Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Minskad utbildningsvolym i kombination med rekordhögt sökandetryck har lett till att
det blivit svårare att komma in i högskolan, särskilt för de äldre. Samtidigt har antalet
examinerade aldrig varit högre än nu, vilket är ett resultat av höga nybörjartal för några
år sedan. De senaste åren har antalet studenter på yrkesexamensprogram ökat medan
studenterna som läser på fristående kurser har minskat, både på campus och distans.
Utbildningsutbudet blir allt mer programbaserat och där dominerar de yngre studenterna.
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SÖKANDE OCH ANTAGNA
Sökande och antagna till högskolan hösten 2013

Intresset för att studera vid högskolan är rekordstort
och fortsätter att öka. Till höstterminen 2013 sökte totalt
413 000 personer till program och kurser vid universitet
och högskolor i Sverige vilket innebär en ökning med 2
procent sedan föregående höst. Antalet sökande som inte
tidigare studerat i högskolan, dvs. nya sökande, var 134 000
personer vilket är den högsta noteringen någonsin. Detta
motsvarar en ökning från föregående hösttermin med
7 procent då antalet nya sökande var 126 000. Trenden
håller också i sig med ett fortsatt ökande antal sökande till
höstterminen 2014.
I ett lite längre perspektiv har det skett relativt kraftiga
förändringar i antalet sökande, men antalet nya sökande
har legat på en hög nivå under de senaste fem åren. Det
lägsta antalet nya sökande under den senaste tioårsperioden noterades 2006 och den största förändringen från ett
år till ett annat var ökningen på 29 procent mellan 2008
och 2009. Denna stora ökning sammanföll med ett stort
antal 19-åringar i befolkningen och en försämrad arbetsmarknad. Antalet sökande och antagna fördelar sig ojämnt

Statistiken över utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Statistiken över utbildning på grundnivå och avancerad nivå beskriver inflödet till, närvaron i och utflödet av studenter från universitet och högskolor. Det är en komplex process som omfattar
flera olika populationer: sökande, antagna, högskolenybörjare,
registrerade studenter, helårsstudenter och examinerade.
Processen börjar med ansökan och antagning till högskolan.
Drygt fyra månader före terminsstart är sista datumet för ansökan till utbildningar vid universitet och högskolor och därefter
börjar en lång process av behörighetsprövning, urval och antagning. Statistiken som beskriver denna process är komplex
eftersom populationerna är föränderliga mellan söktillfället och
terminsstarten.
Alla som söker till högskolan antas inte, och alla som antas
påbörjar inte en högskoleutbildning.
De som antas till och påbörjar högskolestudier består till viss
del av studenter som inte har studerat i den svenska högskolan tidigare – så kallade högskolenybörjare. Men dessa utgör
bara en mindre andel av alla registrerade studenter. Flertalet
studenter är kvar i studier sedan tidigare eller återkommer till
studier efter en tids frånvaro.
Ibland räknas antalet studenter om till s.k. helårsstudenter, ett
mått som beskriver utbildningens volym snarare än studenterna
som individer. Eftersom inte alla studenter studerar på heltid är
antalet helårsstudenter alltid lägre än antalet registrerade studenter ett visst läsår. Omräkningen till helårsstudenter innebär
också att de som i högre grad studerar på deltid – t.ex. äldre
studenter – får mindre genomslag i statistiken.
Ungefär hälften av alla som börjar studera i högskolan tar efter
ett antal år ut examen. Eftersom det oftast tar några år att slutföra en utbildning som leder till en examen brukar förändringar
tidigare i processen – t.ex. ett ökat antal högskolenybörjare –
märkas bland de examinerade först några år senare.
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Figur 1. Sökande och antagna utan tidigare högskolestudier per hösttermin 2003–2013. Antalet nya sökande hösten
2013 var det högsta som noterats och 7 procent högre än hösten
2012. Endast personer med svenska personnummer ingår i redovisningen. Från och med 2007 används ett samordnat antagningssystem, NyA. Tidigare förekom en viss dubbelräkning och därför bör
jämförelser över tid göras med viss försiktighet.

över olika inriktningar och utbildningar. Fördelningarna
varierar också med kön och ålder.
Andelen sökande av befolkningen i motsvarande ålder
är högst bland 19-åringarna och minskar sedan kraftigt
med stigande ålder. En relativt tydlig trend det senaste
decenniet som ytterligare har förstärkts är att de sökande
och de antagna har blivit yngre. Det är en ökande andel av
19-åringarna utan tidigare högskolestudier av befolkningen i
motsvarande ålder som söker till högskolan samtidigt som
andelen sökande i de äldre ålderskohorterna inte har förändrats lika mycket. Till höstterminen 2013 sökte mer än
29 procent av 19-åringarna i befolkningen till högskolan
samtidigt som motsvarande andelar för 22–25-åringar var
6 procent och för 30–34-åringar drygt 1 procent. En förklaring till att andelen nya sökande avtar med stigande ålder
är att många redan har påbörjat studier i yngre åldrar.
Jämfört med hösten 2012 minskade andelen sökande
som blev antagna inom samtliga åldersgrupper – det blev
alltså svårare att komma in i högskolan. Även bland de
nya sökande som antas till högskolan är 19-åringarna den
största åldersgruppen. I ett längre perspektiv har andelen antagna av alla sökande ökat allra mest i den yngsta
åldersgruppen, från 40 procent 1998 till 53 procent 2013.
Detta är en följd av ett flertal förändringar i antagningssystemet under de senaste åren som har gynnat de yngre
vid antagningen till högskolan (se statistisk analys 2012/4,
Högskoleverket).
Till höstterminen 2013 bestod de nya sökande till 58 procent av kvinnor och 42 procent av män. Könsfördelningen
har under en längre tid sett ut på liknande sätt. Andelen
kvinnor bland de nya sökande har varierat mellan 57 och
60 procent sedan hösten 2003. Bland samtliga sökande har
andelen kvinnor varierat mellan 62 och 64 procent under
den senaste tioårsperioden.

Bland de antagna utan tidigare högskolestudier var 56
procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördelningen
bland de antagna påminde om motsvarande siffror för de
sökande även ur ett längre perspektiv.
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Konkurrensen hårdnar

Intresset för högskolestudier har ökat under de senaste
åren, men det har blivit allt svårare att komma in i högskolan. Samtidigt som antalet sökande ökar så minskar
antalet antagna vilket har medfört att det är en kraftigt
minskad andel av de sökande som har blivit antagna till
en högskoleutbildning under de senaste åren.
Till höstterminen 2013 antogs totalt 242 000 individer
till högskolan vilket innebär en minskning med nästan
3 procent jämfört med höstterminen 2012. Av de antagna
hade 59 000 ingen tidigare erfarenhet av högskolestudier
vilket innebar en minskning med 1 procent.
Det var 44 procent av de nya sökande och 59 procent
av alla sökande som antogs till höstterminen 2013. Mellan åren 2000 och 2011 har andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier varierat men hela tiden
överstigit 50 procent. De senaste sex åren har emellertid
andelen antagna av de nya sökande stadigt minskat, i synnerhet de senaste två åren. Över hälften av de nya sökande
antogs till höstterminen 2011, men till höstterminen 2013
antogs alltså endast 44 procent. Det är de minsta andelarna
antagna av sökande sedan 1997–1998, både bland de med
respektive utan tidigare högskolestudier.
Andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier höstterminen 2013 var 43 procent bland kvinnorna
och 45 procent bland männen. Denna skillnad mellan
könen (2–3 procentenheter) har varit stabil de senaste åren.
Sökmönster och söktryck varierar för olika
utbildningar

De sökande fördelar sig inte jämnt över olika utbildningar.
Det är därför en varierande andel av de sökande som antas till olika utbildningar vilket innebär att utbildningarna
har mycket olika söktryck. Även sökmönstret varierar då
sammansättningen av exempelvis kön och åldrar ser olika
ut för sökande och antagna beroende på olika studieinriktningar och utbildningar.
Det finns ett femtiotal yrkesexamensprogram och de
flesta av dessa söks via Universitets- och högskolerådets
(UHR) samordnade antagningssystem. Av sammantaget
85 100 behöriga förstahandssökande till de olika yrkesexamensprogrammen hösten 2013 hade civilingenjörsprogrammet flest sökande (11 400). Därefter följde sjuksköterskeutbildningen (8 000) samt juristutbildningen och
socionomutbildningen (vardera med 6 500 behöriga
sökande). Antalet behöriga förstahandssökande till de fyra
lärarutbildningarna sammantaget var 14 400 till höstterminen 2013.
För program som leder till en generell eller konstnärlig
examen var det flest sökande inom företagsekonomi, handel och administration med 12 400 sökande (och 5 300 antagna), information, datavetenskap och systemvetenskap
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Figur 2. Behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram med minst 1 000 sökande, efter kön, hösten 2013.

med 7 400 sökande (och 4 700 antagna) samt ledning och
administration med 6 000 sökande (och 2 800 antagna).
Bland de behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram höstterminen 2013 var 64 procent kvinnor,
men de fördelade sig ojämnt över olika utbildningsprogram (figur 2).
Ålder har också ett samband med valet av studieinriktning. Unga söker i större utsträckning till utbildningsprogram inom teknik, vilket bland annat inkluderar civilingenjörsutbildningarna, samtidigt som de äldre söker till
program inom pedagogik och lärarutbildning respektive
hälso- och sjukvård samt social omsorg där bland annat
sjuksköterskeutbildningarna ingår. Det kan också noteras
att antalet sökande avtar med stigande ålder för många
utbildningsprogram.
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Figur 3. Andel av behöriga förstahandssökande som sökt
program efter inriktning och ålder hösten 2013.
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Högskoleprovet
Högskoleprovet anordnas två gånger om året och används som
ett komplement till betyg i urvalet av sökande när det är fler sökande till en utbildning eller en kurs än det finns platser. Men
högskoleprovet ger aldrig behörighet till en utbildning. Vid urval ska minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av
betyg, minst en tredjedel på grundval av högskoleprovsresultat
och högst en tredjedel på grundval av urvalsgrunder beslutade
av högskolan.
Provet är öppet för alla och det finns ingen gräns för hur många
gånger man kan göra provet. Vid antagningen räknas det bästa
resultatet under de senaste fem åren. Under de senaste åren
har drygt hälften av provdeltagarna gjort sitt första prov medan övriga provdeltagare är sådana som har återkommit för att
förbättra sina provresultat.
En stor andel av provdeltagarna är unga och denna andel
har ökat. År 2013 var 83 procent av provdeltagarna under 25 år
gamla, men tio år tidigare var motsvarande andel 68 procent.
Andelen kvinnor som skriver provet har alltid varit större än
andelen män, så även under 2013. Det senaste året var skillnaden liten, 52 procent av provdeltagarna var kvinnor och 48
procent var män.
Antalet provdeltagare har varierat mycket över åren, ofta i
samklang med förändringar av gymnasieskolan och reglerna
för antagning till högskolan. Mellan 2002 och 2008 låg det årliga antalet provdeltagare på omkring 70 000. Därefter ökade
antalet till drygt 100 000 under ett par år, med en ytterligare
ökning under 2013 till drygt 114 000 provdeltagare. Ökningarna sammanfaller med flera förändringar av antagningsreglerna,
bl.a. de nya antagningsreglerna hösten 2010. Det året var första
gången som avgångna från gymnasieskolan kunde tillgodoräkna sig meritpoäng för moderna språk, engelska, matematik och
så kallade områdeskurser för hela sin gymnasietid i ansökan till
högskoleutbildning. Sannolikt gjorde något äldre sökande då
högskoleprovet för att öka möjligheten att bli antagna.
De 114 000 provdeltagarna 2013 innebar en ökning med 13
procent jämfört med året innan. Ökningen fortsatte också våren 2014, då det var mer än 25 procent fler som gjorde provet.

Konkurrensen om platserna på yrkesexamensprogrammen (med minst 100 antagna) var störst på psykologutbildningarna med fler än nio behöriga förstahandssökande per
antagen. Andra utbildningsprogram med många sökande per antagen var programmen mot veterinärexamen,
läkarexamen, sjukgymnastexamen, arkitektexamen (som
alla hade mellan fem och sju behöriga förstahandssökande
per antagen) samt juristexamen, tandläkarexamen, socionomexamen, barnmorskeexamen och tandhygienistexamen (med mellan tre och fem behöriga förstahandssökande per antagen). Detta innebar inga avgörande skillnader
sedan hösten 2012 och även i ett lite längre perspektiv har
samtliga dessa utbildningar haft ett relativt högt söktryck.
Många inhemska sökande till internationella kurser
och program

Utöver den stora nationella antagningsomgången tillämpas sedan höstterminen 2008 separata antagningsomgångar för internationella kurser och program på grund-
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Figur 4. Totalt antal gjorda högskoleprov 1989–2013 fördelade efter provdeltagarnas ålder. Från 1991 då provet började
användas även för dem med betyg från gymnasieskolan ökade
antalet provdeltagare kraftigt. Den efterföljande minskningen mellan
1997 och 2002 sammanfaller med att kommunal vuxenutbildning
byggdes ut och att möjligheten att läsa om gymnasiekurser för att
höja betygen infördes 1997. Efter 2008 har antalet provdeltagare
återigen ökat, sannolikt beroende på ändringar i antagningsreglerna
som ökat provets roll i antagningen till högskolan.

än våren 2013. Ökningen våren 2014 sammanfaller med att det hösten 2014 är första gången som avgångna från gymnasieskolan med
de nya gymnasiebetygen A–F kan söka till högskolan. Eftersom det
råder en viss osäkerhet om hur gymnasieexamen kommer att stå sig
i konkurrensen med tidigare gymnasiebetyg kan fler ha valt att skriva
högskoleprovet.
Lärosätena använder också högskoleprovsresultatet till alltfler utbildningar för att särskilja sökande med lika meriter i betygsurvalet.
Provet har därmed fått en större roll i antagningen under senare år.

nivå samt internationella masterprogram som främst
vänder sig till utländska sökande.
Utländska sökande urskiljs genom att de saknar fullständiga svenska personnummer. Antalet sökande i de
internationella omgångarna ökade fram tills anmälnings- och studieavgifter infördes 2011 för personer som
inte är medborgare i EU/ESS-länderna eller Schweiz
och som inte deltar i utbytesstudier. Efter införandet
av avgifter minskade antalet sökande kraftigt. Mellan
höstterminen 2010 och 2011 minskade antalet sökande
till internationella kurser och program med 86 procent
och till internationella masterprogram med 81 procent.
Det är inte bara utländska studenter som söker och antas
i dessa antagningsomgångar utan även svenska sökande,
dvs. studenter med fullständiga svenska personnummer.
Samtidigt som de internationella sökande har blivit färre
de senaste åren har de svenska sökande blivit fler. Av det
totala antalet sökande till internationella kurser och program hösten 2013 var mer än hälften svenska sökande. Till

Sökande

Antagna

43 400

5 600

1 700

700

94 400

19 800

7 000

2 900

Internationella kurser och program (totalt)

6 100

1 900

därav

avgiftsskyldiga

1 500

400

ej avgiftsskyldiga

4 600

1 500

3 200

900

24 500

10 500

2010
Internationella kurser och program (totalt)
därav

med fullständiga
personnummer

Internationella masterprogram (totalt)
därav

med fullständiga
personnummer

2013

varav med fullständiga
personnummer
Internationella masterprogram (totalt)
därav

avgiftsskyldiga

därav

ej avgiftsskyldiga
varav med fullständiga
personnummer

8 900

4 000

15 600

6 500

8 900

3 700

Tabell 1. Antal sökande och antagna till de två internationella antagningsomgångarna höstterminen 2010 respektive
2013. Det finns många sökande med fullständiga personnummer
(dvs. svenska sökande) även i dessa ansökningsomgångar.

internationella masterprogram var mer än en tredjedel
svenska sökande.
Mellan höstterminen 2012 och 2013 var antalet sökande
till internationella kurser och program i stort sett oförändrat
samtidigt som antalet antagna minskade. Det medförde att
andelen antagna minskade, framför allt bland de studenter
som hade fullständiga personnummer men även bland de
avgiftsskyldiga. Antalet sökande och antagna till internationella masterprogram ökade något till höstterminen 2013,
men denna ökning bestod till stor del av svenska sökande.
Andelen antagna var relativt oförändrad till de internationella masterprogrammen för samtliga sökande, sökande
med svenska personnummer och avgiftsskyldiga studenter.
Mer utförlig information om sökande och antagna finns
i Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå höstterminen 2013, Statistiska meddelanden,
UF 46 SM 1301, UKÄ och SCB.

