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Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en
av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på
forskarnivå. Analyserna innefattar även utvecklingen
inom personalområdet och högskolans ekonomi.
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Antalet sökande till högre utbildning ökar
Inför höstterminen 2014 ökade det totala antalet sökande till utbildningar vid
universitet och högskolor med 2 procent jämfört med höstterminen 2013. Till de
flesta större yrkesexamensprogrammen ökade antalet förstahandssökande. Bland
annat hade både läkar- och arbetsterapeutprogrammen 15 procent fler sökande
jämfört med föregående hösttermin.
Inför höstterminen 2014 har totalt drygt 391 000 personer sökt till utbildningar vid
universitet och högskolor inom Universitets- och högskolerådets (UHR) samordnade
antagningsomgång med sista anmälningsdatum den 15 april (se www.uhr.se). Här ingår
alla sökande, även obehöriga. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående
hösttermin då antalet sökande var 381 400. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet sökande
med 7 procent och mellan 2011 och 2012 ökade antalet sökande med 3 procent. Antalet
sökande har alltså fortsatt att öka inför höstterminen 2014 och antalet sökande var inför
denna höst det högsta någonsin.

Ökat antal sökande till nästan alla stora yrkesexamensprogram
Inför höstterminen 2014 ökade antalet förstahandssökande till de flesta stora
yrkesexamensprogrammen även om det i många fall rörde sig om relativt små
förändringar sedan föregående hösttermin. Totalt var det 5 procent fler
förstahandssökande till de stora yrkesexamensprogrammen (tabell 1). De största
ökningarna noterades för läkar- och arbetsterapeutprogrammen med en ökning på 15
procent vardera. Antalet sökande ökade även till juristprogram som hade 11 procent fler
sökande samt till apotekare-, psykolog- och socionomprogrammen som alla hade 7
procent fler sökande än inför höstterminen 2013.
Antalet sökande till sjuksköterskeprogram ökade med 5 procent och till
sjukgymnastprogram med 2 procent vilket innebär att de närmar sig toppnivån från 2010.
Till arkitekt-, civilingenjörs-, sjukgymnast- och tandläkarprogram ökade antalet sökande
med mellan 1 och 2 procent inför höstterminen 2014 jämfört med höstterminen 2013.
Till några program minskade dock antalet sökande. Till civilekonomprogram var antalet
sökande 6 procent lägre än föregående höstermin. Samtidigt ökade antalet sökande till
generella program med inriktning mot ekonomi (på kandidat-, magister och masternivå).
Sammantaget ökade antalet förstahandssökande till civilekonomprogram och generella
program med inriktning mot ekonomi med 5 procent inför hösten 2014. Även till
högskoleingenjörs- och tandhygienistprogrammen minskade antalet förstahandssökande
mellan höstterminen 2013 och 2014, båda med drygt 2 procent. Det bör dock noteras att
antalet sökande både till högskoleingenjörsprogram och tandhygienistprogram ökade
ganska kraftigt fram till höstterminen 2013 och antalet sökande inför hösten 2014 är
högre än de nivåer de låg på höstterminen 2012 och tidigare.
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Fler sökande till lärarprogram
Hösten 2011 startades en ny lärarutbildning. Från att tidigare ha varit en sammanhållen
lärarutbildning med en lärarexamen med specificerade inriktningar för olika
verksamhetsområden, inrättades lärarprogram som leder till fyra olika examina. Dessa är
förskollärar-, grundlärar-, yrkeslärar- och ämneslärarexamen. (För mer information om
lärarutbildningen se UKÄ Statistisk analys 2014-02-18/2, Ökande men inte tillräckligt
stort intresse för lärarutbildning ). Inför hösten 2011 minskade antalet
förstahandssökande till de nya lärarprogrammen kraftigt (sammantaget med 14 procent)
jämfört med 2010, delvis som en effekt av att det hösten 2011 var färre lärosäten som
dittills hade fått examenstillstånd för de nya lärarexamina jämfört med tidigare år. Sedan
dess har fler lärosäten fått examenstillstånd och hösten 2012 ökade antalet
förstahandssökande till lärarprogram kraftigt, med totalt 21 procent jämfört med
höstterminen 2011. Ökningen har sedan fortsatt med 20 procent fler sökande inför hösten
2013 jämfört med hösten 2012.
Till hösten 2014 var antalet förstahandssökande till de fyra lärarprogrammen
sammantaget 6 procent fler än föregående höst. Detta innebär att antalet sökande till
lärarutbildningarna ökar inför hösten 2014, men inte riktigt lika kraftigt som till de två
föregående höstterminerna. Det var dock stora skillnader mellan de olika
lärarprogrammen och den minskade ökningstakten beror främst på färre sökande till
förskollärar- och yrkeslärarprogram. Både till utbildningar som leder till
grundlärarexamen och ämneslärarexamen ökade antalet sökande med 15 procent.
Samtidigt minskade antalet förstahandssökande till utbildningsprogram som leder till
yrkeslärarexamen med 24 procent och till förskollärarexamen med 2 procent.
Tabell 1: Antal förstahandssökande till stora yrkesexamensprogram
Utbildningsprogram

Hösten 2013

Hösten 2014

Förändring ht 13-14

Apotekare

415

443

7%

Arbetsterapeut

777

893

15%

Arkitekt

2 364

2 388

1%

Civilekonom

3 398

3 186

-6%

Civilingenjör

13 099

13 209

1%

Högskoleingenjör

6 481

6 351

-2%

Jurist

7 207

7 967

11%

Läkare

6 043

6 970

15%

Förskollärarexamen

7 619

7 457

-2%

Grundlärarexamen

4 441

5 097

15%

Yrkeslärarexamen

1 168

892

-24%

Ämneslärarexamen

5 757

6 598

15%

Psykolog

5 747

6 164

7%

Sjukgymnast

2 942

2 988

2%

Sjuksköterska

9 727

10 232

5%

Socionom

7 712

8 275

7%

Tandhygienist

1 292

1 270

-2%

Tandläkare

1 262

1 287

2%
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Att beskriva antalet sökande till högskolan med statistik är komplext eftersom det avser
att spegla en föränderlig process. Presentationer från olika myndigheter kan till synes visa
något olika resultat vilket bland annat beror på att de utgår från olika populationer och
sammanställs vid olika tidpunkter.
För mer detaljerade uppgifter om antalet förstahandssökande per lärosäte och program, se
UKÄ:s webbaserade statistikdatabas på:
http://www.uk-ambetet.se/statistikuppfoljning/statistikdatabasomhogskolan/sokandetryck

