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Föregående års kraftiga ökning av antalet nybörjare vid
universitet och högskolor avstannar
Höstterminen 2010 minskar antalet nybörjare vid universitet och högskolor med två
procent jämfört med höstterminen 2009. De inresande nybörjarna ökar dock, vilket
innebär att minskningen av antalet svenska nybörjare är sex procent. Också på
många av de stora yrkesexamensprogrammen minskar antalet nybörjare
höstterminen 2010 jämfört med höstterminen 2009. På de generella
examensprogrammen ökar emellertid antalet nybörjare hösten 2010 jämfört med
föregående höst, särskilt på magister- och masterprogrammen.

Antalet nya sökande minskar något till höstterminen 2010
Föregående års kraftiga ökning av antalet nya sökande fortsatte inte inför höstterminen 2010,
enligt statistik som Högskoleverket och SCB nyligen publicerat (se Sökande och antagna till
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010, UF 46 SM 1001,
Högskoleverket och SCB). Inför höstterminen 2010 sökte 120 000 personer, utan tidigare
högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor, vilket är en minskning med
en procent jämfört med föregående hösttermin. Totalt sett ökade dock antalet sökande inför
höstterminen 2010 med fyra procent och nådde därmed sin högsta nivå någonsin på 374 000
personer.

Även antalet nybörjare minskar höstterminen 2010
Enligt preliminära uppgifter om registrerade vid universitet och högskolor t.o.m. den 15
oktober (vilket täcker drygt 95 procent av alla registreringar på höstterminen) avstannar
föregående års kraftiga ökning av högskolenybörjare. Jämfört med motsvarande uppgifter för
höstterminen 2009 minskar det totala antalet nybörjare i högskolan med två procent. Antalet
registrerade nybörjare t.o.m. den 15 oktober 2010 var 78 100.
Andelen inresande nybörjare ökar emellertid mellan höstterminen 2009, då de var en dryg
femtedel, och höstterminen 2010, då de utgör en fjärdedel av alla nybörjare. Minskningen
gäller således enbart svenska nybörjare, som minskar med sex procent jämfört med
föregående hösttermin, vilket innebär att de nu är 58 700. Andelen av nybörjarna som är 19
år eller yngre är större hösten 2010 än hösten 2009 – 32 procent jämfört med 31 procent –
trots att årskullen 19-åringar är mindre i år än föregående år.

Läsåret 2009/10 nådde antalet nybörjare i högskolan sin högsta nivå någonsin, något som
förklaras av den rekordstora årskullen 19-åringar men kanske ännu mer av den djupa
lågkonjunktur som rådde under förra året (se Statistisk analys 2010/11, Högskoleverket). En
förbättrad konjunktur, den kraftiga expansionen av antalet nybörjare föregående år samt en
mindre årskull 19-åringar i befolkningen innevarande år kan sannolikt förklara varför antalet
nybörjare nu minskar något.

Antalet nybörjare minskar på många stora yrkesexamensprogram
På de flesta av de stora yrkesexamensprogrammen minskar antalet nybörjare höstterminen
2010 jämfört med höstterminen 2009 enligt de preliminära uppgifterna om registrerade
t.o.m. den 15 oktober. Allra mest minskar antalet nybörjare på civilekonomprogrammen och
på socionomprogrammen – en minskning med 13 procent i bägge fallen.
På specialistsjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammen ökar emellertid antalet nybörjare
hösten 2010 jämfört med hösten 2009 – med nio respektive tre procent, vilket sannolikt
delvis kan förklaras av att vissa lärosäten i år återfått examensrätten för dessa utbildningar.

Nybörjare på de stora yrkesexamensprogrammen t.o.m. den 15 oktober
höstterminen 2009 och höstterminen 2010
Höstterminen

Höstterminen Förändring

Program

2009

2010

procent

Lärarprogram

9 825

9 625

-2

Civilingenjörsprogram

6 647

6 410

-4

Högskoleingenjörsprogram

4 065

3 910

-4

Sjuksköterskeprogram

2 611

2 688

+3

Civilekonomprogram

2 335

2 026

-13

Socionomprogram

1 918

1 671

-13

Specialistsjuksköterskeprogram

1 399

1 520

+9

Juristprogram

1 330

1 270

-5

Läkarprogram

700

693

-1
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Antalet nybörjare ökar på de generella examensprogrammen på
avancerad nivå
Höstterminen 2010 ökar antalet nybörjare på alla typer av generella examensprogram utom
högskoleexamensprogram jämfört med höstterminen 2009. Mest ökar antalet nybörjare på
magister- och masterprogram – med 8 respektive 22 procent.
Andelen inresande studenter är fortfarande hög bland nybörjarna på magister- och
masterprogrammen. Andelen har också ökat jämfört med föregående höst på såväl kandidatsom på magister- och masterprogrammen. Ökningen av svenska nybörjare på
magisterprogram är i själva verket ganska måttlig – de ökar med två procent mellan
höstterminen 2009 och höstterminen 2010. På masterprogrammen ökar emellertid även de
svenska nybörjarna ganska kraftigt – en ökning med 20 procent höstterminen 2010 jämfört
med höstterminen 2009.

Nybörjare på generella examensprogram t.o.m. den 15 oktober höstterminen 2009
och höstterminen 2010 (andel inresande studenter* inom parentes)
Höstterminen

Höstterminen

Förändring

Program

2009

2010

procent

Högskoleexamensprogram

4 773

4 232

-11

(0)

(0)

24 661

25 922

(3)

(5)

4 032

4 337

(42)

(45)

11 407

13 926

(40)

(41)

(andel inresande)
Kandidatexamensprogram
(andel inresande)
Magisterexamensprogram
(andel inresande)
Masterexamensprogram
(andel inresande)

+5

+8

+22

*I uppgifterna om registrerade vid universitet och högskolor t.o.m. den 15 oktober definieras svenska
respektive inresande studenter genom personnumret. Studenter utan fullständiga personnummer räknas här
som inresande. För läsårsuppgifterna i den officiella statistiken görs emellertid samkörning mellan olika
register som mer heltäckande identifierar de inresande studenterna. I de preliminära uppgifterna ovan sker
således en viss underskattning av antalet inresande studenter.
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