NYBÖRJARE
Fortsatt färre nybörjare i högskolan

Läsåret 2012/13 började 90 400 nybörjare (nya studenter)
att studera vid svenska universitet och högskolor. Jämfört
med läsåret 2011/12 är det en liten minskning (en procent),
men det är tredje året i rad som nybörjartalen minskade.
Nedgången beror inte på att färre har sökt utan på att färre
kunde erbjudas plats, eftersom universitet och högskolor
under 2012/13 har dragit ned på utbildningsvolymen för att
anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar.
Sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat
med nära 17 000 eller 16 procent. I ett längre perspektiv
är dock nybörjartalen fortfarande höga.

Nya studenter är studenter som för första gången påbörjar högskolestudier i Sverige och här ingår både svenska
och inresande studenter. Hela minskningen av det totala
antalet nya studenter 2012/13 beror på att färre svenska
studenter började studera. De minskade från 70 500
läsåret 2011/12 till 68 800 läsåret 2012/13, vilket motsvarar
en nedgång med knappt 3 procent.
Det har varit en nedgång för både kvinnor och män,
minus 1 respektive minus 4 procent. Men skillnaden i nedgång mellan kvinnor och män var så liten att könsfördelningen bland de svenska nybörjarna inte påverkades, utan
var densamma under 2012/13 som den varit under de tre
föregående läsåren, 58 procent kvinnor respektive 42 män.
Till skillnad från de nya svenska studenterna så ökade de
nya inresande studenterna med 4 procent läsåret 2012/13
jämfört med läsåret innan, vilket är en liten återhämtning
efter den kraftiga minskningen som skedde 2011/12. Då
minskade antalet inresande studenter med nära 30 procent
som en effekt av att studieavgifter infördes hösten 2011 för
studenter från icke EU/EES-länder och Schweiz.
Trots ökningen 2012/13 är de nya inresande studenterna
fortfarande betydligt färre än innan avgifter infördes.
Samtidigt utgör de nya inresande studenterna fortfarande
en betydande andel av samtliga nya studenter – nästan var
fjärde ny student i Sverige (24 procent) var en ny inresande
student läsåret 2012/13.
Uppgifter för höstterminen 2013 visar på att nedgången
i det totala antalet nybörjare fortsätter och att de var 2,5
procent färre än höstterminen 2012. Både de svenska och
de inresande nybörjarna minskade i antal hösten 2013, men
nedgången var dubbelt så stor för de svenska nybörjarna,
minus 3 procent, som för de inresande nybörjarna, som
minskade med 1,5 procent. Mer detaljerad redovisning av
uppgifter om de inresande studenterna finns i kapitel 4
Internationell mobilitet.
Stora skillnader i högskolestart bland ungdomar

Bland de i den svenska befolkningen som under 2012 fyllde
24 år, det vill säga de som var födda 1988, hade 43 procent
Överskattning av vissa statistikuppgifter i
tidigare årsrapporter
Uppgifterna i statistiken om antalet nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå
för läsåren 2006/07–2011/12 har varit något överskattade. Det
beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt har inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar
i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.
Det innebär att vissa uppgifter som har publicerats i tidigare
årsrapporter har varit antingen överskattade eller underskattade. De uppgifter som har överskattats gäller nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter medan underskattningen
gäller uppgifter om prestationsgrader.
SCB har sammanställt en rapport som närmare beskriver
övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringarna. Se
Övertäckningen i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07–2011/12,
SCB 2013-10-31.
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Figur 5. Antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som inte
tidigare studerat i svensk högskoleutbildning, 2002/03–
2012/13. Läsåret 2012/13 fortsatte antalet högskolenybörjare att
minska något, särskilt de svenska nybörjarna som nu är nere på
samma antal som för tio år sedan. Däremot ökade de inresande
nybörjarna efter den kraftiga nedgången 2011/12. Nedgången då
var en följd av att studieavgifter infördes hösten 2011 för inresande
studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

påbörjat en högskoleutbildning, antingen i Sverige eller
utomlands. Andelen som påbörjat högskoleutbildning har
sjunkit något, med en och en halv procentenhet, jämfört
med äldre årskullar som var födda 1981–1982.
För de årskullar som uppnått 19 års ålder till och med
2012 har däremot en ökad andel påbörjat högskolestudier
jämfört med tidigare årskullar. I årskullarna födda 1990–
1993 hade 15 procent påbörjat högskolestudier vid 19 års
ålder, vilket kan jämföras med 11–12 procent bland dem
födda på 1980-talet. Detta återspeglas också i att det de
senaste åren har skett en tydlig föryngring bland högskolenybörjarna. Under det senaste decenniet har medianåldern hos de svenska högskolenybörjarna, mätt per sista
december under läsåret, sjunkit betydligt. Högst var medianåldern 2002/03 (22,3 år) och lägst läsåren 2011/12 och
2012/13 (21,1 år).
Det är stora skillnader mellan kvinnor och män när det
gäller hur stor andel som påbörjat högskolestudier. I den
årskull som var född 1988 hade 51 procent av kvinnorna
påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder jämfört med 36
procent av männen. Samma könsskillnader syns vid en
mätning av de årskullar som blev 21 respektive 19 år under
2012 (födda 1991 respektive 1993), även om skillnaderna
mellan könen tycks växa ju äldre årskullen blir.
Det är också stora regionala skillnader i andelen som påbörjar högskoleutbildning. I Stockholms och Uppsala län
hade drygt 49 procent av dem som var födda 1988 påbörjat
högskolestudier vid 24 års ålder, vilket kan jämföras med
37–38 procent i Gotlands, Jämtlands och Södermanlands
län (läs mer i Stora regionala skillnader i andelen ungdomar som
påbörjat högskoleutbildning, statistisk analys 2013/8, UKÄ).
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Basårsutbildning är en förutbildning om maximalt ett år som ger
särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar. När studenter
antas till basåret antas de samtidigt till den högskoleutbildning
som basåret ska ge behörighet till. Syftet är att ge den studerande kunskaper motsvarande de krav på särskild behörighet
som är uppställda för högskoleutbildningen. Men basåret är inte
en högskoleutbildning och ger inga högskolepoäng.
Basåret har funnits i högskolan sedan 1992. Fram till 2002
gavs basåret endast som förutbildning till naturvetenskapliga
eller tekniska högskoleutbildningar, men numera kan lärosätena
ge basårsutbildning för alla utbildningsprogram som börjar på
grundnivå och där det finns brist på behöriga sökande och det
finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.
Basårsutbildning med annan inriktning än naturvetenskap och
teknik är dock ovanliga.
Antalet basårsstudenter var cirka 3 500 årligen i början av
2000-talet, och mot slutet av årtiondet skedde en rejäl ökning
som sammanföll med den samtidiga ökningen av antalet nybörjare i högskolan. Läsåret 2012/13 studerade 5 290 personer
på basår, vilket är en ökning med drygt 100 personer jämfört
med läsåret 2011/12.
Basårsutbildning fanns vid totalt 24 lärosäten läsåret 2012/13.
Flest basårsstudenter fanns vid Kungl. Tekniska högskolan
(890), följt av Mittuniversitetet (420), Örebro universitet (420),
och Högskolan i Skövde (320). Den största minskningen sedan
föregående läsår har skett på Örebro universitet, som minskade
från 690 till 420 basårsstudenter. Högskolan i Skövde ökade
från 190 föregående läsår till 320 nuvarande läsår vilket var den
största ökningen av de 24 lärosätena.
Drygt två tredjedelar av de studenter som började på basåret
läsåret 2011/12 fortsatte på en högskoleutbildning efter basåret.
Män och kvinnor gick i lika stor utsträckning vidare till högskoleutbildning efter basåret.
Det är vanligast att man studerar på basår i yngre åldrar. Av
de totalt 5 290 basårsstudenterna var 1 230 under 20 år, 970
var 20 år och 780 var 21 år. Endast 460 var mellan 26 och 30
år, och 350 var över 30 år. Majoriteten, 59 procent, av studenterna var män.

Övergången till högskolan varierar stort mellan
gymnasieutbildningar

De allra flesta av högskolenybörjarna har avslutat ett program i gymnasieskolan. Bland högskolenybörjarna 2012/13
(inresande studenter exkluderade) hade 70 procent studerat
enbart i gymnasieskolan och ytterligare 15 procent hade
både avslutade gymnasiestudier och studier på gymnasial
nivå i kommunal vuxenutbildning (Komvux). Det var också 9 procent som enbart hade studerat i Komvux, och för
6 procent fanns ingen uppgift om utbildningsbakgrund.
De senaste tio läsåren har andelen av högskolenybörjarna som enbart studerat i gymnasieskolan ökat från 54
till 70 procent, samtidigt som andelen som både avslutat
gymnasiestudier och studerat på gymnasial nivå i Komvux
närapå halverats, från 29 till 15 procent.
Tidigare i detta avsnitt framgår att andelen av en årskull som påbörjar högskolestudier skiljer sig mellan män
och kvinnor. Detta blir också tydligt då man studerar årskullarna utifrån deras studier i gymnasieskolan. Läsåret
2009/10 avslutade totalt 100 000 elever gymnasieskolan. Av
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Figur 6. Andel av årskullarna födda 1981–1993 som påbörjat högskolestudier i Sverige eller utomlands till och med
19, 21 respektive 24 års ålder. För de yngsta årskullarna, födda
1990–1993, var andelen som påbörjat högskolestudier vid 19 års
ålder större än för äldre årskullar.

Figur 7. Medianåldern bland svenska högskolenybörjare
läsåren 2002/03–2012/13. Notera den kapade åldersaxeln.
Under de tio senaste åren har högskolenybörjarnas medianålder
sjunkit från 22,3 år läsåret 2002/03 till 21,1 år de två senaste
läsåren. Medianåldern är beräknad per sista december respektive
läsår.

dessa hade 43 procent gått vidare till högskolestudier inom
tre år, 49 procent av kvinnorna och 37 procent av männen.
Till stor del hör könsskillnaderna samman med att män
och kvinnor läser olika utbildningar på gymnasiet, framför allt att kvinnor i högre utsträckning läser studieförberedande program. Om man enbart ser till naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, estetiska programmet och International
Baccalaureate är skillnaderna i övergångsfrekvens mellan
kvinnor och män betydligt mindre: 66 procent av kvinnorna och 65 procent av männen som avslutat något av
de fem programmen 2009/10 hade påbörjat högskolestudier inom tre år.
Naturvetenskapsprogrammet är det gymnasieprogram
som har i särklass högst övergångsfrekvens. Av de 10 900

elever som slutförde ett sådant program 2009/10 hade 84
procent påbörjat högskolestudier inom tre år. Övergångsfrekvensen var också hög bland elever som slutförde andra
studieförberedande program (i genomsnitt 59 procent) och
väsentligt högre än för elever från de specialutformade
och individuella programmen (i genomsnitt 49 procent)
eller från de övriga nationella programmen (i genomsnitt
23 procent).
De senaste åren har det blivit vanligare att elever gått
vidare till högskolan direkt efter avslutade gymnasiestudier
i stället för att som tidigare ofta vänta något år. Läsåret
2007/08 var det en femtedel av dem som avslutade gymnasiestudierna som gick vidare direkt till högskolestudier
läsåret efter. Bland avgångsgymnasisterna läsåren 2008/09
till 2011/12 hade denna andel ökat till en fjärdedel.

Antal elever som slutförde
gymnasieskolan 2009/10
Samtliga

Andel (%) som påbörjat
högskolestudier t.o.m. 2012/13

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

100 000

50 000

50 000

43

49

37

Naturvetenskapsprogrammet (NV)

10 900

5 200

5 700

84

85

83

Samhällsvetenskapsprogrammet (SV)

20 500

12 700

7 800

61

65

56

Teknikprogrammet (TE)

5 200

1 100

4 100

65

70

63

Estetiska programmet (ES)

5 300

3 700

1 600

47

48

43

International Baccalaureate (IB)

550

350

200

60

59

60

Summa NV-, SV-, TE-, ES-program och IB

42 450

23 000

19 450

66

66

65

Summa övriga nationella program

43 300

19 500

23 800

23

32

16

Summa specialutformade program och IV

14 300

7 600

6 700

49

56

41

Tabell 2. Antalet elever som slutförde gymnasieskolan 2009/10 och andelen av dem som till och med läsåret 2012/13 påbörjat
studier i högskolan. I de nationella programmen ingår även motsvarande gymnasieutbildningar inom fristående skolor. Med IV avses individuella program.
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Allt tidigare högskolestart

De fyra senaste läsåren har de 19-åriga högskolenybörjarna varit betydligt fler än tidigare. Det beror delvis på
att 19-åringarna var ovanligt många i befolkningen under
denna period, men också på förändringar i antagningsreglerna som gynnar unga personer och därtill en kärv
arbetsmarknad för unga särskilt under 2009. Sammantaget har dessa omständigheter bidragit till att en större
andel av 19-åringarna påbörjat högskolestudier dessa år.
Läsåret 2012/13, liksom de två föregående läsåren, var
drygt 30 procent av alla svenska nybörjare högst 19 år
gamla, vilket är de största andelarna som noterats sedan
mitten av 1980-talet. Om man till 19-åringarna också lägger 20- och 21-åringar utgjorde denna grupp (till och med
21 år) 61 procent av de svenska nybörjarna. Andelen bland
de svenska nybörjarna som var högst 21 år har ökat med
11 procentenheter de senaste tio åren.
Samtidigt har det varit en motsatt utveckling för de äldre
åldergrupperna. Antalet högskolenybörjare som var minst
30 år gamla har minskat under de senaste tio åren, och
deras andel av de svenska nybörjarna har halverats från 24
till 12 procent mellan läsåren 2002/03 och 2012/13.
Det är framför allt kvinnorna i denna åldersgrupp som
har minskat i antal, med en tredjedel sedan 2006/07. Manliga nybörjare som är minst 30 år gamla har också minskat
i antal under perioden, med 18 procent, men alltså inte lika
mycket som kvinnorna. Det senaste läsåret var andelen nybörjare som var minst 30 år gamla, både kvinnor och män
sammantaget, den lägsta som noterats på 25 år.
Eftersom föryngringen bland nybörjarna beror på att
fler börjat studera i en lägre ålder är det inte oväntat att
andelen som börjat studera i en högre ålder i stället minskat, då en student bara räknas som högskolenybörjare en
gång i livet.
Övergången till högskolan minskar

De uppgifter om övergången till högskolan för olika årskullar som redovisats tidigare i detta kapitel återspeglar
hur övergången till högskolan har sett ut några år tillbaka
i tiden. Den senaste årskullen av 24-åringar som redovisas
är född 1988, varav merparten påbörjat högskolestudier i
åldern 19–21 år, dvs. under perioden 2007–2009. Övergången då säger inget om hur övergången är i dag, eller
hur den kan förväntas utvecklas.
I stället kan nybörjare i respektive årskull summeras
per läsår. Då får vi ett mått som beskriver övergången till
högskolan för en årskull om nuvarande nybörjarfrekvenser i olika åldrar också gäller framöver. Denna så kallade
summerade nybörjarfrekvens visar att övergången till högskolan har minskat sedan läsåret 2009/10, från drygt 64 till
53 procent, vilket indikerar att en lägre andel i kommande
generationer kan förväntas påbörja högskolestudier, om
framtida nybörjarfrekvenser och antalet utbildningsplatser
ligger kvar på samma nivåer som i dag.
Men utvecklingen av nybörjarfrekvensen är olika för
yngre och äldre nybörjare. Nybörjarfrekvensen för de som
var högst 24 år har legat omkring eller över 40 procent
sedan början av 2000-talet, med en topp läsåret 2009/10

