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Sammanfattning
I den här studien har syftet varit att få en bättre bild av högskolans roll
för kompetensförsörjningen genom att analysera hur studenterna
använder högskolan. Traditionellt tänker man sig kanske den typiska
högskolestudenten som en relativt ung individ som börjar studera på ett
program, tar examen utan dröjsmål och sedan ger sig ut på
arbetsmarknaden.
Men vår studie visar att bara drygt hälften av de svenska nybörjarna är
den här typen av målmedvetna programstudenter. Det svenska
högskolesystemet är nämligen ovanligt flexibelt och omfattar studenter
med olika studieavsikter. Därför har UKÄ haft ambitionen att dela in
nybörjarna i grupper utifrån hur de använder högskolan. Vi har
identifierat sex olika studentkategorier:
•
•
•
•
•
•

studenter som prövar sig fram till en examen
målmedvetna programstudenter
pröva på- och livslångt lärande-studenter
långläsande studenter utan examen
en-terminsstudenter
inresande studenter.

Det faktum att studenter kan ha så olika studieavsikter leder till många
intressanta resultat när vi studerar hur studenterna använder högskolan:
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•

Ungefär fyra av tio högskolenybörjare (inklusive inresande
studenter) tar examen inom uppföljningstiden, dvs. nybörjaråret
plus sex år. När uppföljningstiden förlängs ökar andelen till nära
sex av tio.

•

Över 40 procent av de inhemska nybörjare som tagit en examen
återkommer senare till högskolan.

•

Fyra av tio inhemska nybörjare gör längre avbrott från sina
studier. Avbrott är vanligare bland män än bland kvinnor.

•

En tredjedel av avbrottsstudenterna återkommer senare till
högskolan – hälften av dem som återkommer tar examen.

•

8 procent av nybörjarna har tagit över 180 högskolepoäng utan
att ta någon examen. Nästan 40 procent av dessa är verksamma
inom yrken med krav på fördjupad högskolekompetens.

•

Det flexibla högskolesystemet gynnar individernas möjligheter
att anpassa sina studier utifrån sina egna intressen. Många
studenter inleder sina studier med fristående kurser.
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Inledning
Jämfört med högskolesystemen i många andra länder är det svenska
systemet förhållandevis flexibelt. Svensk högre utbildning omfattar
sedan länge inte bara utbildning av ungdomar efter avslutad
gymnasieskola utan även utbildning av äldre studenter med olika syften
med sina studier.
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå består av kurser som kan
läsas fristående, eller kombineras till program. Det finns inte bara
programstudenter i den svenska högskolan; många studenter läser
fristående kurser utan någon avsikt att ta en examen. Det är också
möjligt att kombinera studier på fristående kurser till en examen, utan att
följa ett program. De flesta lärosäten erbjuder fristående kurser och
program på distans, där vissa kan var helt nätbaserade. För inhemska
studenter och studenter från EU/EES är studierna avgiftsfria. Detta gäller
även för äldre studenter och andra som återkommer för en andra eller
tredje studieperiod, och alla studenter har rätt till studiemedel för sin
försörjning. Allt detta ger goda förutsättningar för livslångt lärande.
Samtidigt innebär flexibiliteten att verksamheten inte kan beskrivas eller
följas upp på ett enkelt sätt. UKÄ följer på flera sätt regelbundet upp i
vilken utsträckning högskolan bidrar till kompetensförsörjningen,
exempelvis antalet examinerade på grundnivå och avancerad nivå samt
avhopp och examensfrekvenser på olika utbildningsprogram. Men oftast
är programstudenterna i fokus och det saknas vissa pusselbitar som är
intressanta ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Några frågor som
väntar på svar är:
•

Hur många examinerade kan man förvänta sig av en nybörjarkull
efter ett visst antal år?

•

I vilken utsträckning är studenterna relativt unga personer som
utbildar sig för sitt framtida arbetsliv?

•

Vilka andra typer av studenter finns i högskolan?

I den här studien vill vi komplettera den bild av hur studenterna
använder högskolan som vår ordinarie uppföljning ger. Rapporten ingår i
UKÄ:s temaprojekt om kompetensförsörjning, där det övergripande
syftet är att öka kunskapen om lärosätenas roll för
kompetensförsörjningen i Sverige.
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Rapportens syfte: belysa högskolans roll för
kompetensförsörjningen
Det övergripande syftet med rapporten är att få en bättre bild av
högskolans roll för kompetensförsörjningen genom att analysera hur
studenterna använder högskolan. Ambitionen är att utifrån analysen
kunna dela in studenterna i grupper som på ett översiktligt sätt beskriver
hur de på olika sätt använder högskolan. I huvudsak kommer vi att
koncentrera oss på att besvara följande övergripande frågor:
•
•
•

•

Hur stor andel av högskolenybörjarna tar en examen?
Hur vanligt är det att studenter återvänder till högskolan efter
avslutad studieperiod?
Vad kan vi säga om de studenter som gör avbrott i sina studier?
I vilken utsträckning återkommer de till högskolan och hur
vanligt är det att de tar en examen efter avbrottet?
Vilka olika kategorier av studenter finns det i högskolan?

Rapporten består, utöver inledningen, av tre empiriska delar. I den första
delen fokuserar vi på hur stor andel av högskolenybörjarna som tar en
examen. I den andra delen analyserar vi avbrott från och återkomst till
högskolan, och vi fördjupar analysen med att studera nybörjarnas
poängproduktion. I den tredje och sista delen analyserar vi vilka olika
kategorier av studenter det finns i den svenska högskolan, genom att
sammanfatta resultaten från den första och andra delen.

Data och metod
För att besvara frågorna använder vi oss av registerdata från
Statistikmyndigheten SCB (SCB). Registeruttaget omfattar samtliga
individer som varit registrerade i den svenska högskolan någon gång
mellan vårterminen 1995 och vårterminen 2019. För varje student har vi
uppgifter om samtliga kursregistreringar, samtliga avklarade poäng samt
alla examina som studenten har tagit ut under tidsperioden.
För varje kurs har vi information om vilket lärosäte den getts på, om den
getts inom ramen för ett konstnärligt program, ett yrkesexamensprogram,
ett generellt program eller om den getts som fristående kurs. 1 Vi vet
också hur många poäng kursen omfattar och om kursen getts på campus
eller på distans.
För samtliga individer i datasetet har vi lagt till inkomstuppgifter för hela
tidsperioden (bland annat arbetsinkomster och studiemedel), liksom
bakgrundsvariablerna kön och ålder samt om studenten är inresande eller

Kurser som ges inom ramen för generella och konstnärliga program finns i statistiken från och med
höstterminen 2007 när den nuvarande examensordningen infördes. Det har funnits lokala varianter
av program tidigare, men de finns inte i registren och studenter på sådana program har kodats som
studenter på fristående kurser. Flera av dessa lokala program kan ha kodats till en av de nya
studieformerna.

1
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inte. Observera att indelningen i inresande respektive inhemska studenter
finns från och med 1996. Det betyder att i uppgifterna för 1995 ingår
inresande studenter bland inhemska studenter.

