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Rekordmånga studenter i högskolan höstterminen 2020
enligt preliminära uppgifter
Preliminära uppgifter visar att det är rekordmånga studenter i den svenska högskolan
höstterminen 2020. Jämfört med föregående hösttermin ökar det totala antalet studenter
med närmare 25 000 till drygt 375 000. Antalet svenska studenter ökar stort medan antalet
inresande studenter minskar kraftigt med 40 procent. Bland de svenska nybörjarna är det
framförallt de yngre nybörjarna som blir fler.

Preliminära uppgifter
I denna statistiska analys redovisas preliminära uppgifter för nybörjare och registrerade studenter
i svenska högskolan höstterminen 2020. Syftet är att redovisa så aktuella uppgifter som möjligt
även om uppgifterna endast ger en indikation på hur utvecklingen ser ut för den senaste
höstterminen. Uppgifterna samlas in av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av UKÄ precis som
andra uppgifter som ligger till grund för den officiella högskolestatistiken. Endast lärosäten som är
anslutna till studiedokumentationssystemet Ladok ingår i uppgifterna. Definitiva uppgifter för
hösten 2020 redovisas i april 2021. För mer information om preliminära uppgifterna se bilaga 1.

Stor ökning av antalet svenska studenter
Enligt de preliminära uppgifterna har totalt 375 400 studenter varit registrerade på någon
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå under höstterminen 2020 (se tabell 1). Jämfört med
motsvarande uppgift för höstterminen 2019 är det en ökning med 24 900 studenter. Antalet
studenter är rekordmånga och 10 000 fler än den tidigare högsta noteringen höstterminen 2010.
Men utvecklingen från förra året skiljer sig väldigt mycket mellan svenska och inresande
studenter. Antalet svenska studenter är 32 700 fler än förra höstterminen, vilket motsvarar en
ökning med 10 procent. Däremot minskar antalet inresande studenter med 7 800 studenter till
11 400. Detta motsvarar en nedgång med drygt 40 procent jämfört med motsvarande uppgifter
för höstterminen 2019.
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Tabell 1. Preliminära uppgifter över antalet registrerade studenter höstterminen 2020, uppdelat på svenska och
inresande studenter samt förändring jämfört med höstterminen 2019. Uppgifterna i tabellen är avrundade till 100-tal.

Svenska studenter
Inresande studenter
Totalt

Höstterminen
2019
331 300
19 200
350 500

Höstterminen
2020
364 000
11 400
375 400

Förändring i
antal
32 700
-7 800
24 900

Procentuell
förändring
10 %
-41 %
7%

Figur 1 visar preliminära uppgifter för registrerade studenter de fem senast höstterminerna. De
definitiva uppgifterna har de senaste höstterminerna i slutändan varit mellan 2-3 procent högre
respektive termin (för mer information se bilaga 1). Framförallt är det uppgifterna över inresande
studenter som brukar förändras mest.
Mellan höstterminen 2016 och 2019 ökade antalet studenter lite för varje år. Men som figuren
visar är det en kraftig ökning av antalet studenter höstterminen 2020. Trots en drygt 40 procentig
nedgång i antalet inresande studenter ökar alltså det totala antalet registrerade studenter med
24 900 studenter, motsvarande en ökning med 7 procent.
Under perioden har både antalet kvinnor och män i högskolan blivit fler. Höstterminen 2020 ökar
antalet kvinnor bland de svenska studenterna med 21 100 studenter till 222 800, och antalet män
med 11 700 till 141 200. Bland de inresande studenterna minskade antalet kvinnor med 4 400
studenter och antalet män med 3 500 studenter. Enligt de preliminära uppgifterna är andelen
kvinnor 61 procent och andelen män 39 procent höstterminen 2020.
Figur 1. Preliminära uppgifter över antalet registrerade studenter höstterminerna 2016-2020, uppdelat på svenska
och inresande studenter samt kvinnor och män.
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Figur 1b. Preliminära uppgifter över antalet inresande studenter höstterminerna 2016-2020, uppdelat på kvinnor och
män
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Antalet inresande nybörjare halveras
Vi går nu över till att presentera preliminära uppgifter över antalet högskolenybörjare.
Höstterminen 2020 började 72 200 nya studenter på en utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå (se tabell 2). Det är 1 100 fler jämfört med föregående hösttermin. Men precis som med det
totala antalet studenter ökar antalet svenska nybörjare stort medan antalet inresande nybörjare
nästan halveras.
Antalet svenska nybörjare är 63 500 vilket är en ökning med drygt 9 600 studenter. Detta
motsvarar en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande uppgifter höstterminen 2019.
Däremot minskar antalet inresande nybörjare med knappt 8 500 studenter till 8 700, vilket
motsvarar en minskning med 49 procent. Detta medför att det totala antalet nybörjare ökar
marginellt jämfört med höstterminen 2019.
Tabell 2. Preliminära uppgifter över antalet högskolenybörjare höstterminen 2020, uppdelat på svenska och
inresande samt förändring jämfört med höstterminen 2019. Uppgifterna i tabellen är avrundade till 100-tal.

