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Stor ökning av antalet sökande inför hösten 2013
Inför höstterminen 2013 ökade det totala antalet sökande till utbildningar vid
universitet och högskolor med 7 procent jämfört med inför höstterminen 2012. Till
nästan alla större yrkesexamensprogram ökade antalet förstahandssökande. Det
gäller särskilt till lärarprogrammen, vilka hade 20 procent fler förstahandssökande
inför höstterminen 2013 än inför höstterminen 2012.

Inför höstterminen 2013 har totalt drygt 381 400 personer sökt till utbildningar vid
universitet och högskolor inom UHR:s samordnade antagningsomgång med sista
anmälningsdatum den 15 april (se www.uhr.se). Det är en ökning med 7 procent jämfört
med föregående år. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet sökande med 2 procent och
mellan 2011 och 2012 ökade antalet sökande med 3 procent. Antalet sökande har alltså
fortsatt ökat inför höstterminen 2013 och var inför denna höst det högsta någonsin.

Ökat antal sökande till nästan alla stora yrkesexamensprogram
Inför höstterminen 2013 ökade antalet förstahandssökande till flera av de stora
yrkesexamensprogrammen. Kraftigast ökade antalet sökande till arbetsterapeut- och
lärarprogram – med 40 respektive 20 procent. Kraftiga ökningar skedde också till
apotekar- och tandhygienistprogram (med 16 procent vardera), till
högskoleingenjörsprogram (med 12 procent), till socionomprogram (med 11 procent) och
juristprogram (med 10 procent).
Det var också noterbara ökningar av antalet förstahandssökande till sjukgymnast-,
civilingenjörs-, tandläkar-, psykolog- och läkarprogram inför hösten 2013 med mellan 4
och 9 procent vardera. Till sjuksköterskeprogram var ökningen av antalet
förstahandssökande liten, 1 procent, mellan hösten 2012 och 2013.
Till två yrkesexamensprogram, arkitekt- och civilekonomprogram, minskade emellertid
antalet förstahandssökande inför höstterminen 2013. Till arkitektprogram var nedgången
liten, 4 procent färre förstahandssökande än föregående år. Till civilekonomprogram var
nedgången betydligt kraftigare, en nedgång med 38 procent. Men, antalet sökande till
generella program (som leder till en kandidat-, magister- och masterexamen) med
inriktning mot ekonomi har ökat med 20 procent inför hösten 2013. Ser man utvecklingen
av antalet förstahandssökande till civilekonomprogram och generella program med

inriktning mot ekonomi sammantaget, har dessa ökat med 8 procent jämfört med
föregående höst.

Över 19 000 sökande till lärarprogram hösten 2013 (+20 procent)
Höstterminen 2011 startade lärarutbildningen i ny form. Från att tidigare ha varit ett
sammanhållet sökalternativ – en lärarutbildning med olika inriktningar – finns sedan dess
fyra olika typer av lärarprogram som leder till fyra olika examina att söka:
förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen.
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 olika 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 fortsatt och inför hösten 2013 var
antalet förstahandssökande till lärarprogram totalt sett 20 procent fler än hösten innan.
Det är framför allt antalet förstahandssökande till förskollärarprogram som ökat mycket
inför höstterminen 2013 (med 31 procent), men även till yrkeslärarprogram,
ämneslärarprogram och grundlärarprogram har antalet förstahandssökande ökat betydligt
(med 18, 15 respektive 11 procent).
Antal förstahandssökande till yrkesexamensprogram inför hösten 2012 och 2013.

Program
Apotekare
Arbetsterapeut

Hösten 2012
358

Hösten 2013

Förändring

415

16 %

556

777

40 %

2 451

2 364

-4 %

Civilingenjör

12 226

13 099

7%

Civilekonom

5 507

3 398

-38 %

Högskoleingenjör

5 785

6 481

12 %

Jurist

6 531

7 207

10 %

Läkare

5 824

6 043

4%

Förskollärarexamen

5 835

7 619

31 %

Grundlärarexamen

3 994

4 441

11 %

991

1 168

18 %

Ämneslärarexamen

5 000

5 757

15 %

Lärarprogram totalt

15 827

19 012

20 %

Psykolog

5 446

5 747

6%

Sjukgymnast

2 689

2 942

9%

Sjuksköterska

9 597

9 727

1%

Socionom

6 934

7 712

11 %

Tandhygienist

1 111

1 292

16 %

Tandläkare

1 183

1 262

7%

Arkitekt

Yrkeslärarexamen