24

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCER AD NIVÅ

Procent
70

60
Högst 21 år
50

40

30

20

22–29 år

Minst 30 år

10

0
1987/88

1992/93 1996/97 2000/01 2004/05 2008/09 2012/13

Figur 8. Andelen svenska högskolenybörjare i olika åldrar
läsåren 1987/88–2012/13. Det har skett en markant föryngring av
de svenska nybörjarna, framför allt under det senaste decenniet. Av
nybörjarna 2012/13 var 61 procent högst 21 år, 27 procent 22–29
år och 12 procent minst 30 år gamla. Läsåret 2002/03 var motsvarande andelar 48, 29 respektive 24 procent.

då högskolan temporärt utökades av konjunkturskäl. Nybörjarfrekvensen för de som var minst 25 år gamla har
däremot sjunkit alltsedan toppåret 2002/03, då den var
21 procent, till 12 procent läsåret 2012/13. Det var den lägsta summerade nybörjarfrekvensen för denna åldersgrupp
som noterats sedan slutet av 1980-talet.
Mindre årskullar av 19-åringar framöver

Årskullarnas storlek framöver innebär emellertid att lite
talar för att övergången till högskolan bland något äldre,
mätt som andelen som påbörjar högskolestudier, kommer
att öka. Antalet 19-åringar i befolkningen nådde sin topp
2009 och enligt SCB:s befolkningsprognoser kommer de
att fortsätta att minska i antal till omkring 2018. Samtidigt
fortsätter antalet 25-åringar i befolkningen att öka fram till
2016, vilket sannolikt innebär att även om 19-åringarna
upptar färre av platserna i högskolan så hårdnar konkurrensen för de som är äldre, åtminstone fram till början av
2020-talet.
Nybörjarnas sociala bakgrund – den sociala
snedrekryteringen består

Läsåret 2012/13 hade 37 procent av högskolenybörjarna
under 35 år högutbildade föräldrar, dvs. åtminstone en
av föräldrarna hade avslutat en minst treårig eftergymnasial utbildning. Som en jämförelse var det 24 procent
av dem som började i högskolan som hade föräldrar med
låg utbildning (högst tvåårig gymnasieutbildning). I befolkningen som helhet i åldrarna 19–34 år (mätt 2011) var
förhållandena omvända: 24 procent hade högutbildade
föräldrar och 40 procent hade lågutbildade. Dessa jämförelser illustrerar i grova drag den sociala snedrekryteringen till högskolan och visar att studenter vilkas föräldrar
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Figur 9. Den summerade nybörjarfrekvensen för samtliga nybörjare och de som var högst 24 år gamla respektive
minst 25 år gamla när de började studera, läsåren 1988/89–
2012/13. Summerad nybörjarfrekvens är andelen nybörjare i respektive årskull summerade per läsår. Måttet beskriver den förväntade
övergången till högskolan för en årskull om nuvarande nybörjarfrekvenser i olika åldrar också gäller framöver. Sedan 2009/10 har
nybörjarfrekvensen för samtliga nybörjare gått ned. För de som är
minst 25 år gamla var den summerade nybörjarfrekvensen 12
procent läsåret 2012/13, vilket var den lägsta som noterats under
perioden. Sammantaget tyder utvecklingen på att en mindre andel i
kommande generationer kan förväntas påbörja högskolestudier.

är högutbildade är överrepresenterade medan studenter
med lågutbildade föräldrar är underrepresenterade.
Går man tillbaka tio år i tiden till läsåret 2003/04 så var
det 33 procent av nybörjarna i högskolan som hade föräldrar med hög utbildning och 32 procent hade föräldrar
med en låg utbildning. Bland de nya studenterna har den
sociala sammansättningen således förändrats över tid – andelen med högutbildade föräldrar har ökat medan andelen
med lågutbildade har minskat. Samtidigt har den sociala
sammansättningen i befolkningen som helhet (19–34 år)
förändrats under perioden enligt samma mönster som hos
nybörjarna i högskolan, dvs. det har blivit allt vanligare att
föräldrarna är högutbildade medan lågutbildade föräldrar
har blivit mer sällsynt. Den sociala snedrekryteringen till
högre studier har därför inte förändrats under de senaste tio
åren – åtminstone är det inte synligt med det grova mått
som använts här.
Studenter med skilda sociala ursprung börjar inte enbart i högskolan i varierande utsträckning, därtill studerar
de delvis på olika typer av högskoleutbildningar. I de fall
som föräldrarna är högutbildade läser studenterna i stor
utsträckning på långa utbildningar som förbereder för ett
yrkesliv som ofta har goda karriärmöjligheter. Några exempel är utbildningar till läkare (70 procent hade högutbildade föräldrar bland nybörjarna läsåret 2011/12), juris
kandidat (55 procent) och civilingenjör (54 procent). På de
generella programmen börjar studenter med högutbildade
föräldrar i stor utsträckning på program som leder fram
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Figur 10. Antalet 19-åringar respektive 25-åringar i befolkningen 2000–2030. Mellan 2000 och 2013 avses årskullarnas
storlek per 31 december varje år. Från 2014 redovisas antal utifrån
SCB:s prognos över befolkningsutvecklingen. Även om 19-åringarna
minskar på fem års sikt, ökar 25-åringarna mer.

till en masterexamen (50 procent läsåret 2011/12). Som en
jämförelse utgjorde de 23 procent av nybörjarna på de
korta högskoleexamensprogrammen.
Vanligast att börja i högskolan om
föräldrarna har forskarutbildning

Den sociala snedrekryteringen till högskolan kan också beskrivas genom att man följer övergången till högskolan i en
eller flera födelsekullar. I exempelvis födelsekullen 1987 var
det 83 procent av dem som hade minst en forskarutbildad
förälder som hade gått vidare till högskolan senast vid 25
års ålder, dvs. till och med 2012 (figur 11). Jämförelsevis var
det 22 procent bland dem som hade föräldrar med endast
förgymnasial utbildning som hade börjat i högskolan. Mellan dessa båda grupper fördelar sig övriga studenter. Sambandet mellan socialt ursprung och övergång till högskolan
är tydligt: ju längre utbildning föräldrarna har desto mer
sannolikt att en person börjar i högskolan.
Detta samband gäller för både kvinnor och män. Men
eftersom det är vanligare att kvinnor börjar i högskolan
så är det en större andel av kvinnorna i varje social kategori (mätt med hjälp av föräldrarnas utbildningsnivå) som
börjar i högskolan. Till exempel, bland dem som hade
föräldrar med endast förgymnasial utbildning i 1987 års
födelsekohort var det 28 procent av kvinnorna och 16 procent av männen som hade börjat i högskolan.
Den sociala snedrekryteringen till högskolan har i stort
sett varit densamma för dem som är födda mellan 1978 och
1987, dvs. de tio senaste födelsekullar som har kunnat följas
till och med 25 års ålder. Läs mer i Universitet och högskolor.
Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter
föräldrarnas utbildningsnivå, Statistiska meddelanden, UKÄ
och SCB, publicering sker i december 2014.
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Figur 11. Andel av befolkningen i födelsekullarna 1978–1987
som påbörjat en svensk högskoleutbildning senast vid 25
års ålder, fördelat efter föräldrarnas utbildningsnivå.
Ju längre utbildning föräldrarna har desto vanligare är det att man
påbörjar högskolestudier – sambandet gäller för samtliga födelsekullar.

Nybörjare med svensk och utländsk bakgrund

Med utländsk bakgrund avses här att man antingen är
född i ett annat land än Sverige eller är född i Sverige men
båda föräldrarna är utrikes födda. Inresande studenter, det
vill säga utländska studenter som kommer till Sverige i
syfte att studera, räknas inte till denna grupp.
Läsåret 2012/13 började cirka 13 000 studenter med utländsk bakgrund för första gången i svensk högskola. Det
motsvarar 19 procent av de totalt 68 700 högskolenybörjarna (under 65 år och exklusive inresande studenter) vilket är en ökning jämfört med för tio år sedan – läsåret
2003/04 var det 16 procent av högskolenybörjarna som
hade utländsk bakgrund.
Fler kvinnor än män börjar i högskolan såväl bland
dem med svensk som med utländsk bakgrund och läsåret
2012/13 utgjorde kvinnorna 58 respektive 60 procent av
nybörjarna i dessa två grupper.
Studenter med svensk respektive utländsk bakgrund
börjar i viss utsträckning på skilda utbildningar. Vid en
grov indelning efter om utbildningarna leder fram till en
generell examen eller en yrkesexamen är fördelningen emellertid densamma mellan de två studerandekategorierna
och 19 procent hade utländsk bakgrund i båda fallen. Inom
vissa ämnesområden och på vissa yrkesexamensprogram
utgjorde emellertid den utländska gruppen en större andel
än så. Det gäller bland annat utbildningarna till apotekare
(76 procent hade utländsk bakgrund bland nybörjarna),
biomedicinsk analytiker (54 procent) och tandläkare (49
procent).

26

Invandrad senast
6 års ålder
Född i Sverige, två
utrikesfödda föräldrar

Gymnasieskola > 2 år

40
30

Svensk bakgrund

Eftergymnasial ≥ 3 år

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCER AD NIVÅ

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Figur 12. Andel av befolkningen i födelsekullarna 1978–1987
som påbörjat en svensk högskoleutbildning senast vid 25
års ålder, fördelat på svensk och utländsk bakgrund. Personer som invandrat till Sverige mellan 7 och 18 års ålder har börjat i
högskolan i lägst utsträckning – det gäller för samtliga födelsekullar.
I de äldre födelsekullarna släpar även övriga utländska grupper (födda i landet eller invandrat senast vid sex års ålder) efter personer
med svensk bakgrund; men i de yngsta födelsekullarna har dessa
skillnader utjämnats.

Högskolestudier ovanligare om man invandrat
efter sex års ålder

Andelen nya studenter med utländsk bakgrund har således ökat över tid. Men frågan om studenter med svensk
och utländsk bakgrund rekryteras till högskolan i samma utsträckning kvarstår. En uppföljning av födelsekullen
1987 (bosatta i Sverige vid 18 års ålder) visar att det finns
en liten skillnad mellan de två grupperna: 44 procent av
dem med svensk bakgrund och 41 procent av dem med
utländsk hade börjat studera i högskolan senast vid fyllda
25, det vill säga 2012.
Om man i den utländska gruppen tar hänsyn till vid
vilken ålder en person har invandrat, alternativt om han
eller hon är född i Sverige, framträder dock en annan bild.
I födelsekullen 1987, bland dem som har utländsk bakgrund men är födda i Sverige, hade 45 procent påbörjat
högre studier senast vid 25 års ålder; motsvarande andel
var 46 procent bland dem som invandrat senast vid sex
års ålder. Det vill säga, benägenheten att börja i högskolan
är ungefär densamma för personer med sådan utländsk
bakgrund som för dem med svensk bakgrund. Däremot
gick inte personer som invandrat mellan 7 och 18 års ålder vidare till högre studier i samma utsträckning som
personer med svensk bakgrund – endast 35 procent hade
fortsatt till högskolan.
Skillnaderna i övergång till högre studier för personer
med svensk respektive utländsk bakgrund är större i äldre
födelsekohorter. I den generation som föddes 1978 var det 44
procent i den svenska gruppen som hade påbörjat högskolestudier senast vid 25 års ålder samtidigt som ingen av grupperna med utländsk bakgrund nådde upp till denna nivå.

Bland dem som hade fötts i Sverige men hade föräldrar som
var födda utomlands var det 32 procent som hade gått vidare
till högskolan. I de två grupperna som invandrat senast vid
sex års ålder respektive mellan 7 och 18 års ålder var det 33
och 30 procent som hade börjat i högskolan.
Det är inte bara invandringsålder som har betydelse för
om en person med utländsk bakgrund börjar i högskolan
eller inte. Det finns också variationer som hänger ihop med
bland annat föräldrarnas utbildningsnivå (gäller även för
dem med svensk bakgrund) och vilket land som man själv
eller föräldrarna har invandrat ifrån. Läs mer i Universitet
och högskolor. Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13, Statistiska meddelanden, UF 19 SM 1201,
UKÄ och SCB.

Från 2009/10 till 2012/13 har totala antalet nybörjare
minskat för varje år, men utvecklingen av nybörjartalen
har skilt sig åt mellan studieformerna. Under dessa år har
antalet högskolenybörjare minskat med nära 20 procent
på både fristående kurser och generella program, medan
de minskat med 8 procent på yrkesexamensprogram. En
större andel har alltså börjat på yrkesexamensprogram.
Mönstret med att en större andel av nybörjarna studerar på program är tydligast för svenska nybörjare, vilket
framgår då de inresande studenterna exkluderas. Läsåret
2012/13 var första gången sedan 2006/07 som det var fler
högskolenybörjare (exklusive inresande studenter) som studerade på yrkesexamensprogram än på fristående kurser.
Sammantaget studerar högskolenybörjarna numera i allt
större utsträckning på program.

Fler nybörjare på program – färre på kurser

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå delas in i
kurser som kan kombineras till olika studieformer; yrkesexamensprogram, generella program (inklusive konstärliga
program) och fristående kurser. Programmen kan leda
till drygt 50 olika yrkesexamina, till konstnärlig examen
eller till en generell examen, dvs. till en högskoleexamen,
kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen.
Av alla högskolenybörjare 2012/13, inklusive inresande
studenter, läste 54 procent på program och 46 procent enbart på fristående kurser. För varje år från läsåret 2006/07
till toppåret 2009/10 ökade antalet högskolenybörjare på
alla tre studieformer, men ökningen var störst på program
mot generell examen som ökade med 58 procent under
dessa år. Till del hör detta samman med införandet av
nya generella examina i samband med den nya examensordningen, som trädde i kraft 1 juli 2007. Men nybörjartalen ökade också på fristående kurser, med 34 procent. På
yrkesexamensprogram var ökningen mindre, 17 procent,
vilket var en mindre ökning än ökningen av det totala antalet högskolenybörjare under denna period, som var 34
procent. Relativt sett var det således en allt mindre andel
som började på yrkesexamensprogram dessa år.

