Beskrivning av statistik om
sökande och antagna
UKÄs statistik om sökande och antagna på grundnivå
och avancerad nivå

1

PM
Datum: 2016-05-17
Nummer: 1/2016

Avdelning
Analysavdelningen
Handläggare
Staffan Nilsson
08-563 087 56
staffan.nilsson@uka.se

Bakgrund
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är ansvarig myndighet för officiell statistik om
högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Syftet med UKÄs statistik över högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
(tidigare grundutbildning) är att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolesektorn
som bland annat kan utgöra underlag för planering, uppföljning och utvärdering av
utbildningen och urvalsram för specialundersökningar. Uppgifter om sökande och antagna är
en del av UKÄs statistik.
UKÄ publicerar officiell statistik om sökande och antagna i en nationell
uppföljningsstatistikdatabas om högskolan (NU), i regelbundet återkommande statistiska
meddelanden (SM) som utvecklas i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) samt i
olika typer av statistiska analyser.
Användare av statistiken om sökande och antagna är bland annat Utbildningsdepartementet,
universitet och högskolor, andra personer som arbetar med planering och utvärdering inom
detta område, arbetsmarknadens organisationer, forskare, media och studenter.

Föränderliga populationer
Ett stort antal studenter påbörjar varje termin studier vid universitet och högskolor i Sverige.
Innan de kan påbörja en utbildning så måste de dock söka och antas till ett
utbildningsprogram eller en kurs. Ansöknings- och antagningsprocessen startas i god tid innan
studenterna kan påbörja sina studier och sista datumet för ansökan till utbildningar vid
universitet och högskolor är vanligtvis drygt fyra månader före terminsstart (men för vissa
utbildningar tidigare än så). Efter att en ansökan har skickats börjar en relativt lång process av
behörighetsprövning, urval och antagning som hanteras av Universitets- och högskolerådet
(UHR) och tidigare av Verket för högskoleservice (VHS).
Att beskriva antagningsprocessen till högskolan med statistik är komplicerat. Mycket
händer mellan söktillfälle och terminsstarten och populationerna är föränderliga. Alla som
söker antas inte, och alla som antas påbörjar inte en högskoleutbildning. Några som påbörjar
studier har inte sökt inom ramen för antagningssystemet och det sker efteranmälningar till
utbildningar, även långt efter terminsstart. Vissa sökande har tidigare erfarenheter av att
studera på högskolan och andra inte. Statistik som sammanställs vid en tidpunkt kommer
därmed sannolikt skilja sig från statistik som sammanställs vid en annan tidpunkt på grund av
att de utgår från olika populationer.
Statistiken över sökande, antagna och nybörjare i högskolan ger en bild av denna komplexa
och ständigt föränderliga process och av inflödet i högskolan. Olika publikationer kan till
synes visa något olika bilder vilket beror på bland annat att vissa delar av statistiken redovisas
per hösttermin medan andra redovisas per läsår, att viss statistik avser samtliga sökande och
annan endast behöriga sökande och att olika statistik sammanställs vid olika tidpunkter och
utgår från olika populationer. UKÄs statistik fokuserar på förstahandssökande. Vilka

2

UKÄ • PM – BESKRIVNING AV STATISTIKEN OM SÖKANDE OCH ANTAGNA

PM
Datum: 2016-05-17
Nummer: 1/2016

Avdelning
Analysavdelningen
Handläggare
Staffan Nilsson
08-563 087 56
staffan.nilsson@uka.se

avgränsningar som görs i övrigt beror på vilket syfte och vilken målgrupp statistiken har i det
specifika fallet.