Hur stor andel av högskolenybörjarna tar examen?
För att studera hur stor andel av högskolenybörjarna som tar examen
följer vi dels högskolenybörjarna från nybörjaråret och sex år framåt,
dels varje nybörjarkohort (de individer som påbörjat högskolestudier ett
visst kalenderår) så långt som möjligt, i detta fall till vårterminen 2019.
UKÄ följer regelbundet upp examensfrekvensen för studenter på
programutbildningar. Examensfrekvensen beräknas då genom att
andelen examinerade inom nominell studietid för programmet plus tre år
från programstart redovisas efter nybörjare på program. 2 Därmed vet vi
hur stor andel av olika programnybörjare som tar examen inom den här
tiden. Men det finns också många studenter som läser fristående kurser
under en kortare eller längre period och en del av dem har inte för avsikt
att ta någon examen. Ur ett dimensionerings- och
kompetensförsörjningsperspektiv är det intressant att veta hur stor andel
av alla de som påbörjar en högskoleutbildning som kan förväntas ta en
examen. Några sådana uppgifter har inte tidigare tagits fram och här
fyller vår rapport en kunskapslucka.
Eftersom vi studerar hur stor andel av samtliga nybörjare som har tagit
en examen inom en viss uppföljningstid (dvs. även nybörjare på
fristående kurser) är det inte möjligt att använda den nominella
studietiden för att bestämma hur lång uppföljningsperioden ska vara.
För att komma runt det här problemet har vi i stället baserat
uppföljningstiden på programutbildningarnas längd och möjligheterna
till att finansiera heltidsstudier genom studiemedel från Centrala
studiestödsnämnden (CSN). De längsta programutbildningarna
(läkarprogrammet, veterinärprogrammet och vissa ämneslärarprogram)
omfattar 330 högskolepoäng, dvs. 5,5 års heltidsstudier. Enligt CSN är
huvudregeln att en student kan få studiemedel för 240 veckor, vilket
motsvarar omkring 6 års högskolestudier på heltid.
Med utgångspunkt i detta har vi valt att sätta uppföljningstiden till
nybörjaråret plus 6 år. Det medför att vissa utbildningar (exempelvis
läkarprogrammet) får en kortare uppföljningstid än i UKÄ:s ordinarie
sätt att mäta examensfrekvens medan andra utbildningar får en längre

Se exempelvis: UF 20 SM 1903, Universitet och högskolor. Genomströmning på grundnivå och
avancerad nivå till och med 2017/18.

2

Nominell studietid: I högskoleförordningens (SFS 1993:100) bilaga 2 – examensordning anges det
exakta antalet högskolepoäng som en examen på grundnivå eller avancerad nivå omfattar. Examina
om 180 högskolepoäng motsvarar en nominell studietid på tre år, det vill säga 30 högskolepoäng per
termin.
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uppföljningstid (exempelvis utbildningar som leder fram till en
kandidatexamen). Vi kallar detta nya mått examenskvot.
Eftersom vi också följer upp samtliga högskolenybörjare fram t.o.m.
vårterminen 2019, tror vi att vi kan ge en relativt god bild av hur stor
andel som tar en examen.
Mätproblem: Studieform som nybörjare och första examen

Två mätpunkter är särskilt kritiska i den här studien: dels
nybörjartillfället, dels tillfället när en student avlägger sin (första)
examen. Vi har valt att låta individens studieform (typ av program eller
fristående kurs) vid nybörjarterminen kvarstå genom hela studien.
Att redovisa uppgifter om studieform som nybörjare respektive första
examina ställer till en del problem för oss. Skälet är att det är möjligt för
en student att vara registrerad på flera kurser och att ta ut flera examina
vid samma tidpunkt (i vårt fall under samma år), samt att vi valt att i
huvudsak följa individer. Det finns flera möjliga lösningar på problemet,
och vi har valt att tillåta endast ett värde per individ och variabel.
Variabeln studieform nybörjare innehåller fyra kategorier: fristående
kurs, generella program, konstnärliga program och
yrkesexamensprogram. Studieformen vid nybörjarterminen kvarstår
genom hela studien. Exempelvis kommer en nybörjare som läst
fristående kurser sin första termin men sedan bytt till ett program att
betraktas som en fristående kurs-student genom hela studien.
Variabeln första examen innehåller tre kategorier: generell examen,
konstnärlig examen och yrkesexamen. Eftersom varje student endast kan
tilldelas ett värde per variabel har vi använt oss av en
prioriteringsordning, se tabell 1. Prioriteringen innebär exempelvis att en
student som påbörjar sina högskolestudier på ett yrkesexamensprogram
och samtidigt läser en fristående kurs klassificeras som nybörjare på ett
yrkesexamensprogram.
Tabell 1. Prioriteringslista variablerna studieform nybörjare och första examen.

Rankning

Studieform nybörjare

Första examen

1.

Yrkesexamensprogram

Yrkesexamen

2.

Konstnärligt program

Konstnärlig examen

3.

Generellt program

Generell examen

4.

Fristående kurs

-

Vilka studenter tar examen och vilka gör det inte?

Vi undersöker om nybörjarnas studieform respektive åldern vid
nybörjartillfället påverkar benägenheten att ta examen.
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Vi undersöker också hur vanligt det är att studenter använder sig av den
möjlighet som finns i svensk högskola att kombinera ihop fristående
kurser till en generell examen.

Hur vanligt är det att studenter återvänder till
högskolan efter avslutad studieperiod?
För att kunna besvara frågan krävs det en definition av vad en avslutad
studieperiod är. I den här studien har vi valt att definiera en avslutad
studieperiod som ett studieuppehåll på minst två kalenderår (fyra
terminer). Vi kallar måttet för längre avbrott.
I vanliga fall definierar UKÄ ett studieuppehåll som tre terminer utan att
en student är registrerad vid någon kurs inom högskolan. I den här
rapporten har vi valt en något längre period, huvudsakligen för att vi vill
kunna utnyttja kalenderårsuppgifter i andra register. En annan anledning
är att uppföljningstiden är satt till nybörjarterminen plus sex år och inte
baserad på terminer. För studenter som inte tagit ut en examen innebär
en period om minst två kalenderår utan en registrering i högskolan under
uppföljningsperioden (nybörjaråret plus 6 år), att studenten har haft ett
längre avbrott.
Vi kommer att analysera hur vanligt det är att studenter som tagit en
examen respektive inte tagit en examen under uppföljningsperioden
återkommer till högskolan efter ett längre avbrott på (minst) två
kalenderår.

Vad kan vi säga om studenter som gör avbrott i sina
studier?
Vi kommer också att analysera hur vanligt det är med längre avbrott från
studierna, hur det förändrats över tid, samt hur längre avbrott påverkar
studenternas poängproduktion och sannolikheten att ta en examen.
Vi är också intresserade av hur många högskolepoäng studenter som inte
tagit ut någon examen har tagit. Hur vanligt är det exempelvis att
studenter som verkar ha avslutat sina studier saknar ett fåtal
högskolepoäng för att kunna ta ut en examen? Även för dessa analyser
använder vi uppföljningsperioden nybörjaråret plus sex år.

Vilka olika kategorier av studenter finns det i
högskolan?
Med den sista frågan vill vi kombinera informationen från de två
föregående studierna till något som kan likna en syntes.
Något förenklat kan man säga att det finns två huvudsakliga kategorier
av studenter inom högskolan:
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•

studenter som tar minst en examen

•

studenter som inte tar någon examen.

De här två grupperna kan sedan brytas ned till ytterligare undergrupper.
Exempelvis kan gruppen som tar en examen delas in i följande
undergrupper:
-

studenter som tar en examen under uppföljningstiden
(nybörjaråret plus sex år)

-

studenter som tar längre tid på sig för att ta en examen med eller
utan avbrott på minst två kalenderår.