Fler studerar vidare på masterprogram

Hittills har utvecklingen av nyinflödet till högskolan som
helhet redovisats genom antalet högskolenybörjare, dvs.
de som inte studerat i högskolan tidigare. Men inflödet
(till högskolan under ett år) består också av nybörjare som
har erfarenhet av tidigare högskolestudier. Det gäller såväl
på kurser som på program. Exempelvis hade 44 procent
av alla som 2012/13 påbörjade ett yrkesexamensprogram
studerat i högskolan tidigare. För nybörjare på generella
program mot magister- eller masterexamen är det dessutom nödvändigt att ha studerat tidigare: det är ett behörighetskrav att ha en tidigare utbildning för att antas till
dessa program. I det följande redovisas det totala antalet
nybörjare på program, som inkluderar både de som inte
har studerat tidigare och de som har gjort det.
Från det att masterexamen infördes i den svenska högskolan den 1 juli 2007 ökade antalet nybörjare på masterprogram varje år t.o.m. läsåret 2010/11, då 14 600 studenter började på masterprogram. På dessa program har
inresande studenter varit i majoritet ända sedan 2007 och
läsåret 2010/11 var 61 procent av nybörjarna inresande studenter. Men den kraftiga minskningen av antalet inresan-

Antal

Antal

60 000

60 000

B

50 000

50 000
Fristående kurser
40 000

40 000

30 000

30 000

Fristående kurser
Yrkesexamensprogram

Yrkesexamensprogram
20 000

20 000
Program mot generell examen

10 000

10 000

0

Program mot generell examen

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Figur 13 A. Samtliga högskolenybörjare fördelade efter
studieform (kurs/program) 2006/07–2012/13.
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Figur 13 B. Högskolenybörjare (exklusive inresande
studenter) fördelade efter studieform (kurs/program)
2006/07–2012/13.
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de studenter läsåret 2011/12, som nämnts tidigare i detta
avsnitt, har samma läsår också haft stor inverkan på nybörjartalen på masterprogram. Läsåret 2011/12 minskade
antalet nybörjare på masterprogram till 10 100, vilket var
en minskning med 31 procent jämfört med läsåret innan.
Hela minskningen beror på färre inresande studenter, vilket innebär att de inresande fr.o.m. 2011/12 utgör en väsentligt mindre andel av nybörjarna på masterprogram än
tidigare (34 procent).
Läsåret 2012/13 har antalet nybörjare på masterprogram ökat till 11 300, en ökning med 12 procent, och
ökningen var i procent lika stor för både inhemska och
inresande studenter. Det innebär att andelen inresande
av nybörjarna på masterprogram låg kvar på 34 procent.
För magisterprogrammen som infördes fr.o.m. läsåret
2007/08 följer utvecklingen samma mönster som för masterprogrammen, och den har också påverkats av färre inresande studenter efter att studieavgifter införts. Nybörjartalen ökade t.o.m. läsåret 2010/11 till 4 500 och fram till
dess var en majoritet av nybörjarna inresande studenter, 54
procent. Men 2011/12 minskade både nybörjartalen totalt
sett och andelen inresande, till totalt 3 740 nybörjare varav
31 procent inresande studenter. Läsåret 2012/13 ökade anta-

let nybörjare på magisterexamensprogram något, till 3 800
(+2 procent), men liksom för masterexamensprogram var
andelen inresande av nybörjare på magisterexamensprogram mindre än innan studieavgifter infördes, 32 procent.
Trots att antalet inresande studenter minskat på både
magister- och masterprogram bidrar de till att jämna ut
könsfördelningen bland nybörjarna på dessa program,
eftersom en större andel av de inresande studenterna än
av de svenska studenterna är män.
Kandidatprogram är den klart största programformen
bland de generella programmen. På dessa program är emellertid andelen inresande studenter liten. Antalet nybörjare
på kandidatprogram var 25 800 läsåret 2012/13, vilket var
närmast oförändrat jämfört med föregående läsår.
Antalet nybörjare på högskoleexamensprogram har
fortsatt att minska kraftigt läsåret 2012/13, med ytterligare
18 procent. På dessa program har det alltid funnits få inresande studenter, och minskningen avser därmed enbart
svenska nybörjare. På högskoleexamensprogram är en majoritet av nybörjarna män, vilket sannolikt hör samman
med att många av dessa program finns inom ämnesområdet teknik, som är ett traditionellt mansdominerat område.

Läsår
2010/11

2011/12

Förändring i procent
2012/13

10/11–11/12

11/12–12/13

Högskoleexamensprogram

4 500 (1)

3 890 (1)

3 200 (1)

–13

–18

Kandidatexamensprogram

26 700 (6)

25 900 (2)

25 800 (3)

–3

0

Magisterexamensprogram
Masterexamensprogram

4 500 (54)

3 740 (31)

3 800 (32)

–17

+2

14 600 (61)

10 100 (34)

11 300 (34)

–31

+12

Tabell 3. Nybörjare på generella program 2010/11–2012/13 (andel inresande studenter inom parentes). Antalet nybörjare
minskade kraftigt mellan läsåret 2010/11 och 2011/12, vilket hänger samman med den kraftiga minskningen av antalet inresande studenter
efter att studieavgifter införts hösten 2011. Men läsåret 2012/13 har antalet nybörjare ökat på både magister- och masterexamensprogram.

Program mot

Antal nybörjare
2011/12
2012/13

Förändring (%)
11/12–12/13

Kvinnor/män (%)
2012/13

Civilingenjörsexamen

6 800

7 200

5

(29/71)

Sjuksköterskeexamen

5 100

5 200

1

(86/14)

Högskoleingenjörsexamen

4 200

4 400

5

(26/74)

Förskollärarexamen

3 000

3 400

13

(93/7)

Ämneslärarexamen

2 900

3 400

20

(54/46)

Grundlärarexamen

2 800

3 300

20

(80/20)

Socionomexamen

2 600

2 600

0

(84/16)

Specialistsjuksköterskeexamen

2 100

2 100

0

(85/15)

Civilekonomexamen

2 000

2 000

0

(50/50)

Juristexamen

1 900

1 800

-5

(57/43)

Läkarexamen

1 600

1 600

1

(54/46)

Gamla lärarexamen

1 600

1 000

-38

(72/28)

720

680

-6

(65/35)

Psykologexamen
Sjukgymnastexamen

670

670

0

(67/33)

Yrkeslärarexamen

580

640

11

(63/37)

Tabell 4: Nybörjare på de 15 största yrkesexamensprogrammen 2011/12–2012/13. På dessa program fanns 87 procent av alla
nybörjare på yrkesexamensprogram. Uppgifter om nybörjare på alla yrkesexamensprogram över en längre tidsperiod finns i tabell 2 på
sidan 135.
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Fler nybörjare på många yrkesexamensprogram

Totalt var det 46 200 nybörjare på yrkesexamensprogram
2012/13, vilket var 3 procent fler än läsåret innan. Ökningen
beror nästan helt på att det är fler helt nya studenter, som
inte studerat i högskolan tidigare, som påbörjat studier på
yrkesexamensprogram. Antalet inresande studenter är litet
på alla yrkesexamensprogram.
Yrkesexamensprogrammen skiljer sig mycket åt storleksmässigt. De 15 största programmen, räknat i antalet
nybörjare, hade 87 procent av alla 46 200 nybörjare på
yrkesexamensprogram 2012/13.
På flera av de största yrkesexamensprogrammen har antalet nybörjare ökat 2012/13. Det gäller exempelvis nybörjarna på olika lärarprogram som ökat med 9 procent i genomsnitt, vilket är en relativt kraftig ökning. Det är framför allt
nybörjare på grundlärarprogram och ämneslärarprogram
som ökat mycket 2012/13, men även nybörjartalen på förskollärarprogram och yrkeslärarprogram har ökat relativt
mycket. Under en övergångsperiod finns fortfarande nybörjare även på den tidigare lärarutbildningen, men de var
väsentligt färre 2012/13 än läsåret innan. Antalet nybörjare
på lärarprogram har dock inte fortsatt att öka höstterminen
2013 (läs mer i faktarutan om lärarutbildning).
Även antalet nybörjare på de stora utbildningarna inom
teknik, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar,
har ökat 2012/13, med 5 procent vardera. Till sjuksköterske- och läkarprogram ökade antalet nybörjare något, med
1 procent vardera. Nybörjartalen på programmen som leder till examen som sjukgymnast, socionom, specialistsjuksköterska och civilekonom var oförändrade jämfört med
2011/12. De enda större programmen med minskande nybörjartal var jurist- och psykologprogrammen där antalet
nybörjare minskade med 5 respektive 6 procent 2012/13.
Inom många av yrkesexamensprogrammen är könsfördelningen sned. Kvinnodominansen är stor på yrkesexamensprogrammen inom vård och omsorg samt på lärarprogram, med undantag för ämneslärarprogram. Männen
är däremot i tydlig majoritet på yrkesexamensprogrammen inom teknik, med undantag för arkitektprogram.
Inom några stora yrkesexamensprogram är dock könsfördelningen inom intervallet 40–60: civilekonomprogram,
juristprogram och läkarprogram. (Fler uppgifter om
yrkesexamensprogram finns i kapitlet Nyckeltal för yrkesexamensprogram.)
STUDENTERNA
I högskolan är nybörjarna en mindre del av samtliga studenter. Förutom nybörjarna finns i studentpopulationen
som helhet också de som är kvar i studier sedan tidigare år
och de som återkommer till studier efter en tids frånvaro.
Totalt studerade 345 500 personer någon gång under
höstterminen 2013 i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Av dessa var knappt 25 000 inresande studenter vilket motsvarar 7 procent av hela studentpopulationen hösten
2013. Detta kan jämföras med 10 procent hösten 2010 som
var den sista terminen utan studieavgifter för inresande studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.
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Figur 14. Registrerade studenter i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå per hösttermin 1977–2013. Antalet studenter minskade med drygt 6 000 höstterminen 2013 jämfört med
höstterminen 2012, men i ett längre perspektiv var antalet studenter
fortsatt högt.

Det totala antalet studenter minskade mellan hösten
2012 och hösten 2013 med drygt 6 000 varav 1 300 var
inresande och 4 800 svenska studenter. Framför allt var

Studenter med funktionshinder i studiesituationen
Av diskrimineringslagen framgår att universitet och högskolor
aktivt ska främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett bland annat funktionshinder. Socialstyrelsen som har det
nationella samordningsansvaret för terminologin inom fackområdet vård och omsorg definierar funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person
i relation till omgivningen.
Medel för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen fördelas till övriga lärosäten av
Stockholms universitet på regeringens uppdrag. Stockholms
universitet har också i uppdrag att redovisa uppgifter om studenter med funktionshinder vid universitet och högskolor.
Kostnaderna för personliga pedagogiska insatser samt riktade
pedagogiska insatser som erbjuds studenter i grupp uppgick
2013 till knappt 63 miljoner kronor. Utbildningstolkning stod för
60 procent av kostnaden. Av Stockholms universitets redovisning framgår det vidare att under 2013 fick knappt 9 880 studenter tillgång till lärosätenas stödresurser genom kontakt med
en samordnare av pedagogiskt stöd. Det var en ökning med
15 procent jämfört med 2012. Gruppen bestod av 64 procent
kvinnor och 36 procent män vilket innebär att andelen kvinnor
är något större än i studentpopulationen i övrigt. Ytterligare
omkring 570 studenter kom till samordnares kännedom via
lärare och vägledare.
I takt med att den generella tillgängligheten utvecklas vid
universitet och högskolor minskar sannolikt behovet av särlösningar för enskilda studenter. Det innebär att färre studenter
med funktionsnedsättning behöver ge sig till känna hos en samordnare av pedagogiskt stöd.
Källa: Stockholms universitets årsredovisning 2013
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Figur 15. Antal registrerade studenter höstterminerna 2000–
2013 per studieform. Mellan höstterminerna 2012 och 2013
minskade antalet studerande på distans medan antalet registrerade
campusstudenter var oförändrat.

Figur 16. Andel av befolkningen i olika åldrar som var
registrerade i högskoleutbildning höstterminen 2013
(exklusive inresande studenter). I alla åldrar var det en större
andel av kvinnorna än av männen som studerade. De största
andelarna registrerade fanns i åldrarna 21 till 23 år.

det antalet kvinnor bland svenska studenter som minskade, med drygt 4 300, medan männen endast minskade
med drygt 400. Bland inresande studenter var det framför allt antalet män som minskade, med 1 000 studenter.
Sedan 2010 har de inresande männen minskat med 9 500,
en minskning med 44 procent. Även inresande kvinnor
har minskat under samma period men klart mindre, med
3 400 studenter, motsvarande drygt 20 procent.
Men om vi tittar längre tillbaka i tiden är antalet studenter i den svenska högskolan fortfarande högt. På 1950-talet
studerande mindre än 50 000 personer vid högskolan och i
slutet av 1960-talet drygt 100 000. Högskolereformen 1977
innebar att i stort sett all eftergymnasial utbildning fördes
in i högskolan, motsvarande ytterligare 46 000 studenter
och vid början av 1980-talet omfattade den 150 000 studenter. Under 1990-talet började en successiv utbyggnad av
högskolan och antalet studenter ökade med mellan 15 000
och 20 000 per år för att, när utbyggnadstakten avtagit
något mot slutet av 1990-talet, rymma 260 000 studenter.
I början av 2000-talet byggdes högskolan åter ut i snabb
takt och antalet studenter ökade till 340 000. Flest studenter hittills, nästan 370 000, fanns registrerade i högskolan
höstterminen 2010.
Det är fler kvinnor än män bland studenterna. Andelen
kvinnor har ökat gradvis sedan 1977 års högskolereform,
då kvinnodominerade utbildningar som lärar- och vårdutbildningar införlivades i högskolan. Könsfördelningen
har sedan början på 00-talet i princip hållit sig på nivån
40 procent män och 60 procent kvinnor. Männen är generellt något yngre än kvinnorna. Hösten 2013 var nästan
två av tre män högst 25 år medan motsvarande andel för
kvinnorna var drygt hälften.

Färre studenter inom distansutbildning
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Den traditionella utbildningsformen inom högskolan har
varit campusutbildning och denna form är fortfarande den
dominerande. Antalet studenter som läste enbart på campus ökade under 2000-talets början till som mest drygt
288 000 hösten 2003 för att sedan återigen minska under perioden 2004–2008 till som lägst runt 257 000 hösten
2008. Hösten 2013 var antalet studenter som enbart läste på
campus nästan 273 000 vilket är i nivå med hösten 2012. Att
det ändå totalt sett var fler studenter hösten 2013 än 2003
beror på utbyggnaden av distansutbildningen.
I statistiken definieras distansutbildning som utbildning
där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och
rum. Det innebär att både helt webbaserad utbildning utan
fysiska träffar och utbildning med några få träffar, t.ex.
utbildning vid lärcentrum, räknas hit. I början av 00-talet
var det knappt 10 procent av alla studenter i högskolan som
läste enbart på distans vilket motsvarade 18 000 studenter.
Hösten 2011 hade denna andel vuxit till nästan det dubbla,
drygt 18 procent, vilket motsvarade drygt 65 000 studenter.
Den kraftiga utbyggnaden av distansutbildningen stöddes
initialt, 2002–2004, med extra resurser i samband med att
den dåvarande regeringen samordnade IT-stödd distansutbildning under beteckningen Sveriges nätuniversitet.
Ökningen av distansutbildningen har nu stannat av och
mellan 2011 och 2013 har antalet studenter som enbart
läser på distans minskat med drygt 7 800 studenter till
57 300. Majoriteten av dessa, knappt 5 800 studenter, var
kvinnor medan drygt 2 000 var män.
De studenter som kombinerade distansutbildning
och campusutbildning har mer än trefaldigats från 00talets början men utgör fortfarande en liten del av studentpopulationen. Det högsta antalet hittills nåddes hös-
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Figur 17. Det totala antalet registrerade studenter fördelat
på åldersgrupper (procent) höstterminerna 2003, 2008 och
2013 (exklusive inresande studenter).

Figur 18. Förändring i procent mellan 2003 och 2013 i
åldersgruppernas storlek i befolkningen och antal registrerade i högskoleutbildning. I åldergruppen 19–21 år skedde en
ökning både vad gäller gruppens storlek i befolkningen och antalet
registrerade studenter i högskolan. Även i gruppen 35 år eller äldre
skedde en liten ökning i gruppens storlek i befolkningen. Däremot
minskade antalet registrerade studenter.

ten 2010, då knappt 20 000 studenter kombinerade dessa
studieformer. Hösten 2013 hade dessa minskat till drygt
15 000 studenter vilket är 800 färre än höstterminen 2012.
Totalt var det 21 procent av studenterna som läste på
distans under hösten 2013 vilket motsvarar 72 600 studenter, en minskning med knappt 6 000 studenter eller
8 procent i förhållande till höstterminen 2012 och en
minskning med 11 700 studenter eller 14 procent i förhållande till toppåret 2010.
Precis som för campusutbildning är det en större andel
kvinnor än män som studerar på distans. Det gäller särskilt de som studerar enbart på distans men också de som
kombinerar distans- och campusstudier.
Ungefär 40 procent av studenterna som läser enbart på
distans har en tidigare examen från högskolan. De studerar främst på fristående kurser och till en mindre del
på program. För mer uppgifter om distansstudenter, se
Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13,
Statistiska meddelanden, UF 20 SM 1401, UKÄ och SCB.
På senare år har gränsen mellan campusutbildning
och distansutbildning allt mer suddats ut eftersom den
teknik och pedagogik som inledningsvis användes endast
för distansutbildning numera också används för campusutbildning.

denter bland män i samma åldrar var mindre, knappt 20
procent. Även bland studenter i åldrarna 20, 24 och 25 år
var deltagandet högt.