Fakta om statistiken
Statistiken över sökande och antagna till universitet och högskolor beskriver efterfrågan på
och tillströmningen till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare
grundutbildning) samt förändringar över tiden. Vid varje tillfälle är den statistik som samlas
in totalräknad och beskriver ansökningar, via UHRs (och tidigare VHS) samordnade
nationella antagningssystem NyA, till universitet och högskolor. Tidigare terminer gjordes
även antagning via högskolornas lokala system för antagning (LANT) men från och med
våren 2007 har NyA ersatt LANT.
Statistik om sökande och antagna har påverkats av det nya antagningssystemet som togs i
bruk hösten 2007 och att en ny utbildningsstruktur trädde i kraft 1 juli 2007. Uppgifter om
sökande och antagna till och med våren 2007 är därför inte jämförbara med motsvarande
uppgifter från och med hösten 2007. Det nya systemet omfattar fler utbildningar än tidigare.
Tidigare administrerades större delen av programantagningen av VHS. Detta var grunden för
sökandestatistiken avseende utbildningsprogram. Antagningen till resterande lokala program
och alla kurser hanterades av lärosätena själva. Från och med hösten 2007 ingår alltså både
tidigare VHS-program samt lokala kurser och program i det nya antagningssystemet, som
numera UHR fortsättningsvis administrerar. Sökandetalen baseras numera således på ett större
underlag än tidigare.
Uppgifter från och med vårterminen 2007 inhämtas från NyA och uppgifter till och med
höstterminen 2006 har inhämtats från de centrala och lokala datoriserade antagningssystemen.
UKÄs statistik baseras endast på uppgifter från NyA och utbildningar till vilka antagningen
sker manuellt utanför antagningssystemen ingår inte i statistiken. Uppgifter saknas därmed för
flera konstnärliga utbildningar och vissa fortsättningskurser inom vård- och omsorgsområdet
vilka dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen sökande i riket.
Sökandetalen påverkas också något av den nya utbildningsstruktur som trädde i kraft den 1
juli 2007. Den nya utbildningsstrukturen innebär förenklat att den tidigare grundläggande
högskoleutbildningen har delats upp i två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Sökandetalen
påverkas något av detta genom att vissa längre utbildningar, som tidigare utgjorde ett
sökalternativ på grundutbildningsnivå, från och med hösten 2007 har delats upp i två delar
och således utgör två sökalternativ.
I samband med den nya utbildningsstrukturen har också examensordningen förändrats. Nya
examina har inrättats (bland annat masters- och civilekonomexamen) och andra har upphört
(social omsorgs-, teologie kandidat-, yrkeshögskole- och yrkesteknisk högskoleexamen).
Definitionen av platser är förändrad från och med hösten 2007. Tidigare avsåg begreppet plats
det antal sökande som universiteten och högskolorna gett i uppdrag åt Verket för
högskoleservice att anta. Från och med hösten 2007 avser begreppet plats det faktiska antalet
antagna, efter andra antagningsomgången.
Sammantaget medför dessa förändringar att jämförelser av sökande och antagna före och
efter hösten 2007 bör göras med största försiktighet.
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I NyA hanteras ett stort antal nationella antagningsomgångar av UHR på uppdrag av
lärosätena. Med antagningsomgång avses en sammanhållen hantering av anmälan till visst
utbildningstillfälle/grupp av utbildningstillfällen med gemensam anmälningstid och
urvalstidpunkt. De flesta sökande hanteras inom en större ordinarie nationell
antagningsomgång för höst- respektive en för vårterminen. Utöver dessa finns det dock i NyA
ett stort antal mindre antagningsomgångar av varierande storlek. Det finns bland annat
antagningsomgångar som främst vänder sig till utländska studenter, men även svenska
studenter söker inom dessa omgångar. Dessa internationella omgångar ligger utanför de stora
ordinarie omgångarna för hösten och våren (och de redovisas separat i vissa publikationer).
För mer detaljerad information om antagningsprocessen hänvisas till UHR (UHR,
Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, Universitets- och högskolerådets
antagningsstatistik, PM, http://www.uhr.se/Studier-och-antagning/Antagningsstatistik/).
I den officiella statistiken inkluderas generellt samtliga antagningsomgångar som hanteras i
NyA som avser högskoleutbildning på grund och avancerad nivå för samtliga lärosäten för
höst- respektive vårterminerna. I NyA förekommer även viss annan antagning till utbildningar
som inte är högskoleutbildning och som därför inte inkluderas i statistiken (till exempel
skorstensfejarutbildningen och polisutbildningen). Sökandedata avseende hösten respektive år
samlas in av SCB via UHR och NyA i månadsskiftet augusti/september och för våren i
januari och publiceras någon månad senare.
När allt material från UHR inkommit och bearbetats framställs statistik över sökande och
antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Insamlade uppgifter
granskas, grupperas och kompletteras vid SCB. Uppgifterna sammanställs och lagras sedan
fysiskt i flera databaser med samlingsnamnet ”Universitets- och högskoleregistret”. Siffrorna
speglar förändringar över tiden och de sökande kan i olika publikationer redovisas bland annat
efter ålder, kön samt sökt universitet/högskola och program/kurs.
Statistiken över sökande och antagna har samlats in varje termin från och med höstterminen
1995 av UKÄ respektive Högskoleverket. Uppgifter på individnivå sparas i tio år och därefter
gallras uppgifter om sökande och antagna. Uppgifter om nybörjare gallras inte. För varje år
har nya högskolor anslutits till UHRs samordnade antagningssystem som finns, vilket också
försvårar jämförelser över en längre tid. Även den nya utbildnings- och examensstrukturen
kan påverka jämförelser över tiden. Före 1995 publicerades olika former av statistik om
sökande och antagna av andra myndigheter. Sedan höstterminen 1977 har uppgifter om
sökande och antagna via det samordnade antagningssystemet publicerats varje termin, av
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) respektive VHS. Uppgifterna har under vissa
perioder även inkluderat uppgifter om sökande via lokal antagning, dock utan någon
nettoräkning mellan de olika systemen.