Det finns förstås ytterligare variabler som kan användes för att dela in
studenter i olika kategorier, som ålder, studieform som
högskolenybörjare, kön etc.
För att besvara frågan kommer vi att utnyttja de data vi har tagit fram för
att svara på de tidigare två frågorna.
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Hur stor andel av nybörjarna
tar examen?
UKÄ följer regelbundet upp andelen nybörjare på specifika program som
tar examen, men vad är den totala examenskvoten, dvs. andelen av alla
nybörjare som tar examen inom uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex
år)?
•

Hur stor andel av alla högskolenybörjare tar examen, inom
respektive efter uppföljningstiden?

•

Kan vi se några förklaringar till att vissa studenter tar examen
och andra inte gör det?

•

Hur vanligt är det att studenter använder sig av möjligheten att
kombinera ihop fristående kurser till en generell examen?

Dessa är frågor som vi kommer att besvara i detta kapitel. Vi börjar med
en kort introduktion.

Kort bakgrund om nybörjarna
För att nybörjarna ska ha haft rimlig tid på sig för att ta examen behöver
vi gå bakåt i tiden och följa upp högskolenybörjarna under perioden
1995–2012. Antalet nybörjare har ökat under större delen av
tidsperioden, i synnerhet inresande studenter, trots en minskning under
slutet av tidsperioden, se figur 1.
Figur 1. Antal högskolenybörjare 1995–2012, inhemska och inresande studenter.

Antalet nybörjare per studieform har däremot skiftat en del under
tidsperioden. Särskilt tydligt är detta när det gäller nybörjare på
fristående kurser, vilket till stor del hänger samman med den nuvarande
examensordningen som infördes 1 juli 2007. Program som ledde till en
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kandidatexamen eller en magisterexamen fanns även tidigare, men var
inte nationella, utan lokalt utformade. Studenter på de programmen är
inte märkta som programstudenter i Universitets- och högskoleregistret,
utan som studenter på fristående kurs. Det innebär att antalet nybörjare
på fristående kurser (i nuvarande betydelse) är överskattade före
höstterminen 2007.
Figur 2. Antal högskolenybörjare per studieform 1995–2012.

Examenskvot och examen efter
uppföljningstiden
Vi beräknar här examenskvoten för olika nybörjargrupper, och studerar
hur andelen som tar examen förändras när uppföljningstiden förlängs.
Resultat

12

•

Den totala examenskvoten för alla nybörjare är 40 procent:
Ungefär fyra av tio högskolenybörjare har tagit examen inom
uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år). Om man förlänger
uppföljningstiden ökar andelen som tar examen till nära sex av
tio.

•

Den totala examenskvoten dras ner av att examenskvoten för
inresande studenter är låg.

•

För inhemska högskolenybörjare är examenskvoten 45 procent.
Med förlängd uppföljningstid ökar andelen som tar examen till
drygt 60 procent för inhemska nybörjare.

•

Examenskvoten är högst för nybörjare på yrkesexamensprogram
och konstnärliga program, lägst för nybörjare på fristående kurs.

•

För nybörjare på generella program är examenskvoten betydligt
lägre för inhemska studenter än för inresande studenter.
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•

Examenskvoten är högre för kvinnor än för män, oavsett
studieform som nybörjare.

•

Könsskillnaden är stor i examenskvoten för nybörjare på
yrkesexamensprogram: kvinnor 75 procent, män 50 procent

Vår analys visar att mindre än hälften av alla nybörjare som har påbörjat
en högskoleutbildning har tagit en examen inom uppföljningstiden
(nybörjaråret plus sex år). I figur 3a kan vi se att andelarna är ganska
stabila över tid och att den totala examenskvoten för alla nybörjare,
inklusive inresande studenter, har legat omkring 40 procent för
nybörjarna 1995–2012. Bland nybörjarna 2012 hade 41 procent tagit en
examen inom uppföljningstiden.
När man förlänger uppföljningen till vårterminen 2019 stiger
examenskvoten med närmare 20 procentenheter för de tidigaste
nybörjarkullarna, till knappt 60 procent, se figur 3b. Bland de som
påbörjade högskolestudier 1995–2001 och haft längst tid på sig, hade
mellan 57 och 58 procent tagit examen fram till vårterminen 2019. Det är
alltså vanligt att nybörjare tar lång tid på sig till examen.
Den totala examenskvoten dras ner av att examenskvoten för inresande
studenter är låg. Många inresande studenter är utbytesstudenter som bara
studerar en kortare tid vid ett svenskt lärosäte som en del av sin
utbildning i hemlandet och har ingen avsikt att ta examen i Sverige.
Eftersom de inresande studenterna utgör en betydande andel av
nybörjarna får detta stor påverkan för den totala examenskvoten.
Figur 3a. Examenskvot för samtliga högskolenybörjare 1995–2012, dvs. andel som tagit
examen inom uppföljningstiden. Indelningen i inhemska respektive inresande studenter
finns från 1996.
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Figur 3b. Andel av samtliga högskolenybörjare 1995–2012 som tagit examen t.o.m.
vårterminen 2019.

Examenskvoten för inhemska nybörjare är svagt stigande och visserligen
högre än kvoten för samtliga nybörjare, men når ändå inte upp till 50
procent. Bland nybörjarna 2012 hade 47 procent tagit en examen inom
uppföljningstiden. Vid förlängd uppföljningstid stiger andelen som tar
examen påtagligt och är högst för de inhemska nybörjarkullarna 1998–
2000. Bland dem hade 63 procent tagit examen fram till vårterminen
2019.
Ur ett svenskt kompetensförsörjningsperspektiv är det särskilt intressant
att undersöka examenskvoten för inhemska studenter. Därför kommer
vårt huvudfokus att ligga på de inhemska studenterna i den här studien.
Vi börjar dock med att inkludera de inresande studenterna i analysen för
att visa den totala bilden.
Högre examenskvot för kvinnor än för män – oavsett studieform

