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Antalet sökande till högre utbildning fortsätter att öka
Antalet sökande till högre utbildning höstterminen 2010 ökade jämfört med
föregående hösttermin. Ökningen på fyra procent är dock betydligt mindre än den
14-procentiga ökning av antalet sökande som skedde mellan höstterminen 2008 och
höstterminen 2009. Av de större yrkesexamensprogrammen har antalet sökande
ökat mest till psykologprogram – en ökning med 38 procent. Den kraftigaste
minskningen av antalet sökande har skett till socionomprogram – en minskning med
19 procent.

Sista anmälningsdatum till utbildningar vid universitet och högskolor höstterminen 2010
inom VHS samordnade antagningsomgång var 15 april. Totalt sökte drygt 340 000 personer
fram till detta datum, vilket innebär en ökning med fyra procent jämfört med föregående år.
Ökningen är dock mindre kraftig än den 14-procentiga ökning av antal sökande som skedde
mellan höstterminen 2008 och höstterminen 2009. I år, liksom föregående år, var ökningen
störst i de yngre åldersgrupperna. Antalet sökande under 25 år har ökat med sju procent
mellan höstterminen 2009 och höstterminen 2010. Fördelningen mellan män och kvinnor
bland de sökande har inte förändrats sedan föregående år; 62 procent av de sökande är
kvinnor, 38 procent är män. För mer uppgifter om antagningsomgången inför höstterminen
2010, se www.vhs.se.
Det är sökande med svenskt personnummer som står för ökningen mellan höstterminen
2009 och höstterminen 2010. Drygt 331 000 av de sökande i den ordinarie
antagningsomgången inför höstterminen 2010 hade svenskt personnummer. Uppgifterna
säger dock inte mycket om det totala antalet utländska sökande, eftersom det stora flertalet av
dessa söker i särskilda internationella antagningsomgångar som har ett tidigare sista
anmälningsdatum.

Antalet sökande till psykologprogram har ökat kraftigt
Till flera av de stora utbildningsprogram som leder till yrkesexamina ökade antalet sökande
mellan höstterminen 2009 och höstterminen 2010. Störst var ökningen av sökande till
psykologprogram – en ökning med 38 procent, vilket innebär att föregående års ökning till
psykologutbildningen fortsätter. Också till tandhygienist- och läkarprogram var ökningarna
av antalet sökande kraftiga – 18 respektive 15 procent.
Till några av de stora yrkesexamensprogrammen minskade antalet sökande mellan
höstterminen 2009 och höstterminen 2010, men i de flesta fall är minskningen ganska

måttlig. Till socionomprogram skedde dock en ganska kraftig minskning av antalet sökande
– en minskning med 19 procent. Antalet sökande till socionomprogram är nu – efter
föregående års kraftiga ökning – tillbaka på 2008 års nivå. Till civilingenjörs- och
högskoleingenjörsprogram minskade också antalet sökande något mellan höstterminen 2009
och höstterminen 2010 efter två år av relativt kraftiga ökningar.
Även till lärarprogram minskade antalet förstahandssökande – med fem procent – jämfört
med föregående år. Mätt som antal förstahandssökande är dock lärarprogram i särklass störst
av yrkesexamensprogrammen, och antalet förstahandssökande till lärarprogram höstterminen
2010 är – trots minskningen från föregående år – betydligt större än höstterminen 2008, då
antalet förstahandssökande var 12 500.
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Läkarprogram
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Kommentar: För information om fler program hänvisas till NU-statistikdatabasens
sökandetrycksapplikation på www.hsv.se.
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