Centrala begrepp
I följande avsnitt presenteras några begrepp som är centrala vid redovisningen av statistik om
sökande och antagna inom högskolan.
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Kurser och program
På universitet och högskolor ges olika utbildningar i form av kurser på grundnivå och
avancerad nivå (tidigare grundutbildning). Med kurser avses en utbildning som har en av
universitetet eller högskolan avgränsad och fastställd omfattning. Kurser kan ges fristående
eller sammanföras till program. Med program avses kombinationer av kurser som fastställs av
respektive lärosäte och som kan leda till en yrkesexamen eller en generell eller en konstnärlig
examen på grundnivå eller avancerad nivå. På vissa lärosäten behöver studenter som antagits
till ett utbildningsprogram söka till de enskilda kurser som ingår i programmet. För andra
lärosäten och program räknas studenterna som sökande till de enskilda kurserna inom de
nationella antagningsomgångarna. De studenter som antagits till programmet är dock
garanterade en plats på de kurser som ingår i programmet.
Utbildningarna är grupperade enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatur) som i sin
tur är anpassad till den internationella standarden för utbildningsklassificering (ISCED 97) för
att möjliggöra internationella jämförelser.

Sökande
Ansökningar omfattar samtliga sökalternativ som en person sökt via NyA. Med sökande
avses en individ som anmält sig till ett eller flera kurser och/eller program. Som mått på antal
sökande används bland annat det totala antalet individer som anmält sig till ett visst lärosäte
eller ett visst sökalternativ, dvs. alla som sökt till utbildningar oavsett om det rör sig om deras
förstahandsval och oavsett om de är behöriga att antas till den utbildning de sökt eller inte.
Andra mått på sökande inkluderar endast förstahandssökande. Med förstahandssökande avses
individer som i första hand anmält sig till ett visst lärosäte eller ett visst sökalternativ, dvs. det
som den sökande har angivit som sitt första sökta alternativ i sin anmälan. En person kan bara
vara förstahandssökande till ett sökalternativ inom samma antagningsomgång.
En central distinktion är den mellan behöriga och obehöriga sökande. Med behörig sökande
avses en sökande till viss utbildning som uppfyller samtliga villkor avseende grundläggande
behörighet och i förekommande fall särskild behörighet för tillträde till sökt utbildning. Till
gruppen hänförs även de som medgivits undantag från visst eller vissa villkor (HF 7 kap. 2-3
§§). Obehöriga sökande är de sökande som inte uppfyller samtliga behörighetskrav för
grundläggande och särskild behörighet till den utbildning som de sökt.
De är i detta sammanhang viktigt att notera att den sökandes behörighet inte är någon en
gång för alla given egenskap. En person som är behörig till en högskoleutbildning behöver
inte vara behörig till en annan utbildning. Det är därmed inte möjligt att beskriva en
allmängiltig uppdelning i behöriga och obehöriga sökande utan en individs behörighet kan
bara bestämmas i förhållande till specifika utbildningar. Samma sökande kan vara behörig till
en utbildning men obehörig till en annan. Många av de obehöriga sökande har definierats som
obehöriga därför att de inte kompletterat sin ansökan med betyg på grund av att de inte hunnit
få sitt gymnasiebetyg innan ansökningstillfället. De sökande kan också ändra sina planer
under ansökningsprocessen.
Om en invid är behörig kan således inte bestämmas förrän de antas. Man kan vara obehörig
till sitt förstahandsval men behörig (och därmed antas till) sitt andrahandsval, och
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behörigheten kan – genom slutförande av behörighetsgivande utbildning – förändras över tid.
Detta innebär att det är möjligt att sammanställa statistik om samtliga sökande relativt snabbt
efter sista antagningsdag, men statistik om behöriga sökande kan inte tas fram innan
behörigheten har prövats i antagningsprocessen (UHR, Avdelningen för analys, främjande
och tillträdesfrågor, Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik, PM,
http://www.uhr.se/Studier-och-antagning/Antagningsstatistik/).