Deltagandet i högskoleutbildning högst i
åldrarna 21 till 23 år

Andelen av befolkningen som studerar i högskolan varierar
mellan olika åldersgrupper. Deltagandet i högskoleutbildning var hösten 2013 högst i åldrarna 21 till 23 år. I alla
åldrar var det en större andel av kvinnorna än av männen
som studerade. Nästan 30 procent av kvinnorna mellan 21
och 23 år studerade på högskolan. Andelen högskolestu-

Den svenska studentpopulationen föryngras

De senaste tio åren har det skett en föryngring av studentpopulationen. Framför allt har andelen studenter som är
21 år eller yngre ökat och andelen studenter som är 30 år
eller äldre minskat. Höstterminen 2003 utgjorde gruppen
studenter som var 21 år eller yngre 17 procent av det totala antalet registrerade studenter. Höstterminen 2013 hade
denna andel ökat till 23 procent. Gruppen studenter som
var 35 år eller äldre minskade under samma period med
5 procentenheter, från 23 till 18 procent, medan gruppen
30–34 år minskade från 11 till 9 procent.
Föryngringen är särskilt tydlig på yrkesexamensprogram där andelen studenter som är 21 år eller yngre ökade
från 20 till 27 procent av det totala antalet registrerade studenter på yrkesexamensprogram mellan läsåren 2002/03
och 2012/13. Andelen studenter som var 35 år eller äldre minskade samtidigt från 17 procent till 12 procent och
gruppen 30–34 år minskade från 11 till 8 procent.
Flera sammanfallande faktorer har påverkat denna
föryngringsprocess. En naturlig förklaring vore att föryngringsprocessen avspeglar en förändring i åldersgruppernas
storlek i befolkningen, men det är bara en del av förklaringen. Antalet 19–21-åringar har ökat både i befolkningen
och i deltagandet i högskoleutbildning. För övriga åldersgrupper så följer förändringen i gruppernas storlek i
befolkningen däremot inte förändringen i deltagandet i
högskoleutbildning. Mest tydligt är detta för de två äldsta
åldersgrupperna (30–34 år respektive 35 år och äldre) där
deltagandet i högskoleutbildning minskat kraftigt medan
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antalet i befolkningen har legat relativt stabilt eller till och
med ökat något.
Utöver förändringar i befolkningens åldersstruktur har
förändrade antagningsregler under senare år gynnat yngre
studenter (läs mer i avsnittet Nybörjare) och samtidigt har
effekterna av kunskapslyftet 1997–2002 klingat av. Syftet
med den reformen var i första hand att öka möjligheterna
för äldre att komplettera sin utbildning. Dessutom har utbudet av programutbildning ökat – yngre studenter är i
majoritet på program – medan utbudet av fristående kurser – som traditionellt lockar äldre studenter – har minskat, först på campus och sedan även på distans (läs mer i
avsnittet Helårsstudenter).
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EXAMINERADE
De studenter som har fullföljt en utbildning och uppfyller
kraven i examensordningen kan begära ut ett examensbevis. Knappt häften av alla som börjar studera vid högskolan avlägger examen inom sju år (Genomströmning och resultat
på grundnivå och avancerad nivå till och med 2007/08, Statistiska
meddelanden, UF 20 SM 0903, Högskoleverket och SCB).
Bland dem som inte tar ut någon examen finns t.ex. studenter som läser en kortare tid på fristående kurser, de som
avbryter sina studier innan de har slutfört sin utbildning
och de som har fullföljt en utbildning utan att begära ut
något examensbevis.
Samtidigt som vissa studenter inte tar ut någon examen
är det många som avlägger mer än en examen under ett
och samma läsår. Det innebär att antalet examinerade individer, dvs. de studenter som har avlagt examen, är lägre
än antalet utfärdade examina under ett läsår.
Rekordmånga tog examen läsåret 2012/13

Läsåret 2012/13 tog drygt 62 900 personer examen vid
svenska universitet och högskolor. Det var fler än någonsin
tidigare och en ökning med 3 700 personer eller 6 procent
sedan läsåret innan. Eftersom många tog ut mer än en
examen utfärdades det totalt nästan 74 400 examina läsåret 2012/13, vilket är en ökning med 4 300 examina eller
6 procent sedan 2011/12. Ökningen gäller exklusive den
efterrapportering av examina på ungefär 1 procent som
brukar ske året därpå.
Sett i ett längre perspektiv är det först på senare år som
det har skett en kraftig ökning av antalet examina och examinerade. Under perioden 2004/05–2009/10 var volymen
relativt stabil med drygt 50 000 examinerade och knappt
60 000 utfärdade examina varje läsår. Men mellan läsåren
2009/10 och 2010/11 ökade både antalet examinerade och
antalet examina kraftigt och därefter har examenstalen
legat kvar på en hög nivå. Ökningen beror huvudsakligen på att antalet nybörjare i högskolan ökade från slutet
av 2000-talet och framåt. En annan förklaring är att det i
och med 2007 års examensordning har blivit vanligare att
avlägga examen på både grundnivå och avancerad nivå.
Det är alltså många som fortsätter att studera och som tar
ut ytterligare en examen efter att ha avlagt en examen på
grundnivå.
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Figur 19. Antal utfärdade examina och examinerade individer läsåren 2003/04–2012/13. Examenstalen var rekordhöga läsåret 2012/13. Drygt 62 900 personer tog examen i högskolan och
det utfärdades nästan 74 400 examina. Antalet examina överstiger
antalet examinerade individer eftersom många studenter avlägger
mer än en examen samma läsår.

De examinerade har blivit yngre

Av samtliga examinerade personer läsåret 2012/13 var 63
procent kvinnor och 37 procent män. Det är en liknande
könsfördelning som föregående läsår. Att kvinnorna utgör en så stor andel av de examinerade beror på att de är
i majoritet bland studenterna och att de i högre grad än
männen tar ut examen.
Av dem som tog examen läsåret 2012/13 var den största
gruppen, 40 procent, i åldern 25–29 år, 29 procent var 24 år
eller yngre och 31 procent var 30 år eller äldre. Medianåldern bland de examinerade var exakt 27 år. De senaste fem
åren har de examinerade blivit allt yngre – läsåret 2007/08
uppgick medianåldern till 28,1 år. Mest har medianåldern
sjunkit för kvinnor, från 28,5 till 27,1 år. Bland männen har
medianåldern sjunkit från 27,6 till 26,9 år under samma
period. Om enbart de som tar sin första examen inkluderas är medianåldern något lägre än den är för samtliga
examinerade. Läsåret 2012/13 var medianåldern för förstagångsexaminerade 26,4 år, vilket är en minskning från
27,3 år läsåret 2007/08.
Av alla examinerade läsåret 2012/13 var knappt 7 700
– eller 12 procent – inresande studenter. Det är en liten
minskning jämfört med föregående läsår då antalet inresande examinerade uppgick till 7 800 och andelen till
13 procent. Minskningen beror på införandet av studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz och
kommer sannolikt att fortsätta under kommande läsår allt
eftersom effekten av studieavgifterna får ökat genomslag
bland de examinerade. Men i ett längre perspektiv har
andelen inresande studenter bland de examinerade ökat
kraftigt. För tio år sedan – läsåret 2003/04 – var 1 700
eller mindre än 4 procent av alla som examinerades inresande studenter.

Yrkesexamen

Generell examen

Totalt

Kvinnor

Män

Sjuksköterskeexamen

Kandidatexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

2 560

2 220

340

Civilingenjörsexamen

Masterexamen: teknik och tillverkning

1 300

360

940

Specialistsjuksköterskeexamen

Magisterexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

970

830

140

Högskoleingenjörsexamen

Kandidatexamen: teknik och tillverkning

690

220

470

Civilingenjörsexamen

Kandidatexamen: teknik och tillverkning

620

180

440

Socionomexamen

Kandidatexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

560

490

80

Sjukgymnastexamen

Kandidatexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

250

190

60

Lärarexamen

Kandidatexamen: pedagogik och lärarutbildning

220

200

20

Arbetsterapeutexamen

Kandidatexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

220

200

20

Biomedicinsk analytikerexamen

Kandidatexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

180

150

30

Barnmorskeexamen

Magisterexamen: hälso- och sjukvård samt social omsorg

150

150

0

7 720

5 190

2 540

Totalt

Tabell 5. De vanligaste kombinationerna av dubbla examina läsåret 2012/13. Enbart dubbla examina som avser yrkesexamen i
kombination med en generell examen. Dubbla examina är vanligast inom området hälso- och sjukvård samt social omsorg. Notera att dubbla
examina bland civilingenjörer förekommer både på grundnivå och avancerad nivå.

Allt fler tar ut dubbla examina

Som framgick ovan utfärdas det varje läsår fler examina
än det antal personer som tar examen. Det beror på att
många studenter tar ut mer än en examen samma läsår.
Läsåret 2012/13 var det 9 400 personer som tog ut två examina och 1 000 personer som tog ut tre examina eller fler.
Det har blivit allt vanligare att ta ut mer än en examen
under ett och samma läsår. Det framgår av att skillnaden
mellan antalet examina och antalet examinerade personer
har ökat, från 5 600 läsåret 2003/04 till närmare 11 500
läsåret 2012/13.
En förklaring till ökningen är att det enligt 2007 års examensordning krävs en examen på grundnivå för att ta ut
en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå.
Detta innebär att många studenter tar ut två examina med
olika poänginnehåll under ett läsår – t.ex. en kandidatexamen och en masterexamen.
I de allra flesta fall där studenter tar ut mer än en examen under ett läsår rör det sig dock om så kallade dubbla
examina där två eller flera examina avläggs på samma
meriter. I vissa fall rör det sig om två eller flera generella
examina som utfärdas med olika huvudområden, men det
vanligaste är dubbla examina där en eller i vissa fall flera
generella examina avläggs parallellt med en yrkesexamen
på samma meriter.
När det gäller de större yrkesexamensprogrammen –
med fler än 1 000 examinerade läsåret 2012/13 – var det
vanligast med dubbla examina bland dem som hade avlagt
en sjuksköterskeexamen. Av dessa var det två tredjedelar
som tog dubbla examina läsåret 2012/13. Därefter följer
specialistsjuksköterskeexamen och civilingenjörsexamen,
där 51 respektive 44 procent av de examinerade tog dubbla examina.
Den enskilt vanligaste kombinationen av dubbla examina är sjuksköterskeexamen parallellt med kandidatexamen i hälso- och sjukvård samt social omsorg. Det utfär-

dades nära 2 600 sådana dubbla examina läsåret 2012/13.
Därefter följer civilingenjörsexamen i kombination med
masterexamen i teknik och tillverkning samt specialistsjuksköterskeexamen i kombination med magisterexamen
i hälso- och sjukvård samt social omsorg. Läsåret 2012/13
utfärdades 1 300 respektive 970 sådana kombinationer av
dubbla examina.
Dubbla examina utfärdas i störst utsträckning inom
området hälso- och sjukvård samt social omsorg. Eftersom det är ett område där en majoritet av studenterna och
de examinerade är kvinnor innebär det också att kvinnor
står för den största andelen dubbla examina. Läs mer om
dubbla examina i Studenter och examinerade på grundnivå och
avancerad nivå 2012/13, Statistiska meddelanden, UF 20 SM
1401, UKÄ och SCB.
Fler svenska förstagångsexaminerade

Av de närmare 63 000 personer som tog examen läsåret
2012/13 tillhörde 55 200 den svenska befolkningen. Av
dessa var det 10 600 personer som sedan tidigare hade en
examen i högskolan. Övriga 44 400 personer hade inte
någon examen sedan tidigare, dvs. de var förstagångsexaminerade.
Under den senaste tioårsperioden har antalet svenska
förstagångsexaminerade ökat från 37 500 personer läsåret
2003/04 till 44 400 personer läsåret 2012/13. Det innebär
att det årliga nytillskottet av personer med en akademisk
examen ökade med 6 900 personer eller 18 procent under
denna period. En del av ökningen skedde i början av perioden men den största ökningen har infallit de senaste läsåren. Läsåret 2010/11 ökade antalet förstagångsexaminerade med nästan 6 200 personer till 44 500. Därefter sjönk
antalet till 40 800 personer läsåret 2011/12 för att sedan
öka igen – med 3 600 personer – läsåret 2012/13. En viktig
förklaring till dessa svängningar är de förändringar i antalet lärarexamina som har ägt rum under samma period.
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Figur 20. Antal examinerade totalt, antal svenska examinerade och antal svenska förstagångsexaminerade. Antalet
förstagångsexaminerade ökade läsåret 2010/11 för att sedan sjunka 2011/12. Läsåret 2012/13 ökade antalet återigen och uppgick
till 44 400.

Figur 21. Antal utfärdade generella examina, yrkesexamina
och konstnärliga examina läsåren 2003/04–2012/13. Läsåret
2012/13 utfärdades det 42 900 generella examina, 30 500 yrkesexamina och drygt 900 konstnärliga examina. Antalet utfärdade
examina ökade inom samtliga examenskategorier jämfört med läsåret innan.

Fortsatt fler generella examina än yrkesexamina

Kandidatexamina och masterexamina ökar –
magisterexamina minskar

Läsåret 2012/13 utfärdades det 42 900 generella examina,
30 500 yrkesexamina och drygt 900 konstnärliga examina.
Antalet examina har ökat inom samtliga tre examenskategorier sedan läsåret 2011/12 – generella examina med
drygt 2 100, yrkesexamina med drygt 1 900 och konstnärliga examina med drygt 200.
I ett längre tidsperspektiv har antalet yrkesexamina
varit relativt oförändrat. Antalet har legat på omkring
30 000 varje läsår de senaste tio åren med undantag för
en uppgång till drygt 33 0000 läsåret 2010/11 – vilket huvudsakligen berodde på att antalet lärarexamina ökade
kraftigt det läsåret.
Antalet generella examina har däremot ökat med 16 000
examina eller 60 procent sedan den nya utbildnings- och
examensstrukturen infördes 2007. Läsåret 2009/10 utfärdades det för första gången fler generella examina än
yrkesexamina och därefter har skillnaden ökat ännu mer.
Läsåret 2012/13 utfärdades det 12 400 fler generella examina än yrkesexamina. Att antalet generella examina
har ökat så kraftigt hänger samman med att det har blivit vanligare med dubbla examina samtidigt som allt fler
studenter avlägger generella examina på både grundnivå
och avancerad nivå.
Kvinnor står för en majoritet av de utfärdade examina
inom alla tre examenskategorierna. Läsåret 2012/13 utfärdades 69 procent av alla yrkesexamina till kvinnor
och 31 procent till män. Av de generella examina utfärdades 59 procent till kvinnor och 41 procent till män.
Minst var skillnaden mellan könen för konstnärliga examina – av dem utfärdades 56 procent till kvinnor och 44
procent till män.
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När det gäller generella examina – dvs. högskoleexamen,
kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen –
är kandidatexamen i särklass störst. De senaste tio åren
har antalet utfärdade kandidatexamina mer än fördubblats, från 12 600 examina läsåret 2003/04 till 25 300 läsåret 2012/13. Sedan föregående läsår har antalet ökat med
mer än 2 200 examina eller 10 procent. Läsåret 2012/13
hade den största andelen kandidatexamina – 43 procent
– inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och
administration.
Den näst största generella examen är masterexamen,
en examen som infördes 2007 och som därefter har ökat i
omfattning varje år. Läsåret 2012/13 utfärdades det nästan
8 800 masterexamina, vilket är en ökning med 1 400 examina eller 19 procent sedan läsåret 2011/12. Den största
andelen masterexamina, 43 procent, hade inriktning mot
teknik och tillverkning läsåret 2012/13.
Den ettåriga magisterexamen som utfärdas enligt 2007
års examensordning har liksom masterexamen ökat i antal varje år sedan den infördes. Läsåret 2012/13 minskade
dock antalet för första gången – med 5 procent – och uppgick till drygt 5 200 examina. En förklaring till minskningen är att antalet inresande studenter har minskat på
magisterprogrammen och att det nu börjar märkas bland
de examinerade. Den största andelen magisterexamina
utfärdades med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (38 procent) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (35 procent). De två
”gamla” magisterexamina – som utfärdas enligt 1993 års
examensordning – har minskat i omfattning ända sedan
2007 års examensordning infördes och minskningen fortsatte även det senaste läsåret.