Svenska nybörjare
Inresande nybörjare
Totalt

Höstterminen
2019
53 900
17 200
71 100

Höstterminen
2020
63 500
8 700
72 200

Förändring i
antal
9 600
-8 500
1 100

Procentuell
förändring
18%
-49%
2%

Figur 2 visar preliminära uppgifter över högskolenybörjare de senaste fem höstterminerna. De
definitiva uppgifterna har i slutändan under samma period varit mellan 1-1,5 procent lägre (för
mer information se bilaga 1).
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Under de senaste fem höstterminerna har det totala antalet högskolenybörjare ökat för varje år.
Från höstterminen 2016 till 2020 har antalet nybörjare ökat från drygt 66 400 till 72 200, vilket
motsvarar en ökning på 9 procent. Ökningen den senaste höstterminen är bara marginell, detta
beroende på att antalet inresande nybörjare i stort sätt halveras.
Bland de svenska nybörjarna har både antalet kvinnor och män blivit fler. Jämfört med
höstterminen 2019 ökar antalet svenska kvinnor med 6 000 studenter till 36 300 och antalet
svenska män med 3 700 till 27 300. Bland de inresande studenterna minskar antalet kvinnor och
män i stort sätt lika mycket. Under höstterminen 2020 var andelen kvinnor bland nybörjarna 55
procent och andelen män 45 procent.
Figur 2. Preliminära uppgifter över antalet nybörjare på grundnivå och avancerad nivå höstterminerna 2016-2020,
uppdelat på svenska och inresande studenter samt kvinnor och män.
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Stor ökning av antalet yngre svenska nybörjare

Figur 3 visar fördelningen av svenska nybörjarna i olika åldrar. Jämfört med höstterminen 2019
är det framförallt de yngre nybörjarna som blir fler under höstterminen 2020. Antalet nybörjare
som är 19 år eller yngre ökar med 4 300 studenter till 17 200. Även nybörjarna i åldersgruppen
20-21 är fler. Jämfört med höstterminen 2019 ökar antalet nybörjare i denna åldersgrupp med
drygt 2 600 studenter. De yngre nybörjarna (21 år eller yngre) utgör därmed 58 procent av det
totala antalet nybörjare. Som figur 3 visar ökar antalet nybörjare även i övriga åldersgrupper men
inte i lika stor omfattning.
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Figur 3. Preliminära uppgifter över antalet svenska högskolenybörjare i olika åldersgrupper
höstterminerna 2016-2020.
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Fler nybörjare på yrkesexamensprogram
Vi övergår nu till uppgifter över antalet nybörjare på yrkesexamensprogram, så kallade
programnybörjare. Detta är studenter som för första gången är registrerade på ett visst
yrkesexamensprogram. Detta inkluderar både högskolenybörjare och de som har studerat tidigare
i svensk högskola.
Höstterminen 2020 är det fler programnybörjare som har valt att börja på ett
yrkesexamensprogram. Jämfört med höstterminen 2019 ökar antalet nybörjare med 3 390
studenter till 41 940, vilket motsvarar en ökning med 9 procent. Under de senaste höstterminerna
har det varit mycket små skillnader mellan preliminära uppgifter och definitiva uppgifter för
nybörjare på yrkesexamensprogram, med undantag för enstaka program (se bilaga 1 för mer
information).
Uppgifterna för de största yrkesexamensprogrammen visar att antalet programnybörjare ökar på
nästan alla program (se tabell 3). Endast på program mot civilekonomexamen och läkarexamen
minskar antalet nybörjare. På de tre största lärarprogrammen, ämnes-, grund-, och
förskollärarprogrammet, ökar antalet nybörjare sammanlagt med drygt 1 200 studenter. Störst är
ökningen på ämneslärarprogrammet där antalet nybörjare ökar med 600 studenter till 4 260, en
ökning med 16 procent jämfört med höstterminen 2019. Även på program mot
civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen ökar antalet nybörjare, med 900 respektive
540 studenter.