Antagna
Med antagna avses personer som blivit erbjudna och accepterat en utbildningsplats på visst
sökalternativ i det första eller det andra urvalet. Att bli antagen är dock inte liktydigt med att
verkligen påbörja utbildningen. Påbörjat utbildning anses de har gjort som registrerat sig,
dessa innefattar studerande som är förstagångsregistrerade på en kurs samt de som är
fortsättningsregistrerade på kurs som löper över flera terminer. Studenter som enbart är
omregistrerade eller registrerade för prov ingår inte i redovisningarna. Detsamma gäller
studenter som gjort tidiga avhopp. Studenter som för första gången är registrerade i svenska
högskolan benämns som högskolenybörjare, medan programnybörjare är studenter som för
första gången är registrerade på ett program. Nybörjare på högskola är studenter som för
första gången är registrerad på ett specifikt lärosäte.

Publicering av statistiken
UKÄ publicerar årligen statistik om sökande och antagna avseende hösttermin i statistiska
meddelanden, medan uppgifter avseende vårtermin även publiceras i UKÄs
NU-statistikdatabas i början av april samma år som statistiken avser.

Statistiska meddelanden
UKÄ (tidigare Högskoleverket) och SCB har årligen sedan 1995 publicerat statistikuppgifter
om sökande och antagna till högskoleutbildning i serien statistiska meddelanden (SM) UF 46
(tidigare U 46) – Sökande och antagna till universitet och högskolor.
I de statistiska meddelandena presenteras huvudsakligen statistik om sökande och antagna
till högskoleutbildning på grund och avancerad nivå, men även vissa uppgifter om
högskolenybörjare.
I SM om sökande och antagna redovisas huvudsakligen behöriga förstahandssökande, dvs.
personer som är behöriga till det alternativ de har sökt i första hand. I SM om sökande och
antagna är fokus på personer som inte tidigare varit registrerade för studier i högskolan. Dessa
individer har i tidigare SM kallats för nya sökande. Nya sökande i detta sammanhang
innefattar alltså även individer som tidigare kan ha sökt och antagits till högskolan, men som
inte tidigare har varit registrerade.
Sökande och antagna redovisas efter olika gruppindelningar. Viktiga gruppindelningar är
kön, ålder, universitet/högskola och programgrupper. Totalraderna i tabellerna som
presenteras i de statistiska meddelandena är nettoräknade. Med totalt netto menas att en
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studerande räknats endast en gång i nettosumman även om han/hon sökt flera olika
sökalternativ.
Sökande som saknar fullständiga personnummer, främst utländska studenter, ingår inte i
redovisningen i SM eftersom fokus ligger på intresset för högskolestudier hos den svenska
befolkningen och på sökande utan tidigare högskolestudier. En stor del av de sökande från
andra länder har redan påbörjat en högskoleutbildning i sitt hemland och söker företrädesvis
masterutbildningar i Sverige.
Ofullständiga personnummer innebär att en unik identitet saknas och tidigare ansökningar
via högskolornas lokala antagningssystem kunde leda till dubbelräkning om en student sökt
till flera olika högskolor. Införandet av det gemensamma antagningssystemet NyA våren 2007
innebär att dubbelräkningen har minskat.
Från och med hösten 2002 redovisas endast sökande med fullständiga personnummer i SM.
Det finns ett tidsseriebrott 2002 som beror på att uppgifter på personnivå inte fanns längre
tillbaka än hösten 2002 då materialet avidentifierats efter fem år i enlighet med då gällande
regler. Från och med 2008 får dock materialet sparas i tio år. Antalet studenter med
ofullständiga personnummer har ökat markant under mitten av 2000-talet i samband med att
inresande studenter ökat. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var gruppen inte lika
stor och påverkade därför inte den totala sökandebilden på samma sätt som den gör idag.