Antalet högskoleexamina har ökat från knappt 1 200 till
drygt 1 800 examina under perioden 2003/04–2012/13.
Det senaste läsåret ökade antalet med 1 procent. De flesta
högskoleexamina utfärdas inom området teknik och tillverkning (32 procent) följt av samhällsvetenskap, juridik,
handel och administration (25 procent).
Två tredjedelar av alla kandidatexamina och ”nya”
magisterexamina utfärdades till kvinnor läsåret 2012/13.
När det gäller högskoleexamen utfärdades 54 procent till
kvinnor och 46 procent till män. För masterexamen gäller
i stället att en majoritet av alla examina – 58 procent –
utfärdades till män. En förklaring till detta är att män är
i majoritet bland studenter inom teknik och tillverkning,
som också är den vanligaste inriktningen för masterexamina. Dessutom finns det en stor andel inresande studenter
på masterprogram och bland dem är andelen män större
än den är bland svenska studenter.
Yrkesexamina – lärarexamen ökar igen

Det finns drygt 50 olika yrkesexamina men de allra flesta
utfärdas i liten omfattning. Läsåret 2012/13 var det bara
nio yrkesexamina som hade en omfattning på mer än 1 000
utfärdade examina. Den i särklass största yrkesexamen är
lärarexamen, med 8 250 utfärdade examina läsåret 2012/13
(dessa uppgifter avser än så länge huvudsakligen äldre
lärarexamina). De största yrkesexamina efter lärarexamen är sjuksköterskeexamen med drygt 3 800 examina och
civilingenjörsexamen med över 3 300 examina.
Lärarexamen är inte bara den största yrkesexamen utan
också den som har ökat mest i antal sedan läsåret 2011/12,
med 1 700 examina eller 26 procent. Det innebär att antalet
lärarexamina har ökat igen efter den kraftiga minskningen
läsåret 2011/12, då antalet utfärdade examina nästan halverades jämfört med läsåret 2010/11 (läs mer i faktarutan
om lärarutbildningen).
Även civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen ökade i antal jämfört med läsåret 2011/12, med 10
respektive 13 procent. Procentuellt sett var det emellertid
civilekonomexamen som ökade mest – med 46 procent
– till drygt 1 000 examina. Den kraftiga ökningen beror
på att det är en examen som tillkom 2007 och som inledningsvis var under uppbyggnad. Sedan 2009/10 har dock
nybörjartalen minskat kraftigt på civilekonomprogrammen, men det märks ännu inte i antalet utfärdade examina.
När det gäller några av de andra större yrkesexamina
minskade antalet utfärdade examina jämfört med föregående läsår. Mest minskade antalet juristexamina, med 8
procent, följt av specialistsjuksköterskeexamina som minskade med 5 procent.
De flesta yrkesexamina avläggs av fler kvinnor än män.
När det gäller de större yrkesexamina – med fler än 1 000
utfärdade examina läsåret 2012/13 – var andelen som utfärdades till kvinnor särskilt stor för barnmorskeexamen (99
procent) samt sjuksköterskeexamen och socionomexamen
(i båda fallen 86 procent). Av de större yrkesexamina var
det bara civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen som utfärdades till en större andel män än kvinnor
– 71 respektive 73 procent.

Antal
30 000
Kandidatexamen
Masterexamen
Magisterexamen (2007)
”Gamla” magisterexamina
Högskoleexamen

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2003/04 2004/05

2006/07

2008/09

2010/11

2012/13

Figur 22. Antal utfärdade generella examina – kandidatexamen, masterexamen, magisterexamen, ”gamla” magisterexamina och högskoleexamen – läsåren 2003/04–2012/13.
Antalet kandidatexamina har mer än fördubblats under de senaste
tio åren.

Allt längre utbildningstider i avlagda examina

I och med 2007 års examensordning infördes en ny examen, masterexamen, som kräver en sammanlagd utbildningstid på fem år. Samtidigt förlängdes ett antal examina
– bl.a. civilingenjörsexamen – från fyra och ett halvt till
fem år. Dessa förändringar har medfört längre sammanlagda utbildningstider i de examina som utfärdas. Med
sammanlagd utbildningstid avses den poängomfattning
– mätt i antal år av heltidsstudier – som krävs för en viss
examen och inte den faktiska tid som studenterna har lagt
ner på sina studier fram till examen.
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Figur 23. Sammanlagd utbildningstid i avlagda examina
läsåren 1991/92–2012/13. Andelen utfärdade examina med en
utbildningstid på fem år eller mer har ökat från 3 till 20 procent
under perioden 2006/07–2012/13.
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Examen

2011/12

2012/13

Förändring

Procent

Lärarexamen*

6 500

8 250

1 700

26

Sjuksköterskeexamen

3 920

3 830

–90

–2

Civilingenjörsexamen

3 050

3 340

300

10

Socionomexamen

2 440

2 370

–70

–3

Högskoleingenjörsexamen

1 930

2 170

250

13

Specialistsjuksköterskeexamen

2 050

1 940

–100

–5

Juristexamen

1 390

1 280

–120

–8

720

1 050

330

46

1 050

1 040

–10

–1

28 570

30 520

1 950

7

Civilekonomexamen
Läkarexamen
Totalt

Tabell 6. Yrkesexamina med fler än 1 000 utfärdade examina läsåret 2012/13 samt förändring av antalet jämfört med läsåret
2011/12. Lärarexamen var den yrkesexamen som ökade mest i antal läsåret 2012/13 – med 1 700 examina jämfört med föregående läsår.
*Dessa uppgifter gäller nästan bara äldre lärarexamina. Hittills har totalt 51 examina avlagts från den nya lärarutbildningen som startade hösten
2011 – 4 ämneslärarexamina och 47 yrkeslärarexamina.

Andelen utfärdade examina med en sammanlagd utbildningstid på fem år eller mer har ökat från 3 till 20 procent
mellan läsåren 2006/07 och 2012/13. Under samma period
har andelen examina med en sammanlagd utbildningstid
på fyra till fyra och ett halvt år halverats, från 42 till 21 procent. De flesta examina – 56 procent – har en sammanlagd
utbildningstid på tre till tre och ett halvt år. Denna andel
har ökat med 5 procentenheter sedan läsåret 2006/07. Andelen examina med en utbildningstid på mindre än tre år
har legat på ungefär 3 procent under hela perioden.
Examina med en sammanlagd utbildningstid på fem år
eller mer är vanligare bland män än bland kvinnor. Läsåret 2012/13 hade 30 procent av alla examina som utfärdats
till män en utbildningstid som var fem år eller längre. Motsvarande andel bland de examina som avlagts av kvinnor
var 14 procent. Examina som utfärdats till kvinnor hade i
stället i högre utsträckning en utbildningstid på tre till tre
och ett halvt år – 62 procent jämfört med 47 procent för
examina som utfärdats till män. När det gäller utbildningstider på mindre än tre år respektive fyra till fyra och ett
halvt år var könsskillnaderna förhållandevis små.
23 procent av alla 30-åringar har en minst treårig
examen

Under 1990-talet och början av 2000-talet byggdes högskolan ut kraftigt. Det innebär att andelen av en årskull
som har tagit en minst treårig examen vid högskolan har
ökat avsevärt för personer födda från mitten av 1960-talet
och framåt.
De flesta med en minst treårig examen har avlagt sin
examen senast vid 30 års ålder. I ett längre perspektiv har
andelen 30-åringar med en examen i högskolan ökat kraftigt – från 9 procent bland personer födda 1965 till nästan
23 procent bland personer födda 1983, dvs. den årskull som
blev 30 år 2013. Men i ett kortare perspektiv har andelen
30-åringar som har avlagt examen minskat något. Andelen
var som högst i årskullen född 1980 – över 24 procent – och
har därefter minskat gradvis i de efterföljande årskullarna.
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Andelen som har avlagt examen senast vid 40 års ålder
har däremot ökat för varje årskull från mitten av 1960talet och framåt. Bland personer födda 1973, som blev 40
år 2013, hade 26 procent avlagt en minst treårig examen.
Det kan jämföras med 15 procent av dem som föddes 1965,
som blev 40 år 2005.
Det är också en ökad andel yngre personer som har en
minst treårig examen. Andelen som har avlagt examen senast vid 25 års ålder har ökat för varje årskull de senaste
fyra läsåren, från 8 procent bland personer födda 1984 till
närmare 10 procent bland personer födda 1988, dvs. den
årskull som blev 25 år 2013. I ett längre perspektiv har ökningen varit ännu större – av dem som föddes 1965 var det
3 procent som hade avlagt examen vid 25 års ålder.
Det är en större andel av kvinnorna än av männen som
har en minst treårig examen och det gäller oavsett ålder
vid avlagd examen. Så har det i stort sett förhållit sig sedan
årskullarna som föddes i mitten av 1950-talet och framåt –
innan dess var det en större andel män än kvinnor som tog
examen i högskolan. Brytpunkten vid mitten av 1950-talet
sammanfaller med de årskullar som tog examen före respektive efter 1977 års högskolereform, som bl.a. innebar att
stora kvinnodominerade utbildningar som sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningen införlivades i högskolan.
Andelen med en minst treårig examen i högskolan har
dessutom ökat mer för kvinnor än för män. När det gäller
avlagd examen senast vid 30 års ålder var skillnaden mellan könen liten fram till mitten av 1960-talet. I årskullen
som föddes 1965 hade en ungefär lika stor andel av båda
könen – cirka 9 procent – avlagt examen i högskolan vid
30 års ålder. Därefter ökade skillnaden kraftigt. I årskullen
född 1973 hade 23 procent av kvinnorna och 15 procent av
männen avlagt examen. Tio år senare hade 30 procent av
kvinnorna och 16 procent av männen en minst treårig examen i högskolan – bland dem som föddes 1983 och som
fyllde 30 år 2013.
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Figur 24 A. Andel (procent) av varje årskull kvinnor födda
1948–1988 som har avlagt en minst treårig examen senast
vid 25, 30, 35 respektive 40 års ålder. I den årskull som blev 30
år 2013 hade 30 procent av kvinnorna avlagt en minst treårig examen.

Födelseår
Figur 24 B. Andel (procent) av varje årskull män födda
1948–1988 som har avlagt en minst treårig examen senast
vid 25, 30, 35 respektive 40 års ålder. I den årskull som blev 30
år 2013 hade 16 procent av männen avlagt en minst treårig examen.

GENOMSTRÖMNING
Studenternas resultat i högskolan brukar diskuteras i termer av genomströmning, dvs. i vilken grad studenterna
”strömmar genom” sin utbildning i högskolan. Några
vanliga mått på genomströmning är kvarvaro, examensfrekvens och prestationsgrad. Läs mer i Genomströmning och
resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12,
Statistiska meddelanden, UF 20 SM 1303, UKÄ och SCB.
När man mäter genomströmning är det viktigt att vara
medveten om att studenter har olika studiemönster och
att de har olika avsikter med sina studier. Vissa studenter
börjar på en utbildning som de sedan slutför utan några
sidospår, medan andra läser fristående kurser eller varierar
programstudier med fristående kurser. För många studenter är det viktigt att avlägga examen medan det för andra
är den uppnådda kunskapen som är det väsentliga, inte
att ta högskolepoäng.

19 100 nybörjarna på generella program hösten 2011 var
85 procent också registrerade på generella program vårterminen 2012. Ytterligare 3 procent var registrerade på
fristående kurser och 1 procent på yrkesexamensprogram.
Resten av nybörjarna – 12 procent – var inte registrerade
i högskolan andra terminen.
Lägst kvarvaro finns bland nybörjare på fristående kurser. Av de 27 700 nybörjarna på fristående kurser hösten 2011
var 40 procent registrerade på fristående kurser även vårterminen 2012 medan 3 procent var registrerade på antingen
yrkesexamensprogram eller generella program. Övriga 57
procent var inte registrerade i högskolan vårterminen 2012.
Kvarvaron är ungefär lika hög för kvinnor som för män
inom de olika studieformerna. Däremot finns det skillnader i kvarvaro mellan svenska och inresande studenter,
och det gäller särskilt fristående kurser. För nybörjare på
fristående kurser höstterminen 2011 var kvarvaron andra
terminen 48 procent för svenska studenter och 34 procent
för inresande studenter. Det beror på att det är många
inresande studenter som kommer till Sverige för att läsa
kurser under en enda termin.
Läs mer om kvarvaro i Genomströmning och resultat på
grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12, Statistiska
meddelanden, UF 20 SM 1303, UKÄ och SCB.

Högre kvarvaro på program än på fristående kurser

Ett mått på genomströmning är kvarvaro i högskolan andra terminen, dvs. den andel av högskolenybörjarna som
är fortsatt registrerade i högskolan terminen efter sin nybörjartermin. Av samtliga 68 500 högskolenybörjare höstterminen 2011 var 71 procent även registrerade i högskolan
vårterminen 2012. Kvarvaron varierar dock mellan nybörjare på program respektive fristående kurser.
Högst kvarvaro finns bland nybörjare på yrkesexamensprogram. Av de 18 400 nybörjarna på yrkesexamensprogram hösten 2011 var 90 procent även registrerade på
yrkesexamensprogram vårterminen 2012. En liten andel
(1 procent) var registrerade på fristående kurser medan 8
procent inte var registrerade i högskolan.
Kvarvaron är relativt hög även på generella program
(här inkluderas även konstnärliga program). Bland de

Högst examensfrekvens på yrkesprogram inom vård
och medicin

Med examensfrekvens menas andelen av nybörjarna ett
visst läsår som avlägger examen. Eftersom inte alla studenter har för avsikt att avlägga examen är det ett mått
som lämpar sig bäst för studenter som läser på program.
För att mäta examensfrekvensen utgår man från programnybörjarna ett visst läsår och följer upp hur stor andel av
dessa som har avlagt examen efter programmets nominella
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studietid plus tre år. De senaste uppgifterna som finns tillgängliga gäller nybörjare som har tagit examen t.o.m. läsåret 2011/12.
När det gäller yrkesexamensprogrammen är examensfrekvensen högst på program inom vård och medicin och
lägst på program inom teknik. För de yrkesexamensprogram som följdes upp till och med läsåret 2011/12 var examensfrekvensen allra högst – omkring 90 procent – på
utbildningarna till barnmorska och läkare. Lägst var examensfrekvensen på utbildningarna till högskoleingenjör
och civilingenjör – 41 respektive 49 procent. En förklaring
till dessa skillnader är att yrkesexamensprogrammen inom
vård och medicin utbildar mot legitimationsyrken, dvs.
yrken där det krävs en examen för att få legitimation och
arbeta inom yrket.
Examensfrekvensen är högre för kvinnor än för män
på alla större yrkesexamensprogram. Det gäller både program med en majoritet kvinnor och program med en
majoritet män. Störst var skillnaden på utbildningarna till
socionom och biomedicinsk analytiker, där examensfrekvensen var mer än 20 procentenheter högre för kvinnor än
för män. Skillnaden mellan könen var minst på tandläkarutbildningen. Där hade kvinnorna knappt 1 procentenhet
högre examensfrekvens än männen.
De som inte hade tagit någon examen under uppföljningsperioden hade i de allra flesta fall inte heller klarat av
de nominella poäng som krävs för en examen på programmet. För flertalet stora yrkesexamensprogram gäller att endast några procent av nybörjarna (5 procent eller mindre)
har uppnått nominella poäng på programmet utan att ta
någon examen. Men några program utmärker sig genom
att en relativt stor andel av nybörjarna inte hade avlagt
examen trots att de hade uppnått nominella poäng på programmet. Denna andel var allra högst på socionomprogrammet (17 procent) följt av specialpedagogprogrammet
(15 procent) och högskoleingenjörsprogrammet (8 procent).
Läs mer om examensfrekvenser på yrkesexamensprogram i Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad
nivå till och med 2011/12, Statistiska meddelanden, UF 20 SM
1303, UKÄ och SCB.
Lägst examensfrekvens på
högskoleexamensprogram