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 6024, 121 06 Johanneshov
Besöksadress Hammarbybacken 31, Johanneshov | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

2020-11-17

Reg. Nr.

52-509-20

Sida

6 (8)

Liten ökning av antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet

På program mot sjuksköterskeexamen ökar antalet nybörjare endast marginellt jämfört med
höstterminen 2019 (se tabell 3). Antalet nybörjare ökar med 100 studenter till 3 000. Det är dock
viktigt att poängtera att en betydande andel av antagningen till program mot sjuksköterskeexamen
sker på vårterminen.
På program mot specialistsjuksköterskeexamen ser vi den största procentuella ökningen. Jämfört
med höstterminen 2019 ökar antalet nybörjare med 470 studenter till 2 290, en ökning med 26
procent jämfört med höstterminen 2019.
Tabell 3. Preliminära uppgifter över antalet programnybörjare på de största yrkesexamensprogrammen
höstterminen 2020 samt förändring jämfört med höstterminen 2019. Uppgifterna i tabellen är avrundade till 10-tal.

Totalt på
yrkesexamensprogram
varav
Civilekonomexamen
Juristexamen
Civilingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
Läkarexamen
Sjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Socionomexamen

Höstterminen Höstterminen Förändring
2019
2020
i antal

Procentuell
förändring

38 540

41 940

3 390

9%

1 530
1 310
7 320
3 890
2 450
3 250
3 660
910
2 900
1 820
1 620

1 490
1 310
8 220
4 430
2 650
3 670
4 260
850
3 000
2 290
1 800

-40
0
900
540
200
420
600
-60
100
470
180

-3 %
0%
12 %
14 %
8%
13 %
16 %
-7 %
3%
26 %
11 %

Slutsatser
Under våren och sommaren 2020 såg vi en kraftig nedgång i den svenska ekonomi och en ökad
arbetslöshet, särskilt bland yngre personer, på grund av coronapandemin. 1 Samtidigt tillförde
regeringen extra medel till universitet och högskolor i syfte att utöka antalet studieplatser för att
fler skulle kunna studera vid universitet och högskolor.2
Effekterna av detta ser vi i den svenska högskolan under höstterminen 2020. Antalet svenska
nybörjare och registrerade studenter ökar kraftigt. De preliminära uppgifter för höstterminen 2020
visar att det totala antalet studenter i den svenska högskolan ökar till 375 400, vilket är 10 000
fler än den tidigare högsta noteringen höstterminen 2010 och en ökning med 7 procent jämfört
Pressmeddelande, Arbetsförmedlingen, 15 juni 2020, https://arbetsformedlingen.se/omoss/press/pressmeddelanden?id=55067A0B6060DD48
2
Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet, 30 mars, 2020, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forbattrademojligheter-till-utbildning-ska-hjalpa-sverige-genom-krisen/
1
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med föregående hösttermin. Detta trots att antalet inresande studenter minskar kraftigt med drygt
40 procent. Minskningen av antalet inresande studenter beror troligtvis på de strikta
reserestriktioner som funnits sedan våren 2020 runt om i världen vilket gjort det svårt för
studenter att resa till Sverige från sina hemländer. En ovilja att studera utomlands under dessa
osäkra tider kan också vara en orsak.
Den ökade arbetslösheten under våren bland unga ser ut att ha bidragit till att många unga sökte
sig till högskolan. Antalet svenska nybörjare ökar under höstterminen 2020 med 9 600 studenter
och en majoritet av dessa, 7 000, är 21 år eller yngre.
De preliminära siffrorna visar ett ökat intresse för flera av de utbildningar där behoven av
kompetens i samhället är som störst. Tidigare redovisade uppgifter har visat att antalet behöriga
förstahandssökande ökade till flera av lärarprogrammen och ingenjörsutbildningarna
höstterminen 2020.3 Enligt de preliminära uppgifterna ökar också antalet nybörjare på de tre
största lärarprogrammen, ämnes-, grund-, och förskollärarprogrammet, med sammanlagt 1 200
studenter. Även antalet nybörjare på ingenjörsutbildningarna är fler.
Däremot ser vi inte samma effekt på sjuksköterskeutbildningen. Antalet behöriga
förstahandssökande ökade med 28 procent och antalet antagna med 8 procent höstterminen 2020.4
Men enligt de preliminära uppgifterna är det bara 100 nybörjare fler än förra höstterminen, vilket
motsvarar en ökning med 3 procent. Som nämnts ovan sker en betydande antagning till
sjuksköterskeutbildningen på vårterminen. Därutöver kan det ha funnits svårigheter att bygga ut
vissa utbildningar inför höstterminen. Detta kan vara anledningar till varför antalet nybörjare
endast ökar marginellt på sjuksköterskeprogrammet. Eventuellt ser vi en större effekt i ökat antal
nybörjare under vårterminen 2021. Det stora intresset för sjuksköterskeprogrammet ser dessutom
ut att ha fortsatt. Till vårterminen 2021 har antalet förstahandssökande till
sjuksköterskeprogrammet ökat med 30 procent.5

