Statistisk analys

Torbjörn Lindqvist
Avdelningen för statistik och analys
08-563 087 07
torbjorn.lindqvist@hsv.se
www.hsv.se
Nummer: 2007/2

Inför antagningen till universitet och högskolor hösten 2007:
Antalet sökande förefaller minska
Totalt sett sökte 259 300 personer till utbildningar vid universitet och högskolor hösten
2007. Här ingår både program- och kurssökande. Av dessa sökte drygt 126 500 personer
i första hand till utbildningsprogram. Det är ungefär dubbelt så många sökande som det
finns nybörjarplatser på utbildningsprogrammen. Utbildningarna är med andra ord
fortfarande översökta. Förändringen i antal sökande jämfört med föregående år är svårare
att bedöma. Det beror på att ett nytt antagningssystem tagits i bruk inför hösten 2007
och att en ny utbildningsstruktur träder i kraft 1 juli 2007, två förändringar som
påverkar sökandestatistiken.
För flertalet större utbildningsprogram har sökandetalen inför hösten minskat jämfört
med hösten 2006. Det framgår när sökandetalen justerats för system- och
strukturförändringarna. Sammantaget tyder detta på att det totala sökandetalet är något
lägre hösten 2007 än föregående höst. Till några av de större utbildningsprogrammen har
antalet sökande totalt sett minskat med i genomsnitt 5 procent (se tabell).
Minskande sökandetal gäller exempelvis för lärar- och sjuksköterskeutbildningar, som
tillhör de större utbildningsvägarna inom högskolan. Till dessa utbildningar förefaller
sökandetalen minskat med 4 respektive 1 procent. Sökandetalen har även minskat med
mellan 12 och 17 procent till apotekar-, jurist-, psykolog- och socionomutbildningar.
Sökandetalen för socionomutbildningen påverkas dock av förändringar i
utbildningsstrukturen, exempelvis att social omsorgsutbildning inte längre ges. Därför
bör förändringen i sökandetalen för socionomutbildningen betraktas med försiktighet.
För flera programutbildningar är de lägre sökandetalen inget problem, eftersom de
fortfarande har många gånger fler sökande än platser. Det gäller exempelvis psykologoch juridikprogram. För några programutbildningar, exempelvis
högskoleingenjörsutbildningar, medför dock de lägre sökandetalen att hela
utbildningskapaciteten sannolikt inte kommer att tas i anspråk. Det bör också påpekas
att det är stora skillnader i sökandebilden mellan olika utbildningar och lärosäten.
Till några utbildningar har sökandetalen ökat denna höst. Det gäller bland annat
arkitekt- och civilingenjörsutbildningar, som ökat med 2 respektive 3 procent. Det är

första gången sedan millennieskiftet som sökandetalet för civilingenjörsutbildningar ökar.
Förändringen är dock liten och sökandetalet till civilingenjörsutbildningar är fortfarande
cirka 25 procent lägre än för sex år sedan. Sökandetalen har även ökat till arbetsterapeutoch läkarutbildningar. I det senare fallet innebär ökningen i sökandetalet att den redan
hårda konkurrensen till läkarutbildningar har förstärkts.
Antal förstahandssökande Förändring i sökande
Några större
utbildningsprogram
Ht 2006
Ht 2007
2006-07 (%)
Apotekare
399
352
-12
Arbetsterapeut
583
642
10
Arkitekt
1 386
1 410
2
Civilingenjör
8 297
8 524
3
Högskoleingenjör
4 137
3 859
-7
Jurist
3 886
3 407
-12
Läkare
4 264
4 473
5
Lärare
13 787
13 170
-4
Psykolog
2 413
2 030
-16
Sjukgymnast
2 662
2 435
-9
Sjuksköterska
6 753
6 656
-1
Socionom
4 607
3 839
-17
Tandhygienist
992
913
-8
Tandläkare
1 047
1 012
-3
Veterinär
894
844
-6
Summa
56 107
53 566
-5
Förstahandssökande till några större utbildningsprogram med antagning genom Verket för högskoleservice .
Totalt sett sökte 126 546 personer i första hand till utbildningsprogram hösten 2007. Det är dock svårt att
jämföra detta sökandetal över tid. Det beror på att en ny utbildningsstruktur träder i kraft 1 juli 2007 och att ett
nytt antagningssytem, som omfattar fler utbildningar än tidigare, tagits i bruk inför hösten 2007. De redovisade
sökandetalen per utbildningsprogram har justerats för att i möjligaste mån vara jämförbara. För flertalet större
utbildningsprogram är de justerade sökandetalen lägre hösten 2007 än hösten 2006. Sammantaget tyder detta på
att det totala sökandetalet hösten 2007 är något lägre än föregående höst.

Så har jämförelsen gjorts
För några större utbildningsprogram jämförs endast sökandetalen för de lärosäten som
både hösten 2006 och 2007 hade antagning till dessa program via Verket för
högskoleservice (VHS). Det betyder att vid jämförelse mellan höstarna av sökandetalen
för exempelvis juristutbildningen ingår inte Stockholms universitet, då detta lärosäte inte
ingick i VHS-antagningen hösten 2006. På motsvarande sätt har sökandetalen för lärar-,
psykolog-, sjuksköterske- och socionomprogram justerats.
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System - och strukturförändringarnas påverkan på sökandetalen
hösten 2007
Sökandetalen påverkas framför allt av att ett nytt antagningssystem tagits i bruk inför
hösten 2007. Det nya systemet omfattar fler utbildningar än tidigare. Tidigare
administrerades större delen av programantagningen av VHS. Detta var grunden för
sökandestatistiken avseende utbildningsprogram. Antagningen till resterande lokala
program och alla kurser hanterades av lärosätena själva. Inför hösten 2007 ingår både
tidigare VHS-program samt lokala program och kurser i det nya antagningssystemet,
som VHS även fortsättningsvis administrerar. Sökandetalen baseras numera således på ett
större underlag än tidigare.
Sökandetalen påverkas också något av att en ny utbildningsstruktur träder i kraft 1 juli
2007. Den nya utbildningsstrukturen innebär förenklat att den nuvarande
utbildningsnivån grundläggande högskoleutbildning delas upp på två nivåer, grundnivå
och avancerad nivå. Sökandetalen påverkas något av detta genom att vissa längre
utbildningar, som tidigare utgjorde ett sökalternativ på grundutbildningsnivå, från och
med hösten 2007 har delats upp i två delar och således utgör två sökalternativ.
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