Statistik i en nationell uppföljningsdatabas
Universitetskanslersämbetet publicerar statistik över högskolesektorn i en nationell
uppföljningsdatabas (NU) på www.uka.se. Där ingår bland annat statistik om sökande och
antagna.
I NU-statistikdatabasen finns statistik om antalet behöriga nya sökande till program
och/eller kurser vid universitetet/högskola för höst- respektive vårterminerna från och med
höstterminen 1995. Behöriga nya sökande avser individer som uppfyller behörighetsvillkoren
för minst en av sökta utbildningar och som inte tidigare (från och med år 1956) har varit
registrerade vid den specifika högskolan. En individ kan vara behörig till flera sökta
utbildningar och/eller universitet/högskolor. Därför överstiger summan av behöriga sökande
till alla lärosäten nettoantalet individer. Uppgifter levereras till UKÄ från SCB i oktober
avseende hösttermin samt i mars avseende vårtermin. Uppgifterna är nettoräknade per
program och kurs per högskola. Summering av uppgifterna medför dubbelräkningar eftersom
en student kan ha sökt till flera olika högskolor och genom UHRs centrala antagning.
NU-statistikdatabasen innehåller även statistik om behöriga förstahandssökande till
yrkesexamensprogram per termin från och med höstterminen 1995. Denna statistik avser
individer som i sitt förstahandsalternativ sökt till och uppfyller behörighetsvillkoren för ett
program som leder till en yrkesexamen, dvs. en examen med viss yrkesinriktning som
specificeras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga 3). Uppgifter levereras till UKÄ från
SCB i oktober avseende hösttermin samt i mars avseende vårtermin. Uppgifterna är
nettoräknade per yrkesexamensprogram och högskola. För de flesta program kan uppgifterna
summeras över högskolorna till en totaluppgift för programmet i riket. Program som kan
sökas både lokalt och via UHR medför risk för dubbelräkning mellan program och högskolor.
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I NU-statistikdatabasen finns en sökandetrycksapplikation. Med sökandetryck avses antalet
förstahandssökande per antagen efter andra antagningsomgången på utbildningsprogram vid
universitet och högskolor. Sökandetrycket ger en tidig indikation på hur stor efterfrågan är på
en utbildning vid ett universitet eller en högskola. Det är viktigt att notera att med sökande
avses här personer som i den första sökomgången sökt ett utbildningsprogram genom NyA.
Sökande behöver inte vara behörig i den första sökomgången. Sökandetryck ska alltså inte
förväxlas med söktryck som presenteras i statistiska meddelanden och avser antalet behöriga
förstahandssökande per antagen.
I NU-statistikdatabasen finns även uppgifter om sökande (inklusive obehöriga), antagna och
sökandetryck på utbildningsprogram. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram,
högskola och termin (kalenderhalvår). Man kan välja att se sökandetrycket för ett visst
utbildningsprogram vid högskolor och universitet eller samtliga utbildningsprogram vid ett
universitet eller en högskola.