3
Universitetskanslersämbetet, 8 oktober 2020, https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-10-08-manga-nya-sokande-tillhogskolan---antalet-19-aringar-okar-stort.html
4
Universitetskanslersämbetet, 8 oktober 2020, https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-10-08-manga-nya-sokande-tillhogskolan---antalet-19-aringar-okar-stort.html
5
Pressmeddelande, Universitets- och högskolerådet, 27 oktober 2020, https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2020pressmeddelanden/drygt-28-000-fler-vill-in-pa-hogskolan-i-var/
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Bilaga 1
Preliminära uppgifter
I oktober varje år samlar statistikmyndigheten SCB, på uppdrag av UKÄ, in preliminära uppgifter
ifrån lärosätena om antalet studenter. Uppgifterna är ett utdrag från lärosätenas
studiedokumentationssystem Ladok precis som andra uppgifter som ligger till grund för den
officiella högskolestatistiken. Endast lärosäten som är anslutna till Ladok ingår därmed i
uppgifterna. Uppgifterna sammanställs och granskas på SCB men processen är inte lika
omfattande som för de definitiva uppgifterna som redovisas i april året efter. Detta för att
uppgifterna ska vara så aktuella som möjligt.
De preliminära uppgifterna för höstterminerna avser personer som registrerat sig senast i mitten
på oktober. Personer som registrerat sig senare är inte inkluderade i de preliminära uppgifterna,
men täcks in i de definitiva uppgifterna som redovisas i april året efter och i läsårsuppgifterna
som redovisas i oktober efter läsårets slut. Personer som avbrutit studierna tidigt kan, beroende
på lärosätenas rutiner kring avregistrering, vara inkluderade i de preliminära uppgifterna. Om
dessa personer avregistrerats ingår de inte i de definitiva uppgifterna som redovisas senare. För
några program varierar andelen som antas på hösten respektive på våren vilket kan påverka
jämförbarheten. Detta kan också få en påverkan på läsårsuppgifterna.
Registrerade studenter

De definitiva uppgifterna för registrerade studenter har de senaste höstterminerna varit mellan 23 procent högre än de preliminära uppgifterna respektive termin. Detta beror främst på att
personer som registrerat sig senare än mitten på oktober inte kommer med i preliminära
uppgifterna.
Högskolenybörjare

Under de senaste höstterminerna har de definitiva uppgifterna varit 1-1,5 procent lägre än de
preliminära uppgifterna. Detta kan bero på att nybörjare som avregistrerat sig tidigt på terminen
fortfarande är kvar i systemet eller att en student är registrerad som nybörjare men har tidigare
studerat inom högskolan. Detta har ändrats när de definitiva uppgifterna redovisas.
Programnybörjare på yrkesexamensprogram

Under de senaste höstterminerna har det varit mycket små skillnader mellan preliminära
uppgifter och definitiva uppgifter för nybörjare på yrkesexamensprogram, med undantag för
enstaka program.
Ladok

Av Sveriges 48 lärosäten är 37 anslutna till Ladok. Förutom Handelshögskolan i Stockholm och
Beckmans designhögskola är det endast några av de mindre enskilda utbildningsanordnarna och
enskilda psykoterapianordnarna som inte är anslutna till Ladok.
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