Förutom yrkesexamensprogram finns det – för första gången
– även uppgifter om examensfrekvenser på vissa generella
program, nämligen högskoleexamensprogram, magisterprogram och masterprogram. Uppgifterna gäller nybörjare läsåret 2007/08 som har följts upp inom programmets
nominella studietid plus tre år. Än så länge saknas det uppgifter om examensfrekvenser på kandidatprogram eftersom det inte hade gått tillräckligt lång tid för att följa upp
nybörjarna läsåret 2007/08 när den senaste uppföljningen
gjordes läsåret 2011/12.
Examensfrekvensen varierar mellan olika generella program. Den högsta examensfrekvensen finns på masterprogrammen, där 46 procent av nybörjarna läsåret 2007/08
hade tagit en masterexamen med samma ämnesinriktning
som på nybörjarprogrammet till och med uppföljningsåret.
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Social bakgrund och genomströmning
Är genomströmningen (examensfrekvensen) densamma i högskolan för studenter med skilda sociala ursprung? Denna fråga
har UKÄ analyserat på ett urval av fyra långa yrkesexamensprogram (minst 4,5 års studier på heltid: utbildningar till civilingenjör, jurist, läkare och psykolog) och fyra medellånga
(3–3,5 års studier på heltid: utbildningar till högskoleingenjör,
sjukgymnast, sjuksköterska och socionom). Samtliga nybörjare
under 35 år (exklusive inresande studenter) som började på
dessa program läsåren 2001/02 och 2002/03 har följts upp.
Den sociala bakgrunden har mätts med hjälp av föräldrarnas
utbildningsnivå.
På de längre yrkesexamensprogrammen var genomströmningen lägre för studenter som hade föräldrar med förgymnasial utbildning jämfört med studenter vilkas föräldrar hade en
utbildning på gymnasienivå eller högre. På exempelvis juristprogrammet hade 45 procent i gruppen med förgymnasialt utbildade
föräldrar och 66 procent i gruppen där föräldrarna hade en
minst treårig högskoleutbildning avlagt examen på programmet
7,5 år efter studiestarten.
På de medellånga högskoleutbildningarna ser det annorlunda
ut. Där blev studenter vilkas föräldrar hade en förgymnasial utbildning klara med sina studier i samma eller endast obetydligt
lägre grad som studenter med annan social bakgrund.
Kvinnorna hade en högre examensfrekvens än männen på
samtliga åtta program. Men sambandet mellan social bakgrund
och genomströmning följde i stort sett samma mönster för kvinnor och män. Läs mer i Social bakgrund och genomströmning
i högskolan – en studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram, rapport 2013:4, UKÄ.

Dessutom hade 6 procent tagit en masterexamen med en
annan inriktning och ytterligare 15 procent hade tagit en
annan examen, vanligen en magister- eller kandidatexamen. En knappt tredjedel hade inte tagit någon examen
till och med läsåret 2011/12.
När det gäller de ettåriga magisterprogrammen – som
leder fram till en magisterexamen enligt 2007 års examensordning – hade 39 procent av nybörjarna 2007/08 tagit
en magisterexamen med samma ämnesinriktning till och
med uppföljningsåret 2010/11. Ytterligare 4 procent hade
tagit en magisterexamen med en annan inriktning och 15
procent hade tagit en annan examen, vanligen en magisterexamen enligt äldre examensordning eller en kandidatexamen. Övriga 42 procent hade inte tagit någon examen.
Lägst var examensfrekvensen på de tvååriga högskoleexamensprogrammen. Där hade endast 20 procent av nybörjarna läsåret 2007/08 tagit en högskoleexamen med
samma ämnesinriktning till och med uppföljningsåret
2011/12. Ytterligare 6 procent hade tagit en högskoleexamen med en annan inriktning och 8 procent hade tagit en
annan examen, i knappt häften av fallen en kandidatexamen. Två tredjedelar av nybörjarna hade inte tagit någon
examen till och med uppföljningsåret.
På högskoleexamensprogrammen var det en betydligt
större andel kvinnor än män som hade tagit en examen. På
magisterprogrammen och masterprogrammen fanns det
ingen större skillnad i examensfrekvens mellan kvinnor och

män på en aggregerad nivå. Däremot fanns det könsskillnader i examensfrekvens inom vissa ämnesinriktningar.
På de generella programmen var det en relativt stor
andel av nybörjarna som hade uppnått nominella programpoäng med samma inriktning som på nybörjarprogrammet men som ändå inte hade tagit ut någon examen.
Denna andel var störst på magisterprogrammen med 17
procent, följt av högskoleexamensprogrammen med 13 procent och masterprogrammen med 7 procent. Det bör dock
påpekas att det förutom nominella programpoäng även
krävs fördjupning inom ett huvudområde för att uppfylla
kraven för en generell examen. Huruvida denna fördjupning har uppnåtts eller inte kan inte utläsas av statistiken.
Läs mer om examensfrekvenser på generella program i
Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till
och med 2011/12, Statistiska meddelanden, UF 20 SM 1303,
UKÄ och SCB.

Procent
86
84
Kvinnor
82
80
78
76

Prestationsgrad är ett mått på genomströmning som visar
i vilken utsträckning studenterna tar de poäng de är registrerade för ett visst läsår. Eftersom måttet inte förutsätter
avlagd examen lämpar det sig också för att mäta genomströmning för studenter på fristående kurser.
Måttet innebär att de poäng respektive student har tagit följs upp för den termin som kursregistreringen gäller
och för de tre efterföljande terminerna (läs mer i Nytt mått
tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader, statistisk analys
2013/2). Uppgifterna om prestationsgrader gäller helårsstudenter läsåren 2004/05–2010/11 och deras avklarade
poäng till och med hösten 2012.
Läsåret 2010/11 fanns det drygt 310 000 helårsstudenter
vid svenska universitet och högskolor och den genomsnittliga prestationsgraden för dessa studenter var 79 procent.
Jämfört med helårsstudenterna läsåret innan var det en
knapp ökning med 0,3 procentenheter. Därmed upphörde
den tidigare trenden med sjunkande prestationsgrader som
rått 2004/05–2009/10, då prestationsgraden sjönk från 81
till 79 procent.
Kvinnor har i genomsnitt en högre prestationsgrad än
män. Bland helårsstudenterna läsåret 2010/11 hade kvinnor en prestationsgrad på 82 procent, vilket kan jämföras
med 76 procent för männen. För både kvinnor och män
ökade prestationsgraden något – med 0,3 procentenheter –
jämfört med läsåret 2009/10. Innan dess sjönk dock prestationsgraden under flera års tid för både kvinnor och män
– och kvinnornas prestationsgrader sjönk mer än männens.
Läsåren 2004/05–2010/11 sjönk kvinnornas prestationsgrader med 2 procentenheter och männens med en halv
procentenhet.
Lägst – och sjunkande – prestationsgrad på
fristående kurser på distans

Prestationsgraden skiljer sig åt mellan olika studieformer.
Studenter på program har i genomsnitt en högre prestationsgrad än studenter på fristående kurser. När det gäller
helårsstudenterna läsåret 2010/11 var prestationsgraden 94
procent på konstnärliga program, 89 procent på yrkesexa-
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Figur 25. Prestationsgrad för helårsstudenter läsåren
2004/05–2010/11 uppdelat på kön. Notera den kapade skalan
på y-axeln. Prestationsgraden sjönk från 81 till 79 procent under
perioden 2004/05–2009/10, men för helårsstudenter läsåret
2010/11upphörde den nedåtgående trenden.

mensprogram och 82 procent på generella program. Det
kan jämföras med 63 procent på fristående kurser.
Ytterligare skillnader finns mellan fristående kurser på
campus respektive distans. På fristående kurser på campus
var prestationsgraden 70 procent, vilket kan jämföras med
50 procent på fristående kurser på distans. Det är också
på fristående kurser på distans som prestationsgraden har
sjunkit mest – med 6 procentenheter sedan läsåret 2004/05
och med 1,5 procentenhet det senaste läsåret. Inom övriga
studieformer har minskningen varit 1 procent eller mindre
sedan 2004/05 och det senaste läsåret har prestationsgraden ökat något.
Prestationsgraden är högre för kvinnor än för män inom
samtliga studieformer. Skillnaden var störst på fristående
kurser på distans (53 respektive 45 procent) samt generella
program (86 respektive 78 procent) och minst på konstnärliga program (94 respektive 93 procent).
Prestationsgraden varierar mellan olika program

Den genomsnittliga prestationsgraden för helårsstudenter
på yrkesexamensprogram var 89 procent läsåret 2010/11,
men det är stora skillnader mellan programmen. Bland de
större yrkesexamensprogrammen– med fler än 1 000 helårsstudenter läsåret 2010/11 – var prestationsgraden allra
högst för studenter på sjukgymnastprogram, 97 procent.
Lägst prestationsgrad hade studenter på civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram med 84 procent.
På vissa yrkesexamensprogram har prestationsgraden
ökat under perioden 2004/05–2010/11. Störst var ökningen
på arkitektprogram med 3 procentenheter (från 90 till 93
procent) följt av juristprogram och juris kandidatprogram
med en ökning på 2 procentenheter (från 90 till 92 procent). På flera stora program minskade prestationsgraden
under samma period. Störst var minskningen på apote-
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Figur 26. Prestationsgrad för helårsstudenter läsåren
2004/05–2010/11 uppdelat på studieform. Notera den kapade
skalan på y-axeln. Prestationsgraden är lägst och har också sjunkit
mest på fristående kurser på distans.

karprogram med 4 procentenheter (från 92 till 88 procent) och på lärarprogram med 3 procentenheter (från 91
till 88 procent).
När det gäller de generella programmen så var den genomsnittliga prestationsgraden 82 procent läsåret 2010/11.
Prestationsgraden var högst på kandidatprogram med 84
procent, följt av högskoleexamensprogram med 82 procent och masterprogram med 80 procent. Lägst var prestationsgraden på magisterprogram med 76 procent. På
högskoleexamensprogram och kandidatprogram har prestationsgraden ökat med 4 respektive 3 procentenheter
under perioden 2007/08–2010/11. På masterprogram och
magisterprogram har däremot prestationsgraden sjunkit
med 2 procentenheter under samma period.
Kvinnor har en högre prestationsgrad än män på alla
generella program och på nästan alla stora yrkesexamensprogram. Bland yrkesexamensprogrammen var skillnaden
störst på lärarprogrammet – där var prestationsgraden 89
procent för kvinnor och 81 procent för män läsåret 2010/11.
När det gäller de generella programmen var skillnaden
störst på högskoleexamensprogrammen med 86 procent
för kvinnor och 77 procent för män.
Det finns också skillnader i prestationsgrad mellan
svenska och inresande studenter. På magister- och masterprogrammen var en övervägande majoritet – 59 respektive 66 procent – av helårsstudenterna inresande studenter
läsåret 2010/11. På masterprogrammen var prestationsgraden lägre bland inresande än bland svenska studenter –
78 jämfört med 83 procent. På magisterprogrammen var
skillnaden mindre – 75 procent bland inresande studenter
och 76 procent bland svenska studenter. Läs mer om prestationsgrader i Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat
av, statistisk analys 2013/11, UKÄ.
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UTBILDNINGENS OMFATTNING
OCH INRIKTNING
I detta avsnitt beskrivs den volymmässiga utvecklingen av
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, mätt i antalet
helårsstudenter. Till skillnad från avsnittet studenterna är
det inte studentpopulationen – dvs. individerna – som är
i fokus i detta avsnitt utan utbildningens omfattning och
inriktning.
Med helårsstudenter menas registrerade studenter som
har räknats om till helårsekvivalenter. Eftersom inte alla
studenter är registrerade på heltid hela året finns det färre
helårsstudenter än registrerade studenter. Läsåret 2012/13
uppgick antalet helårsstudenter till drygt 70 procent av
antalet studenter som hade varit registrerade i högskolan
någon gång under läsåret.
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I medier och i den politiska debatten har sommarkurser ibland
beskrivits som ett sätt för studenter att klara försörjningen under
sommaren eftersom registrering på en sommarkurs ger möjlighet till studielån. Men synen på sommarkurser varierar och det
har även diskuterats i samband med ett utökat studieår att studier under sommaren kan vara en väg till förkortad studietid. Det
har emellertid ifrågasatts eftersom möjligheterna att inkludera
sommarkurser i en senare examen skulle vara små. En ytterligare
aspekt av sommarkurser som har lyfts fram är att de syftar till
breddning och bildning, både för aktiva studenter och som en
möjlighet för yrkesverksamma att fortbilda sig.
Som ett led i Universitetskanslersämbetets uppdrag att följa universitets och högskolors resursutnyttjande genomförde
ämbetet under 2013 en analys av sommarkurser (se vidare
Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse, Effektivitetsanalys 2013/2, UKÄ).
Analysen visade att antalet sökbara sommarkurser låg relativt
stabilt runt 700 kurser mellan 2008 och 2011 men 2011–2013
minskade de med 37 procent till 430 kurser. Sommaren 2012
läste drygt 4 000 helårsstudenter sommarkurser och majoriteten läste på distans. Ungefär 25 lärosäten genomförde sommaren 2012 minst en sommarkurs. Sommarkurserna utgjorde 1,3
procent av den totala utbildningsvolymen för läsåret 2011/2012.
En genomgång av samtliga kursplaner för sommaren 2012 visade att majoriteten av sommarkurserna tillhörde ett av lärosätets
huvudområden och kunde därmed ingå som en del i den successiva fördjupningen alternativt som breddkurser mot framför
allt en generell examen på kandidatnivå men i vissa fall även som
en del i en yrkesexamen. En stor del av utbudet bedömdes därför
uppfylla kravet på att kunna fungera som en tredje termin med en
möjlighet för studenten att förkorta den totala studietiden. Men utbudet av sommarkurser var samtidigt begränsat, exempelvis inom
yrkesexamensprogram, och det är därför endast ett begränsat
antal studenter som kan utnyttja den möjligheten.
Analysen av studenternas prestationsgrad på sommarkurser
visar att den ligger något under prestationsgraden på fristående kurser under ordinarie läsår, men resultatet ger inte stöd för
att majoriteten av studenterna skulle registrera sig enbart för
att klara försörjningen under sommaren utan att sedan ta poängen. För sommarkurserna som gavs på campus minskade
prestationsgraden mellan 2010 och 2012 från 61 till 55 procent
medan prestationsgraden på distanskurser i stället ökade något
från 46 till 50 procent.
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Figur 27. Antalet helårsstudenter 1989/90–2013. Antalet helårsstudenter 2012 var 299 000, vilket är en minskning med 5 900
jämfört med 2012.

Utvecklingen av antalet helårsstudenter totalt sett redovisas per kalenderår (vårtermin plus hösttermin) där 2013
är det senaste året. Därmed går det att presentera de mest
aktuella uppgifterna om förändringar i utbildningsvolymen. Övriga uppgifter om helårsstudenter gäller läsår, där
2012/13 är det senaste läsåret.
Antalet helårsstudenter fortsätter att minska

År 2013 uppgick antalet helårsstudenter på grundnivå och
avancerad nivå till 299 000, vilket är en minskning med
nästan 5 900 helårsstudenter eller 2 procent jämfört med
2012. Antalet helårsstudenter minskade även 2011 och 2012.
En förklaring till minskningen från 2011 och framåt är att
de inresande studenterna har blivit färre samtidigt som en
tillfällig utökning av lärosätenas takbelopp upphörde 2012.
Sett i ett längre perspektiv har dock antalet helårsstudenter ökat kraftigt. I början av 1990-talet fanns det ungefär 150 000 helårsstudenter. I början av 2000-talet, 2003,
hade antalet mer än fördubblats och uppgick till 300 000.
Den kraftiga ökningen beror på att den högre utbildningen byggdes ut under denna period. Under åren 2005–2007
minskade antalet helårsstudenter till följd av minskad efterfrågan från studenternas sida. Därefter ökade antalet
igen och 2010 nåddes det hittills högsta antalet med 315 800
helårsstudenter. Ökningen förklaras till stor del av att takbeloppen utökades 2010–2011 så att lärosätena kunde ta
emot och utbilda fler studenter under den djupa lågkonjunkturen.
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Figur 28. Antal helårsstudenter på yrkesexamensprogram,
generella program, konstnärliga program samt på fristående kurser på campus respektive distans. Sedan läsåret
2011/12 har antalet helårsstudenter minskat inom samtliga studieformer utom yrkesexamensprogram och konstnärliga program.
Mest minskade antalet på fristående kurser på distans.