Om vi följer upp samtliga högskolenybörjare (både inhemska och
inresande) konstaterar vi i figur 4 att examenskvoten är högst för
nybörjare på yrkesexamensprogram och konstnärliga program och lägst
för nybörjare på fristående kurser. Vi kan också konstatera att andelen av
alla nybörjare som tagit en examen inom uppföljningstiden är högre för
kvinnor än för män, oavsett studieform.
Skillnaden mellan kvinnor och män är störst bland nybörjare på
yrkesexamensprogram, där examenskvoten är 20–25 procentenheter
högre för kvinnor än för män. Under hela uppföljningstiden har
examenskvoten för kvinnor på yrkesexamensprogram varit närmare 75
procent, medan motsvarande andel för män har legat omkring 50
procent. Bland de som påbörjade ett yrkesexamensprogram 2012 hade
73 procent av kvinnorna och 51 procent av männen tagit en examen
inom uppföljningstiden, en skillnad på 21 procentenheter mellan könen.
En annan könsskillnad är att examenskvoten för nybörjare på generella
program är svagt stigande för kvinnor men inte för män.
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Vi noterar också att andelen av nybörjarna på fristående kurser som tagit
en examen är avsevärt lägre än motsvarande andelar för nybörjare på
programutbildningar.
Mönstret för inhemska nybörjare är likadant som för samtliga nybörjare.
Även om vi enbart tittar på de inresande studenterna är mönstret
liknande, men variationerna är något större mellan de olika
nybörjarkohorterna, dvs. nybörjarna respektive kalenderår. En annan
skillnad är att andelen inresande studenter som tagit en examen inom
uppföljningsperioden är högre på generella program och konstnärliga
program än på yrkesexamensprogram. Notera dock att det är relativt få
inresande studenter som läser på yrkesexamensprogram. Bland de
inresande freemover-studenterna läser merparten på generella program
och utbytesstudenterna läser företrädesvis fristående kurser 3.
Det är också värt att notera att examenskvoten för inhemska nybörjare på
generella program är betydligt lägre än för inresande studenter. För
inhemska nybörjare ligger examenskvoten mellan 55 och 60 procent för
kvinnor och omkring 40 procent för män. Motsvarande andelar för
inresande nybörjare på generella program är 70–75 procent för kvinnor
och 60–70 procent för inresande män.
En annan intressant observation är att andelen nybörjare på fristående
kurser som tagit en examen inom uppföljningstiden förändras ganska
drastiskt efter 2007. Det sammanfaller med att den nuvarande
examensordningen infördes och studieformerna konstnärliga och
generella program tillkom. Förändringen kan alltså sannolikt, till viss
del, förklaras av att studenter som tidigare klassificerades som nybörjare
på fristående kurser nu har klassificerats till generella eller konstnärliga
program.
Figur 4. Examenskvot under uppföljningstiden per nybörjarkohort, kön och studieform som
nybörjare.

3
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Om vi utökar uppföljningstiden till vårterminen 2019, ökar andelen som
tagit minst en examen för samtliga kohorter. Det är naturligt eftersom
studenterna inom respektive kohort haft längre tid på sig att ta en
examen. Särskilt stor är ökningen bland nybörjare på fristående kurser.
Bland dem som haft längst tid att ta examen, nybörjare 1995–2000,
nästan fördubblas andelen som tar examen när uppföljningstiden
förlängs. Detta återkommer vi till lite senare (se tabell 2). Bland
inresande studenter förändras däremot inte andelen som tagit examen
nämnvärt med förlängd uppföljningstid.

Möjliga förklaringar till skillnader i
andelen som tar examen
Vi ska nu undersöka om vi, baserat på våra data, kan hitta några
förklaringar till varför vissa inhemska nybörjare småningom tar examen
medan andra inte gör det.
Resultat

•
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Nybörjarnas ålder verkar inte ha någon stor betydelse för
studenters benägenhet att ta examen. Undantag är nybörjare på
fristående kurser, för dem sjunker andelen som tar examen ju
äldre individen är som nybörjare.
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•

För nybörjare på program påverkar nybörjarnas ålder i mindre
utsträckning hur hög andel av dem som tar examen.

•

Nybörjarnas studieform har stor betydelse för om en student tar
examen eller inte: högskolenybörjare på program tar i betydligt
högre utsträckning en examen än nybörjare på fristående kurser.

•

Av de nybörjare på fristående kurser som har tagit examen har
de flesta övergått till ett program.

•

Nybörjare på fristående kurs tar lång tid på sig till examen:
Andelen som tar examen stiger kraftigt med förlängd
uppföljningstid.

Små skillnader mellan olika åldersgrupper

Spelar åldern vid nybörjartillfället någon roll för benägenheten att ta ut
en examen? I figur 5 har vi jämfört inhemska nybörjare (inom samtliga
kohorter) som var 18–45 år vid nybörjartillfället.
Figur 5. Andel av inhemska nybörjare som tagit examen per nybörjarkohort, kön och
studieform som nybörjare, inom respektive efter uppföljningstiden.

I den vänstra panelen visas hur stor andel av nybörjarna som har tagit
(minst) en examen under uppföljningstiden, dvs. examenskvoten. Bland
nybörjare på yrkesexamensprogram ökar examenskvoten med ålder vid
nybörjartillfället, medan det omvända gäller för nybörjare på generella
program och fristående kurser. Vi ser alltså att de som påbörjat ett
yrkesexamensprogram vid 35–40 års ålder är mer benägna att ta examen
inom uppföljningsperioden än de som är omkring 20 år vid
nybörjartillfället. En hypotes som skulle kunna förklara att andelen
nybörjare på yrkesexamensprogram som tagit en examen inom
uppföljningstiden ökar (om än svagt) med åldern vid nybörjartillfället är
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att äldre nybörjare på yrkesexamensprogram är mer säkra på vad de vill
utbilda sig till, än yngre nybörjare.
Den stora variationen bland nybörjarna på konstnärliga program beror på
att antalet nybörjare inom varje åldersgrupp är relativt litet. Bland
nybörjarna på fristående kurser minskar andelen som tar en examen
påtagligt med åldern vid nybörjartillfället. En hypotes kan vara att det
bland unga nybörjare på fristående kurs är vanligare att påbörja sina
högskolestudier med fristående kurser och sedan övergå till ett program,
än bland äldre nybörjare.
Om vi utsträcker uppföljningen till och med vårterminen 2019 kvarstår
mönstret bland nybörjarna på fristående kurser och på generella program
(andelen som tagit en examen minskar ju högre åldern är vid
nybörjartillfället). För nybörjarna på yrkesexamensprogram kan vi inte
observera något tydligt samband längre, utan andelen som tagit en
examen är relativt jämnt fördelad, oavsett ålder vid nybörjartillfället. Det
tyder på att yngre nybörjare på yrkesexamensprogram tar längre tid på
sig till examen, vilket delvis kan bero på att äldre nybörjare är mindre
benägna att studera på långa programutbildningar.
Nybörjarnas ålder verkar alltså inte ha någon stor betydelse för
studenters benägenhet att ta examen. Undantag är nybörjare på fristående
kurser. För dem sjunker examenskvoten tydligt ju äldre nybörjarna är.
Samma mönster gäller med förlängd uppföljningstid.
Nybörjares studieform har stor betydelse för studenternas första
examen

Här studerar vi nybörjarnas rörlighet mellan olika studieformer bland de
inhemska nybörjare som tar examen. I figur 6 har vi jämfört den
studieform en student har som högskolenybörjare med examenskategorin
för studentens första examen. Beräkningarna är avgränsade till
uppföljningsperioden, dvs. nybörjaråret plus sex år. Exempelvis kan vi
se att av alla nybörjare på yrkesexamensprogram har ungefär 65 procent
tagit examen inom uppföljningstiden, varav den absoluta merparten tagit
en yrkesexamen och en mindre andel har tagit en generell examen. Bland
de som var nybörjare på yrkesexamensprogram 2012 hade 59 procent
tagit en yrkesexamen inom uppföljningstiden och 6 procent hade tagit en
generell examen.
Figur 6. Vanligaste examenskategorier per nybörjarkohort och studieform som nybörjare,
inhemska nybörjare 1995–2012.
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Högskolenybörjarnas studieform har naturligtvis en stor betydelse för
vilken examen som en student senare tar (här första examen inom
uppföljningsperioden). Nybörjare på konstnärliga program tar i högst
utsträckning en konstnärlig examen, nybörjare på generella program en
generell examen och nybörjare på yrkesexamensprogram en
yrkesexamen. Gruppen studenter som är nybörjare på fristående kurser
har i relativt liten utsträckning tagit en examen under uppföljningsperioden och bland dem som tagit en examen har det under hela perioden
varit vanligast med en generell examen. Bland de som var nybörjare på
fristående kurs 2012 hade 27 procent tagit en examen inom
uppföljningstiden, 16 procent en generell examen och 11 procent en
yrkesexamen. I viss utsträckning kan den låga examenskvoten bero på att
syftet med studierna inte varit att ta en examen.
När högskolenybörjare på fristående kurser har tagit en yrkesexamen har
förmodligen studierna på de fristående kurserna varit en ”inkörsport” till
högskolestudier för att sedan övergå till att studera på ett
yrkesexamensprogram. Detta gäller också majoriteten av dem som har
inlett sina högskolestudier på fristående kurser och sedan tagit en
generell examen. Det är nämligen vanligt att de som påbörjar ett
program tidigare har studerat i högskolan.
För nybörjare på fristående kurser ökar andelen som tar examen
kraftigt med förlängd uppföljningstid