Statistikens tillförlitlighet
Uppgifter om sökande och antagna bygger helt på UHRs maskinella antagningssystem, NyA,
varifrån uppgifterna hämtats. Rapportering till SCB sker i augusti för höstterminen och i
januari för vårterminen, efter att den andra antagningen genomförts. Det kan förekomma
antagning efter rapporteringen till SCB men dessa antagningar rapporteras alltså inte in till
SCB. Att statistiken publiceras så snart som möjligt har prioriterats före att få med den
efterantagning som görs.
All statistik är totalräknad och därmed inte behäftad med urvalsfel. SCB använder
källregistrens värden och mätkvaliteten är densamma som i respektive källregister.
Exempelvis hämtas uppgifter om folkbokföring från Registret för totalbefolkningen (RTB)
utan att dessa granskas ytterligare. Dessa uppgifter kvalitetsgranskas separat och bedöms hålla
hög kvalitet.
Rampopulationen definieras av samtliga sökande och antagna via UHRs samordnade
antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid universitet och
högskolor. Innan 2007 ingick även LANT, högskolornas lokala antagningssystem, i ramen.
Ingen mätning av täckningsfelen har gjorts. Omfattningen bedöms dock vara tämligen liten.
Ingen känd övertäckning förekommer. En viss undertäckning förekommer genom att
antagning till ett fåtal högskoleutbildningar sker manuellt genom särskilda antagningsprov
eller på annat sätt utanför UHRs antagningssystem och från vilket rapportering sker. Några
konstnärliga utbildningar ligger exempelvis utanför dessa antagningssystem.
Rapportering till SCB sker i januari, efter andra antagningsomgången. Det kan även
förekomma antagning efter rapporteringen till SCB s.k. efterantagning. Dessa antagningar
rapporteras i nuläget inte in till SCB. Att statistiken publiceras så snart som möjligt har
prioriterats före att få med den efterantagning som görs. Ingen mätning av täckningsfelen har
gjorts. Omfattningen bedöms dock vara tämligen liten.
Antagning som sker efter rapportering till SCB ingår inte i redovisningen. Aktualiteten
bedöms viktigare än att vänta och få med även dessa antagningar. Efterantagningen bedöms
inte påverka materialet i så stor utsträckning och därför har statistikens aktualitet prioriterats.
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Fel kan förekomma i högskolornas material, till exempel personnummer eller sökalternativ.
Vid SCB förekommer ingen manuell kodning eller dataregistrering utöver den gruppering av
yrkesexamensprogram som görs, samt indelningen av program enligt SUN 2000.
Grupperingen av programmen är inte alltid entydig eftersom vissa utbildningsbeskrivningar
inte tydligt anger vilken examen och examensinriktning den studerande kommer att få.
I tidigare redovisade tidsserier är uppgifter om antalet sökande och antagna personer utan
tidigare högskolestudier något underskattade åren 2007-2012. Detta beror på att studenter som
gjort tidiga avbrott i studierna inkluderats bland studenter med tidigare högskolestudier. Felet
bedöms dock ha marginell betydelse. Jämfört med tidigare års publiceringar har revideringar
gjorts av uppgifter om antal antagna till högskolan för åren 2007-2012.

Samanvändbarhet med annan statistik
Inom högskoleområdet publiceras officiell statistik över studenter och examina på grundnivå
och avancerad nivå. Det innebär att det går att jämföra t.ex. antalet sökande och antagna till
ett visst lärosäte med antalet som börjar studera där och som tar examen. Vidare publiceras
statistik över doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå samt för personal
vid universitet och högskolor. De publicerade uppgifterna för studenter och examen avser
dock läsår och uppgifterna för forskarnivå och högskolans personal avser kalenderår.
Uppgifterna om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå ingår i Universitets- och högskoleregistret som är ett totalräknat individbaserat register.
Därmed finns goda möjligheter att jämföra och samköra statistiken om sökande och antagna
med statistik från andra register.

UHRs statistik
UKÄ är den myndighet som har ansvaret för den officiella statistiken om högskolan (enligt
förordningen 2001:100), men även SCB och UHR publicerar olika former av statistik om
högskolan. SCB samlar in och administrerar samt publicerar statistik på uppdrag av UKÄ.
UHR samordnar antagningen till 37 lärosäten och har enligt sitt regleringsbrev i uppdrag att
rapportera statistik som beskriver populationerna i de olika stegen av antagningsprocessen.
UHR publicerar bland annat statistik som beskriver antalet sökande vid sista anmälningsdag
eller antalet antagna efter det första urvalet. UHRs statistik avser endast en antagningsomgång
till en viss termin, exempelvis den nationella antagningsomgången eller den internationella
antagningsomgången till. Det finns dock många antagningsomgångar med studiestart samma
termin, men UHRs statistik avser som sagt endast en antagningsomgång.
UHRs statistik skiljer sig från den officiella statistiken som UKÄ ansvarar för. UKÄ:s
statistik avser också de olika stegen av antagningsprocessen till en termin, men avser nära nog
samtliga antagningsomgångar som avser utbildningar med studiestart samma termin,
exempelvis både den nationella antagningsomgången och den internationella
antagningsomgången till masterutbildningar, samt flertalet övriga, vanligen mindre,
antagningsomgångar med studiestart samma termin. Det innebär exempelvis att det antal
sökande som UHR anger för en termin understiger det antal sökande som UKÄ redovisar,
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eftersom exempelvis de internationella antagningsomgångarna inte ingår i UHRs
redovisningar, medan de ingår i UKÄ:s redovisningar.
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