årsstudenter har minskat med närmare 6 400 helårsstudenter eller 2 procent jämfört med läsåret 2011/12.
Av samtliga helårsstudenter läsåret 2012/13 var 92 procent svenska studenter och 8 procent inresande studenter.
Men inresande studenter stod för mer än hälften av den
totala minskningen på 6 400 helårsstudenter. Sedan läsåret 2011/12 har antalet inresande studenter minskat med
närmare 3 600 helårsstudenter eller 13 procent. De svenska
studenterna har under samma period minskat med 2 800
helårsstudenter eller 1 procent. Att antalet inresande studenter har minskat så kraftigt är som tidigare nämnts
huvudsakligen en effekt av införandet av studieavgifter för
studenter utanför EU/EES och Schweiz.
Det är främst på masterprogram som de inresande studenterna har blivit färre. Där har antalet inresande helårsstudenter minskat från 9 900 läsåret 2011/12 till 6 700
läsåret 2012/13, dvs. en minskning på 3 200 helårsstudenter.
Det innebär att 90 procent av minskningen bland inresande
studenter avser masterprogram.
Minskningen bland de svenska helårsstudenterna avser
däremot enbart fristående kurser. Inom övriga studieformer har de svenska helårsstudenterna i stället ökat i antal
jämfört med läsåret 2011/12.
Störst minskning på fristående kurser på distans

De inresande studenterna minskar mest

Utvecklingen av antalet helårsstudenter per läsår följer ett liknande mönster som den per kalenderår. Läsåret 2012/13 uppgick antalet helårsstudenter i
svensk högskoleutbildning till 301 300, varav 59 procent var kvinnor och 41 procent var män. Antalet hel-

Läsåret 2012/13 studerade 43 procent av alla helårsstudenter – dvs. både svenska och inresande studenter – på
yrkesexamensprogram, 28 procent på generella program
och 1 procent på konstnärliga program. Övriga 28 procent
studerade på fristående kurser – 19 procent på fristående
kurser på campus och 9 procent på fristående kurser på
distans.
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Sedan föregående läsår har antalet helårsstudenter
minskat på både generella program och fristående kurser.
Störst var minskningen på fristående kurser på distans som
minskade med 3 400 helårsstudenter eller 11 procent. Därefter följer fristående kurser på campus som minskade med
knappt 2 500 helårsstudenter eller 4 procent. På generella program minskade antalet med 1 800 helårsstudenter
eller 2 procent.
På yrkesexamensprogram och konstnärliga program
ökade i stället antalet helårsstudenter. På yrkesexamensprogram ökade antalet med 1 300 helårsstudenter eller 1
procent och på konstnärliga program med 150 helårsstudenter eller 5 procent.
En tydlig trend de senaste tio åren är att andelen helårsstudenter på program har ökat medan andelen på fristående kurser har minskat. Läsåret 2004/05 fanns 66 procent av helårsstudenterna på program och 34 procent på
fristående kurser. Andelen helårsstudenter på program
ökade därefter under flera års tid – framför allt från slutet av 2000-talet och framåt – och läsåret 2012/13 fanns
72 procent av helårsstudenterna på program medan 28
procent fanns på fristående kurser.
Det största området är juridik och
samhällsvetenskap

Juridik och samhällsvetenskap är det i särklass största ämnesområdet. Läsåret 2012/13 fanns det drygt 126 000 helårsstudenter inom juridik och samhällsvetenskap, vilket
motsvarar 42 procent av samtliga helårsstudenter. Det näst
största området är humaniora och teologi med 15 procent
av helårsstudenterna läsåret 2012/13, följt av teknikområdet med 14 procent och naturvetenskap med 10 procent.
Fördelningen av helårsstudenter mellan de olika ämnesområdena såg ungefär likadan ut läsåret innan.
Antalet helårsstudenter har minskat inom flera ämnesområden sedan läsåret 2011/12. Den procentuella minskningen var störst inom humaniora och teologi, som mins-
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Figur 29. Fördelning av helårsstudenter mellan olika
ämnesområden läsåret 2012/13. Området juridik och samhällsvetenskap är störst, följt av områdena humaniora och teologi samt
teknik.

kade med 5 procent. Därefter följer områdena juridik och
samhällsvetenskap samt konstnärligt område som minskade med ungefär 3 procent vardera. Inom området vård
och omsorg har i stället antalet helårsstudenter ökat med
cirka 3 procent det senaste läsåret. En förklaring till
ökningen är att sjuksköterskeutbildningen har byggts ut
med fler platser.
Fördelningen av helårsstudenter mellan de olika ämnesområdena skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Läsåret
2012/13 fanns 46 procent av kvinnorna, mätt i helårsstudenter, inom området juridik och samhällsvetenskap. Därefter följde humaniora och teologi med 16 procent samt
vård och omsorg med 10 procent. När det gäller männen
fanns 36 procent av helårsstudenterna inom juridik och
samhällsvetenskap, 24 procent inom teknik och 14 procent
inom humaniora och teologi.

Antal

LÄRARUTBILDNINGEN
Nybörjare

12 000

Tidigare i kapitlet, i avsnittet om nybörjare, redovisas något fler nybörjare på lärarprogram (cirka 100) än de detaljerade uppgifter som
redovisas här. Det beror på att här har varje nybörjare på program mot
någon av de fyra nya lärarexamina räknats endast en gång oavsett
vilket program de började på. I det tidigare avsnittet kan en individ
som bytt mellan program inriktade mot olika lärarexamina redovisas
på två olika program vilket innebär att små differenser finns.
Här redovisas även uppgifter om nybörjare som kombinerar studier
på civilingenjörs- och ämneslärarprogram vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) men inte nybörjare på kombinerade masterprogram och
ämneslärarprogram vid Chalmers tekniska högskola. Nybörjarna vid
KTH är i det tidigare avsnittet om nybörjare redovisade som nybörjare på civilingenjörsprogram vilket också bidrar till små differenser.

Ökning läsåret 2012/13, oförändrat hösten 2013
Under läsåret 2012/13 inledde totalt nästan 11 600 nybörjare studier
på lärarprogrammen (mot förskollärarexamen, grundlärarexamen,
ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen samt mot den gamla
lärarexamen). Det var en ökning med 8 procent jämfört med läsåret
innan, men de senaste uppgifterna om antalet nybörjare hösten 2013
visar inte på någon fortsatt ökning av nybörjarna för läsåret 2013/14.
Nybörjarna på lärarprogram hösten 2013 var fortfarande 9 000, dvs.
ungefär lika många som hösten 2012.
På totalnivå skedde enligt de senaste nybörjaruppgifterna för hösten 2013 alltså ingen förändring men de olika programmen och inriktningarna inom programmen utvecklas olika. Antalet nybörjare mot
förskollärar- och ämneslärarexamen ökade hösten 2013 med 2 respektive 5 procent, dvs. betydligt mindre än läsåret 2012/13, medan
nybörjarna på yrkeslärarprogram minskade med 9 procent.
Grundlärarprogrammet som har tre olika inriktningar minskade på
totalnivå med knappt 1 procent, men det varierade mycket mellan
inriktningarna. Nybörjare inriktade mot årskurs 4–6 ökade med 7
procent samtidigt som nybörjare inriktade mot fritidshem minskade
med 7 procent och de inriktade mot förskoleklass och årskurs 1–3
minskade med 3 procent.
Även ämneslärarprogrammet har olika inriktningar, mot årskurs 7–9
respektive gymnasieskolan. Men utvecklingen på respektive inriktLäsåret
2011/12
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Figur 30. Antal nybörjare på program mot lärarexamen,
terminsvis 2003–2013.
ning framgår inte tydligt i statistiken eftersom flera lärosäten inte
redovisat vilken av inriktningarna studenterna började på.
Antalet nybörjare på lärarprogram minskade under 00-talet från
14 400 läsåret 2003/04 till 10 400 läsåret 2008/09. Den nedåtgående utvecklingen bröts av en viss uppgång läsåren 2009/10 och
2010/11. Men när de nya lärarexamina infördes höstterminen 2011
och lärosätena fick ansöka om nya examenstillstånd innebar det att
utbudet av framför allt program för grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan minskade tillfälligt. Det påverkade antalet nybörjare läsåret 2011/12 negativt. Det senaste läsåret har antalet nybörjare
ökat till 11 600.
Uppgifter om nybörjare i lärarutbildningen fördelat per lärosäte
och examensinriktning för läsåren 2011/12 och 2012/13 finns i tabell
8. Utvecklingen för de olika lärosätena varierar mellan läsåren och
programmen. Det skedde t.ex. en kraftig expansion av förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola där antalet nybörjare mer än
fördubblades läsåret 2012/13. Grundlärarprogrammet som helhet
expanderade mest vid Stockholms universitet medan den största
expansionen av ämneslärarprogrammet skedde vid Malmö högskola.

Läsåret 2012/13

Förändring (%)
Läsåret 2011/12
till 2012/13

Hösten
2012 till 2013

Totalt

Totalt

Män

Kvinnor

2 960

3 290

220

3 070

11

2 750

3 240

670

2 570

18

-1

600

690

250

440

16

–7

1 310

1470

120

1 350

13

–3

2

840

1080

300

780

27

7

2 920

3 470

1 590

1 880

19

5

780

740

300

440

2 150

2560

1 220

1 340

170

70

100

580

640

240

400

11

–9

Okänd
Yrkeslärarexamen

10 000

1 550

960

270

690

–38

– 28

10 760

11 600

2 990

8 610

8

0

Tabell 7. Antal nybörjare per program mot lärarexamen och inriktning, läsåren 2011/12 och 2012/13. Studenter på kombinerade
masterprogram och ämneslärarprogram vid Chalmers tekniska högskola ingår inte i denna jämförelse.
* Huvudsakligen särskilda lärarutbildningssatsningar (VAL och ULV).
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Figur 31. Antal lärarexamina fördelade på andel kvinnor
respektive män läsåren 2003/04 till 2012/13.
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Examinerade
Variationerna mellan läsåren i antalet utfärdade lärarexamina har varit stora, från som högst drygt 12 400 läsåret 2010/11 till som lägst
knappt 6 500 läsåret 2011/12 och 8 250 i den senaste redovisningen
som gäller läsåret 2012/13. Variationerna beror främst på den pågående lärarlegitimationsreformen.
De examina som utfärdats de senaste läsåren gäller främst den
sammanhållna lärarutbildning som infördes höstterminen 2001 eller
ännu äldre lärarutbildning. Uppgifterna om lärarexamina i statistiken avser således än så länge nästan uteslutande äldre lärarexamina. Det beror på att få studenter ännu hunnit slutföra sin utbildning
för någon ny lärarexamen eftersom t.ex. den nya förskollärarexamen
med normalstudietakt omfattar 3,5 års heltidsstudier och ämneslärarexamen, beroende på inriktning och ämnen, omfattar 4,5 till 5,5
års heltidsstudier.
Andelen män bland de examinerade lärarna är liten och har minskat
de senaste läsåren (figur 31). Läsåret 2012/13 var andelen 19 procent,
men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika inriktningar av lärarexamina. Den mot förskola och fritidshem hade en fortsatt liten andel män,
omkring 7 procent. Även bland examinerade inriktade mot grundskolans tidigare år var andelen män liten – omkring 13 procent – och
andelen har dessutom minskat de senaste läsåren.
Bland examinerade inriktade mot grundskolans senare år och gymnasieskolan var det däremot en betydligt jämnare könsfördelning,
omkring 35 respektive drygt 40 procent män. Dessa andelar har ökat
med några procentenheter under senare läsår.
Genomströmning i en utbildning beskrivs bl.a. med måttet examensfrekvens som mäter andelen examinerade inom en viss tid från
studiestarten. Examensfrekvens för nybörjarna på lärarprogram läsåren 2001/02–2003/04 har följts upp och avser alltså den äldre lärarexamen. Av dessa nybörjare hade totalt omkring 65 procent (av
kvinnorna 70 procent och av männen 50 procent) examinerats till
och med uppföljningsåren 2009/10–2011/12. Cirka 5 procent av både
kvinnorna och männen hade i stället för lärarexamen avlagt en annan
examen från högskolan och ytterligare några procent var fortfarande
registrerade för studier. Det innebar att av nybörjarna de första åren
på den lärarutbildning som infördes höstterminen 2001 var det totalt
omkring 35 procent som inte tog ut en lärarexamen. I förhållande till
andra yrkesexamina är det en relativt låg examensfrekvens. 6
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Linköpings universitet

140
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40

60

Linné-universitetet

280

250

60

50

Luleå tekniska universitet

100

120

Malmö högskola

350

360

60

60

Mittuniversitetet

180

170

20

20

Mälardalens högskola

120

250

Stockholms universitet

290

310

100

150

Södertörns högskola

120

220

50

60

80

90

20

20

Uppsala universitet

240

190

Örebro universitet

30

70

40

30

2 960

3 290

600

690

Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Konstfack
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan

Lunds universitet

Umeå universitet

Totalt

Tabell 8. Antal nybörjare per program mot lärarexamen och inriktning
fördelat på lärosäten, läsåren 2011/12 och 2012/13.
* Vid Chalmers tekniska högskola började höstterminerna 2011 och 2012 10-talet studenter på
masterprogrammet Lärande och ledarskap som kombinerar ingenjörs och ämneslärarstudier.
Antalsuppgifter om <5 är markerade med -- i tabellen.

Grundlärarexamen
Förskoleklass,
åk 1-3
2011/
2012

2012/
2013

Yrkeslärarexamen

Ämneslärarexamen
Åk 4-6

2011/
2012

Åk 7-9

2012/
2013

2011/
2012

Gymnasieskolan

2012/
2013

2011/
2012

2012/
2013

*

Okänd

(gamla)
2012/
2013

*

*

*

10

20

10

20

110

160

1 030

1 010

440

420

380

410

270

290

180

220

260

280

60

40

240

310

50

80

80

2012/
2013

2011/
2012

2012/
2013

2011/
2012

110

120

160

60

50

240

180

130

90

70

110

100

70

70

50

40

90

80

20

20

110

50

80

50

40

10

10

30

60

40

40

30

30

20

70

80

50

50

10

30

2012/
2013

20

100

10

Totalt

2011/
2012

30

2011/
2012

Lärarexamen

10

80

30

50

20

20

50

--

40

50

40
50

40

--

70

--

60

10

30

40

40

60

20

20

--

50

20

30

40

40

20

30

10

10

40

50

20

30

--

--

220

270

100

90

40

60

20

50

130

130

70

70

110

80

630

720

20

30

30

30

50

20

30

20

30

50

50

50

50

--

60

100

110

70

60

80

70

160

130

70

60

40

50

60

60

140

160

40

20

30

10

20

40

50

10

150

130

30

40

110

110

40

30

140

100

100

120

140

220

--

20

50

140

90

760

720

80

40

40

--

760

720

10

10

180

240

--

180

130

190

80

1 110

1 110

10

10

230

260

20

10

170

320

640

450

1 670

1 850

20

--

400

420

110

70

370

470

50

20

790

750

220

360

10 760

11 600

20

30

30
10

10

20

40

70

160

60

160

100

20

290

410

80

60

30

0

50

30

50

50

40

40

20

30

20

50

90

120

120

150

60

70

60

70

270

240

60

70

30

60

--

60

140

1 310

1 470

850

1 070

770

2 150

2 560

740

120

180

50

0

170

580

640

1 550

960

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCER AD NIVÅ

45