Andelen högskolenybörjare på fristående kurser som tagit en examen
inom uppföljningsperioden har varit relativt låg inom samtliga
nybörjarkohorter och varierat omkring 25–30 procent. För de senaste
nybörjarkohorterna som vi har följt upp (2007–2012) har examenskvoten
varit omkring 26 procent. Om uppföljningstiden förlängs stiger dock
andelen som tar examen påtagligt – till omkring 50 procent för de tidiga
nybörjarkohorterna. Examenskvoten inom uppföljningstiden är högre för
19
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kvinnor än för män och ökningen vid förlängd uppföljningstid är också
generellt högre för kvinnor än för män.
Tabell 2. Examen bland inhemska nybörjare på fristående kurser.

Examen under
uppföljningstid

Examen t.o.m.
vårterminen 2019

Nybörjarår

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

1995

24 %

21 %

26 %

45 %

40 %

48 %

1996

25 %

22 %

27 %

48 %

42 %

52 %

1997

28 %

25 %

30 %

51 %

45 %

55 %

1998

30 %

26 %

32 %

52 %

46 %

56 %

1999

31 %

27 %

33 %

53 %

47 %

56 %

2000

31 %

27 %

34 %

53 %

46 %

57 %

2001

30 %

25 %

34 %

51 %

43 %

56 %

2002

29 %

23 %

32 %

48 %

41 %

52 %

2003

27 %

22 %

30 %

46 %

40 %

50 %

2004

28 %

22 %

32 %

47 %

40 %

51 %

2005

29 %

24 %

33 %

47 %

40 %

51 %

2006

31 %

26 %

34 %

47 %

40 %

51 %

2007

25 %

20 %

28 %

40 %

34 %

44 %

2008

26 %

22 %

29 %

40 %

34 %

43 %

2009

26 %

21 %

29 %

38 %

32 %

42 %

2010

26 %

21 %

29 %

36 %

30 %

41 %

2011

26 %

21 %

29 %

33 %

28 %

37 %

2012

27 %

22 %

31 %

30 %

25 %

34 %

Ett av de tydligaste resultaten från den beskrivande statistik vi
presenterat ovan är att högskolenybörjare på program i betydligt högre
utsträckning tar en examen än nybörjare på fristående kurser.
Nybörjarna på fristående kurser kan ha olika syften med sina studier. En
del läser bara någon enstaka kurs för att sedan göra ett avbrott och
kanske aldrig komma tillbaks till högskolan. För andra verkar fristående
kurser fungera som en inkörsport till andra studier. De läser någon eller
några kurser som är intressanta medan de funderar på vilket program de
vill gå på, eller i väntan på att antas till visst program. Detta har både föroch nackdelar. Studenten får mer kunskap, men samtidigt fördröjs
inträdet på arbetsmarknaden.
En del av nybörjarna på fristående kurser övergår alltså ganska snabbt
till att studera på ett program. (Notera dock att före 2007 kan många av
nybörjarna på fristående kurser vara studenter på lokala program.) Men
det finns också studenter som använder sig av möjligheten att själv
kombinera ihop fristående kurser så att de motsvarar examensmålen för
en generell examen.
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Hur många skapar sin egen examen?
Möjligheten att kombinera ihop fristående kurser till en examen har
funnits i den svenska högskolan under många år. I samband med
införandet av den nuvarande examensordningen fördes många fristående
kurser samman till program, men möjligheten att själv skapa sin examen
finns fortfarande kvar. Så länge kombinationen av kurserna uppfyller
examensmålen, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete), är det
möjligt att själv kombinera ihop fristående kurser till en generell
examen. Men hur vanligt är det att studenterna använder sig av den
möjligheten? Det ska vi nu ta reda på.
Resultat

•

Omkring 1 000 av varje nybörjarkohort skapar sin egen examen
av huvudsakligen fristående kurser.

•

Det motsvarar 1,4 procent av de inhemska nybörjarna 2012.

För att besvara frågan har vi analyserat poängproduktionen för inhemska
nybörjare på fristående kurser som tagit minst en examen under
uppföljningstiden. Analysen har vi avgränsat till att bara omfatta
studenter enligt den nuvarande examensordningen, alltså de som var
nybörjare på fristående kurser 2007–2012. Skälet är att nybörjare på
lokala program före 2007 registrerades som studenter på fristående
kurser.
I figur 7 har vi undersökt hur stor andel av de nybörjare på fristående
kurser som har tagit en examen inom uppföljningstiden som har tagit
minst 75 procent av sina högskolepoäng på fristående kurser, generella
program, konstnärliga program respektive yrkesexamensprogram.
Figur 7. Poängproduktion för inhemska nybörjare 2007–2012 på fristående kurser med

examen, per nybörjarkohort och kön.
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Analysen visar att av de som var nybörjare 2007–2012 på fristående
kurser och som tagit examen har mellan 3 och 5 procent tagit minst 75
procent av sina högskolepoäng på fristående kurser. De har alltså inte
följt något program, utan kombinerat ihop fristående kurser till en
examen. I absoluta tal rör det sig om över 1 000 nybörjare de flesta år
som har använt sig av den möjligheten sedan den nuvarande
examensordningen infördes 2007, se tabell 3. Antalet individer som
skapat sin egen examen var högst bland nybörjarna 2007: 1 300
individer. Bland de senare nybörjarkohorterna har antalet minskat och
var 970 individer bland nybörjarna 2012. Under alla år har det varit
betydligt fler kvinnor än män som använt sig av den här möjligheten.
Bland de som var nybörjare 2012 har 640 kvinnor och 330 män
kombinerat ihop fristående kurser till en examen.
Tabell 3. Antal och andel inhemska nybörjare på fristående kurser med en examen, som
tagit 75 procent (eller mer) av samtliga högskolepoäng under uppföljningstiden på
fristående kurser

Nybörjarår

Samtliga

%

Kvinnor

%

Män

%

2007

1 300

5%

840

5%

470

6%

2008

1 120

4%

740

4%

380

4%

2009

1 280

4%

800

3%

480

4%

2010

1 230

4%

780

3%

450

4%

2011

1 110

4%

730

4%

380

4%

2012

970

3%

640

4%

330

3%

Vi kan nu komplettera de tidigare uppgifterna i tabell 2. Av de som var
nybörjare på fristående kurser 2012 hade alltså 27 procent tagit en
examen inom uppföljningstiden, varav 3 procent hade skapat sin egen
examen av fristående kurser.
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Sett till det totala antalet inhemska nybörjare 2007–2012 har 1–2 procent
skapat sin egen examen. För de 69 900 inhemska nybörjarna 2012 var
andelen 1,4 procent.
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Återkommande studenter
och längre avbrott
Vi har sett att mindre än hälften av de inhemska nybörjarna tar examen
inom uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år).
•

I vilken utsträckning återfinns studenter i högskolan efter
uppföljningstiden?

