent är utbytesstuderande i Norden.

Utbytesstuderande är den studerandegrupp som, några år efter studi-
erna, i högst utsträckning är sysselsatta och etablerade på arbetsmark-
naden, har högst genomsnittliga inkomster och som betalar in högst 
andel av det debiterade årsbeloppet på sina studielån.

Författare:
Carl-Johan Stolt.
Arbetar med uppföljning och 
statistik på CSN.
carl-johan.stolt@csn.se

Källor till artikeln

Rapporten Ändrade bestämmelser för studiemedel för utlandsstudier. Återrapportering av ett regeringsuppdrag.
https://www.csn.se/download/18.7c56f38e15ff29ca641277b/1517286954523/%C3%84ndrade%20best 
%C3%A4mmelser%20f%C3%B6r%20studiemedel%20f%C3%B6r%20utlandsstudier%20(slutvers).pdf

Rapporten Utlandsstudier – vad händer sedan?
https://www.csn.se/download/18.34f0a34115fd85739c5fd0/1518006871376/Utlandsstudier_vad%20h%C3%A4nder%20
sedan.pdf

CSN:s statistik i tabellform
https://www.csn.se/om-csn/statistik-och-rapporter/information-om-var-statistik.html#expand:svid10_62fc105 
b15ddecaf46faf74

FAKTA

Typ av utlandsstudier

Utbytesstuderande är de studerande som studerar 
vid högskola eller universitet i Sverige där en del av 
utbildningen är förlagd utomlands och sker inom ramen för 
ett utbytesprogram.

Free-movers är studerande som fått studiemedel för 
utlandsstudier på eftergymnasial nivå och där studierna 
inte kan hänföras till utbytesstudier eller språkkurser.

Språkkurser är studier i språk på icke-akademisk nivå. 
Före den 1 juli 2015 klassades alla språkkurser som 
eftergymnasiala.

Studiemedelssystemet

Studiemedel består av ett studiebidrag och ett frivilligt 
studielån. Under 2019 kan en heltidsstuderande få  
2 669 kronor i veckan, varav 809 är bidrag och 1 860 lån. 

Ett högre bidrag kan ges till vissa studerande på 
grundläggande eller gymnasial nivå. Studerande med barn 
kan beviljas tilläggsbidrag. I vissa fall kan den studerande 
även få tilläggslån eller merkostnadslån.

Studiemedelstagaren får ha en inkomst upp till en viss 
nivå, den s.k.fribeloppsgränsen, utan att studiemedlen 
reduceras.

Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår 
då den studerande fyller 56 år. Rätten att låna begränsas 
dock från och med 47 års ålder.

Studiemedel lämnas under olika lång tid beroende på 
studienivå och den studerandes utbildningsbakgrund. 
För studier på eftergymnasial nivå lämnas studiemedel i 
högst 240 veckor. För studerande på gymnasial nivå kan 
studiemedel lämnas i högst 80 veckor om den studerande 
redan har en gymnasieutbildning eller motsvarande, annars 
i högst 120 veckor. Studerande på grundläggande nivå 
kan maximalt få studiemedel i mellan 40 och 100 veckor, 
beroende på tidigare utbildning och på utbildningsbehov.

Studielånet är en form av annuitetslån. Återbetalning sker 
med ett årligt belopp som baseras på skuldens storlek, 
räntan för året, det antal år som återbetalningen beräknas 
pågå samt ett så kallat uppräkningstal på två procent per 
år. Återbetalningstiden är normalt 25 år eller det antal år 
som återstår tills låntagaren fyller 60 år. För den som har en 
liten skuld kan återbetalningstiden bli kortare.
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Vi gör studier möjligt.
csn.se