•

Hur vanligt är det med längre avbrott från studierna? Vilka är
avbrottsstudenterna och i vilken utsträckning återkommer de till
högskolan?

•

Hur vanligt är det att avbrottsstudenter tar examen efter
återkomsten till högskolan?

•

Och hur har avbrottsstudenterna har presterat under
uppföljningstiden?

Återkommande studenter
Vi börjar med att undersöka hur vanligt det är att vara registrerad i
högskolan efter uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år) bland
samtliga nybörjare. I den här analysen har vi främst fokus på dem som
tog examen under uppföljningstiden.
Resultat

•

Bland de som tagit en yrkesexamen har 45–50 procent av de
tidigaste nybörjarkullarna återkommit till högskolan.

•

Av studenter som tagit en generell examen återkommer omkring
40 procent.

•

De som tagit en konstnärlig examen är mest benägna att
återkomma till högskolan efter examen.

•

En tredjedel av de som haft ett avbrott och inte tagit examen
återkommer senare till högskolan.

Som ett mått på återkomst till högskolan har vi i figur 8 och 9 följt upp
andelen inhemska nybörjare som varit registrerade i högskolan någon
gång efter uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år). Här ingår både de
som tagit examen under uppföljningstiden och de som inte gjort det.
Andelen är högst bland de tidigaste nybörjarkohorterna (nybörjarna ett
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visst år) och sjunker ju senare nybörjarkullen är, vilket är naturligt
eftersom uppföljningstiden är så lång. Återkomst enligt detta mått är
vanligare bland kvinnor än bland män. Bland nybörjarkullarna 1995–
2000 var ungefär 45 procent registrerade i högskolan efter
uppföljningstiden, omkring 50 procent av kvinnorna och 40 procent av
männen. Könsskillnaden minskar ju senare årskullen är. För
nybörjarkullen 2010, som haft kortare tid på sig att återkomma, hade
andelen återkommande sjunkit till 27 procent, och då var det ingen större
skillnad mellan könen.
Figur 8. Andel inhemska nybörjare som varit registrerade i högskolan någon gång efter
uppföljningsperioden t.o.m. vårterminen 2019, per kön och nybörjarår.

Studenterna verkar ta tillvara möjligheterna att fortsätta studera och att
gå ut och in i högskolan, se figur 9. Den nybörjargrupp som i högst
utsträckning har varit registrerad i högskolan efter uppföljningstiden är
de som varken tagit examen eller haft något längre avbrott under
uppföljningstiden. Dessa studenter går förmodligen på längre
utbildningar och många tar examen efter uppföljningstiden.
Nästan hälften av dem som tagit en yrkesexamen återkommer
senare till högskolan

Bland dem som tagit examen under uppföljningstiden är det också
vanligt att återkomma eller fortsätta studera. Andelarna är högst för de
tidigaste nybörjarkullarna, eftersom de haft längst tid på sig att
återkomma (uppföljningen sträcker sig till vårterminen 2019).
Av dem som var nybörjare i de allra tidigaste nybörjarkohorterna och tog
en yrkesexamen under uppföljningstiden har nästan hälften varit
registrerade i högskolan senare. Bland dem som tog en generell examen
var motsvarande andel drygt 40 procent. De relativt få studenter som
tagit en konstnärlig examen återvänder i högst utsträckning till
högskolan efter uppföljningstiden. I figur 9 framgår också att andelarna
sjunker för samtliga grupper för senare nybörjarkullar, vilket är naturligt
eftersom de har haft kortare tid på sig att återkomma.
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Bland de nybörjare som haft längre avbrott och inte tagit examen under
uppföljningstiden har ungefär en tredjedel av de tidigaste
nybörjarkullarna återvänt till högskolan efter uppföljningstiden. Den
gruppen ska vi studera lite närmare i nästa avsnitt.
Figur 9. Andel inhemska nybörjare som varit registrerade i högskolan någon gång efter
uppföljningstiden, per nybörjarår och (första) examen under uppföljningstiden.

Studenter med längre avbrott
Nu övergår vi till att studera den grupp inhemska studenter som haft ett
längre avbrott (minst två år utan registrering i högskolan) under
uppföljningstiden. Hur vanligt är det med längre avbrott från studierna?
Vilka är avbrottsstudenterna? Och hur vanligt är det att de återvänder till
högskolan för vidare studier?
Resultat
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•

Fyra av tio inhemska nybörjare gör ett längre avbrott i studierna
under uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år).

•

En tredjedel av avbrottsstudenterna återkommer till högskolan,
och nästan hälften av dem tar examen efter återkomsten.

•

Sett till det totala antalet inhemska nybörjare är 15 procent
avbrottsstudenter som senare återkommer till högskolan.

•

Män är mer benägna än kvinnor att göra avbrott i sina studier,
och kvinnor återkommer i högre utsträckning till högskolan efter
avbrottet och tar examen.

•

Avbrott är vanligast bland nybörjare på fristående kurs och minst
vanligt bland nybörjare på yrkesexamensprogram.

UKÄ 2020: STUDENTERNAS ANVÄNDNING AV HÖGSKOLAN

•

Äldre nybörjare är mer benägna att ta längre avbrott, särskilt
nybörjare på fristående kurs, och äldre nybörjare är mindre
benägna att återkomma till högskolan och ta examen.

•

10 procent av de inhemska nybörjarna är en-terminsstudenter
som inte återkommer till högskolan, huvudsakligen äldre
nybörjare som läser fristående kurser.

Fyra av tio nybörjare gör avbrott från studierna

Omkring 40 procent av alla inhemska högskolenybörjare i de kohorter vi
studerat har haft ett längre avbrott under uppföljningsperioden, se figur
10. Ett längre avbrott från studierna kan (enligt vår definition) innebära
att personen planerar att återkomma till högskolan efter avbrottet, men
det kan också innebära att personen inte planerar det.
Med undantag för en period i slutet av 1990-talet när längre avbrott var
mindre vanliga har andelen varit relativt stabil, omkring 40 procent.
Under hela perioden har män varit mer benägna än kvinnor att göra
längre avbrott i sina studier. Bland nybörjarna 2012 har 45 procent av
männen och 36 procent av kvinnorna haft ett längre avbrott.
I figur 11 framgår att andelen av alla nybörjare som haft ett längre
avbrott under uppföljningstiden under hela undersökningsperioden har
varit högst bland nybörjare på fristående kurser, över 50 procent för de
flesta nybörjarkohorter. Bland nybörjare på generella program har
omkring 40 procent haft längre avbrott. Lägst andel avbrottsstudenter
finns bland nybörjare på yrkesexamenprogram, knappt 25 procent.
Figur 10. Andel inhemska nybörjare som haft ett längre avbrott under uppföljningstiden, per
nybörjarår och kön.

27

UKÄ 2020: STUDENTERNAS ANVÄNDNING AV HÖGSKOLAN

Figur 11. Andel nybörjare som haft ett längre avbrott under uppföljningstiden, per
nybörjarår och studieform som nybörjare.

15 procent av nybörjarna är avbrottsstudenter som senare
återkommer till högskolan

Sett till det totala antalet nybörjare visar vi i figur 12 (vänster panel) att
15 procent av de tidigaste nybörjarkullarna har haft ett längre avbrott och
sedan återkommit till högskolan, en något högre andel bland kvinnor än
bland män. För nybörjarna 2002 och framåt är det ingen skillnad mellan
kvinnor och män i hur hög andel som tar längre avbrott och sedan
återkommer till högskolan. Drygt 7 procent av nybörjarna tar ett längre
avbrott och återkommer sedan till högskolan och tar examen.
Det innebär att nästan hälften av de avbrottsstudenter som återkommer
till högskolan tar examen. I figur 13 framgår att andelen alltid är högre
bland kvinnor än bland män. För nybörjarkohorterna 1995–2005 är
andelen kvinnor bland avbrottsstudenter som återvänder och tar examen
drygt 50 procent. För män är motsvarande andel drygt 40 procent.
Figur 12. Andel av inhemska nybörjare 1995–2012 som återkommit till högskolan (och tagit
en examen) fram till och med vårterminen 2019) efter ett längre avbrott under
uppföljningstiden, per kön.
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Figur 13. Andel som tagit en examen (fram till och med vårterminen 2019), efter att ha
återvänt från ett längre avbrott under uppföljningstiden, inhemska nybörjare (1995–2012),
per kön.

Vanligast med längre avbrott bland äldre studenter på fristående
kurser

Vi har konstaterat att ungefär 40 procent av nybörjarna har ett längre
avbrott under uppföljningstiden. En del av dessa har helt hoppat av
studierna och återvänder inte igen, men en relativt stor del kommer
tillbaka till högskolan för vidare studier.
Om vi studerar hur de längre avbrotten varierar med nybörjaråldern på
studenterna kan vi konstatera att äldre nybörjare i allmänhet är mer
benägna att ha ett längre avbrott än yngre nybörjare, se figur 14. Särskilt
tydligt är detta när det gäller nybörjare på fristående kurser (här ingår
exempelvis en-terminsstudenterna som vi beskriver nedan). Detta talar
för att en stor del av dessa studenter använder högskolan för att läsa
några få kurser, och strävar inte efter att ta ut en examen.
Bland de unga nybörjarna på fristående kurser är det inte lika vanligt
med studieavbrott som bland nybörjarna på fristående kurser som är 25
år och äldre. Men oavsett nybörjarålder är längre avbrott betydligt
vanligare bland nybörjare på generella program och fristående kurser än
bland nybörjare på yrkesexamensprogram.
Figur 14. Andel inhemska nybörjare 1995–2012 som haft ett längre avbrott under
uppföljningstiden, ålder och studieform som nybörjare.
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I figur 15 har vi undersökt hur stor andel av alla inhemska
högskolenybörjare under perioden 1995–2012 i åldrarna 18–45 år som
haft ett längre avbrott under uppföljningstiden och som senare återvänt
till högskolan och tagit ut en examen, inom eller efter uppföljningstiden.
Den grupp som är mest benägen att ta en examen efter ett avbrott (om vi
bortser från de få yngre nybörjarna på konstnärliga program) är
nybörjare på fristående kurser som är yngre än 20 år. Vi har tidigare sett
att för nybörjare på fristående kurser har åldern vid nybörjartillfället stor
betydelse för studiemönstret, och även detta resultat ger en antydan om
att nybörjare på fristående kurser är en mycket heterogen grupp. Men
även bland de nybörjare på yrkesexamensprogram som har haft ett
längre avbrott är det relativt vanligt att återkomma till högskolan och ta
en examen. Andelen sjunker dock svagt med ålder vid nybörjartillfället.
Nybörjare på generella program är minst benägna att återkomma och ta
examen efter ett längre avbrott.
Figur 15. Andel av inhemska nybörjare som haft ett längre avbrott från studierna och som
senare återvänt (fram t.o.m. vårterminen 2019) för att ta en examen, per ålder och
studieform som nybörjare.

10 procent är en-terminsstudenter
Det finns också studenter som bara studerar en kort period i högskolan
och inte verkar ha för avsikt att återvända för ytterligare studier. I en
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tidigare studie av studenternas studiemönster konstaterades att en stabil
andel av nybörjarna, cirka 10 procent, av varje nybörjarkull under
tjugoårsperioden 1978/79–1997/98 hade varit registrerade under högst en
termin och sedan inte återkommit till högskolestudier 4. Vi kan nu
konstatera att det inte skett någon förändring, utan på det stora hela
gäller mönstret även senare nybörjarkullar.

Tabell 4. Andel inhemska en-terminsstudenter per nybörjarår och kön.
Nybörjarår

%

Män

%

1995

Samtliga
8 490

13%

%

Kvinnor
4 700

13%

3 790

13%

1996

6 990

11%

3 940

11%

3 050

11%

1997

5 010

9%

2 910

9%

2 110

9%

1998

4 990

8%

2 830

8%

2 160

8%

1999

4 770

8%

2 780

8%

2 000

8%

2000

4 860

8%

2 820

7%

2 040

8%

2001

5 330

8%

3 160

8%

2 180

8%

2002

6 710

10%

3 860

9%

2 850

10%

2003

7 470

11%

4 490

11%

2 980

11%

2004

7 120

11%

4 070

10%

3 040

11%

2005

7 190

11%

4 100

11%

3 090

11%

2006

6 750

11%

3 900

10%

2 850

11%

2007

6 770

11%

3 980

10%

2 790

11%

2008

6 810

10%

4 090

10%

2 720

10%

2009

9 050

11%

4 820

10%

4 230

12%

2010

9 210

12%

4 930

11%

4 290

13%

2011

8 700

12%

4 580

11%

4 120

14%

2012

7 510

11%

4 010

10%

3 500

12%

En-terminsstudenter definieras här som inhemska nybörjare som varit
registrerade endast en termin (nybörjarterminen) under uppföljningsperioden, alltså nybörjaråret plus sex år. Bland de nybörjare som följs
upp, 1995–2012, har omkring 10 procent av nybörjarna bara studerat en
termin i högskolan och inte återkommit inom uppföljningsperioden.
Andelarna varierar mellan 8 och 12 procent, med undantag för
nybörjarkullen 1995 då även inresande studenter ingår i populationen.
Något år efter att den nuvarande studieordningen infördes 2007 steg
andelen något bland männen. En-terminsstudenter bland nybörjarna
2012 var något vanligare bland män (12 procent) än bland kvinnor (10
procent). Tidigare var det ingen skillnad mellan könen.

4
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En-terminsstudenter vanligast bland äldre nybörjare på fristående
kurser

Den absoluta merparten av en-terminsstudenterna läser fristående kurser.
Bland nybörjarna på fristående kurser i de senare nybörjarkullar vi följt
upp är ungefär 20 procent av kvinnorna och 25 procent av männen enterminsstudenter (figur 16). Vi kan också konstatera att det är få riktigt
unga nybörjare som är en-terminsstudenter. Figur 17 visar att andelen
en-terminsstudenter stiger påtagligt med åldern vid nybörjartillfället.
Det finns också en mindre andel en-terminsstudenter som är nybörjare på
program, vilket förmodligen handlar om tidiga avhopp. Sådana avhopp
är vanligare bland män än bland kvinnor.
Figur 16. Andel inhemska en-terminsstudenter per nybörjarår, kön och studieform som
nybörjare.

Figur 17. Andel inhemska en-terminsstudenter (inhemska nybörjare 1995–2012)
uppdelade enligt ålder vid nybörjartillfället, per kön och studieform som nybörjare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en-terminsstudenterna
huvudsakligen består av äldre nybörjare som läser fristående kurser,
förmodligen i bildningssyfte, eller för att förkovra sig inom något
område.
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En del en-terminsstudenter återkommer efter lång tid till högskolan

För definition av en-terminsstudenter och andra avbrottsstudenter har vi
genomgående använt uppföljningstiden nybörjaråret plus sex år. Genom
att ha en bestämd uppföljningsperiod är det möjligt att göra jämförelser
över tid. Liksom för övriga studenter har vi följt upp enterminsstudenternas aktivitet efter uppföljningstidens slut. Då
framkommer att en del av en-terminsstudenterna har kommit tillbaka till
högskolan senare, framför allt i de tidigare nybörjarkullarna som haft
längst tid på sig, se tabell 4b.
Med förlängd uppföljningstid minskar andelen en-terminsstudenter med
upp till två procentenheter i de tidigaste nybörjarkullarna. Det innebär att
andelen en-terminsstudenter sjunker till 9 procent i genomsnitt.
Tabell 4b. Andel inhemska en-terminsstudenter t.o.m. vårterminen 2019,
per nybörjarår och kön.
Nybörjarår

Samtliga

%

Kvinnor

%

Män

%

1995

7 220

11%

3 870

11%

3 350

11%

1996

5 840

9%

3 140

9%

2 700

10%

1997

4 110

7%

2 300

7%

1 820

7%

1998

4 070

7%

2 200

6%

1 870

7%

1999

3 940

6%

2 210

6%

1 730

7%

2000

4 020

6%

2 260

6%

1 770

7%

2001

4 500

7%

2 580

7%

1 920

7%

2002

5 620

8%

3 160

7%

2 470

9%

2003

6 460

9%

3 820

9%

2 640

10%

2004

6 200

9%

3 470

9%

2 730

10%

2005

6 310

10%

3 570

9%

2 750

10%

2006

6 050

10%

3 450

9%

2 590

10%

2007

6 070

10%

3 540

9%

2 530

10%

2008

6 160

9%

3 630

9%

2 530

10%

2009

8 310

10%

4 340

9%

3 970

12%

2010

8 630

11%

4 540

10%

4 090

13%

2011

8 310

11%

4 330

10%

3 980

13%

2012

7 390

11%

3 930

10%

3 460

12%

Vår analys visar att 12 procent av dem som vi definierade som enterminsstudenter (14 500 individer) har kommit tillbaka till högskolan
efter uppföljningsperioden, någon gång fram till vårterminen 2019. En
del av dem (3 900 individer) har tagit examen. Dessa individer har alltså
varit registrerade en termin i högskolan, gjort ett avbrott på minst sex år
och sedan återvänt till högskolan och tagit examen. Även detta är ett
exempel på hur studenter använder sig av flexibiliteten i det svenska
högskolesystemet.
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Hur har avbrottstudenterna presterat
under uppföljningstiden?
I våra analyser framgår det tydligt att avbrottsstudenterna tar examen i
lägre utsträckning än studenterna som inte gör något avbrott. En examen
är dock bara ett mått på hur studenterna presterar inom högskolan och
det kan finnas flera förklaringar till att studenter inte avlägger examen.
För att komplettera examensmåttet har vi relaterat avbrottsstudenternas
poängproduktion till övriga nybörjare.
Resultat:

•

86 procent av de inhemska nybörjarna tillhör en av två stora
grupper i högskolan: de som tar examen utan att ha något längre
avbrott och de som har ett avbrott och inte tar examen.

•

Bland avbrottsstudenterna har över 40 procent tagit mindre än 30
högskolepoäng under uppföljningstiden och 17 procent har inte
tagit några poäng alls. Det motsvarar 7 procent av nybörjarna.

•

8 procent av nybörjarna har tagit över 180 högskolepoäng under
uppföljningstiden utan att ta någon examen fram till vårterminen
2019.

•

Nästan 60 procent av dessa är verksamma inom yrken med krav
på högskolekompetens.

I det här avsnittet har vi delat in alla inhemska nybörjare 1995–2012 i
samtliga nybörjarkohorter (nybörjarna respektive år) i fyra grupper
(totalt 1 196 100 individer) utifrån om de haft ett längre avbrott eller inte
och om de tagit någon examen fram till vårterminen 2019:
1. Grupp 1: Nybörjare som haft ett avbrott under uppföljningstiden
och som efter avbrottet tagit en examen, 71 200 individer.
2. Grupp 2: Nybörjare som inte haft ett avbrott under
uppföljningstiden och som tagit en examen, 617 200 individer.
3. Grupp 3: Nybörjare som haft ett avbrott under uppföljningstiden
och som inte tagit någon examen fram till vårterminen 2019,
411 300 individer (kan i framtiden hamna i grupp 1).
4. Grupp 4: Nybörjare som inte haft ett avbrott under
uppföljningstiden, som inte tagit ut någon examen fram till
vårterminen 2019, 96 300 individer (kan i framtiden hamna i
grupp 2).
Bara genom den här grova indelningen utkristalliseras två stora
studentgrupper inom högskolan: Nybörjare som har tagit en examen och
inte haft något längre avbrott under uppföljningstiden (grupp 2)
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respektive nybörjare som haft ett längre avbrott under uppföljningstiden
och inte tagit någon examen (grupp 3). De utgör tillsammans 86 procent
av nybörjarna perioden 1995–2012.
I tabell 5 visar vi hur nybörjarna inom respektive grupp presterat under
uppföljningstiden (nybörjaråret plus sex år). Informationen i tabell 5 kan
också användas för att ge ett svar på hur vanligt det är att studenter
avbryter sina studier utan att ta ut en examen, trots att de har tagit många
högskolepoäng.
Tabell 5. Avklarade högskolepoäng (hp) under uppföljningstiden för de fyra
nybörjargrupper som beskrivs i punktlistan ovan (inhemska nybörjare 1995–2012).

Avklarade Hp
under
uppföljningstiden

Grupp 1
Examen efter
avbrott
Antal

%

Grupp 2
Examen utan
avbrott
Antal

%

Grupp 3
Avbrott, ingen
examen
Antal

%

Grupp 4
Ej avbrott, ej
examen
Antal

0 hp

2 500

3

4 100

1

79 300

19

500

1

1-29 hp

5 000

7

1 600

0

119 700

29

1 900

2

30-89 hp

11 300

16

7 900

1

104 700

25

9 300

10

90 -179 hp

20 800

29

38 300

6

70 500

17

28 200

29

180 - 299 hp

31 000

44

425 800

69

36 800

9

48 600

50

300 hp -

600

1

139 100

23

300

0

7 700

8

Summa

71 200

100

617 200 100

411 300 100

96 300 100

I grupp 1, som är en av de mindre grupperna, har nybörjarna haft längre
avbrott under uppföljningstiden, men senare tagit examen. Mindre än
hälften (45 procent) har tagit 180 högskolepoäng eller mer under
uppföljningsperioden. En intressant observation är att 10 procent har
tagit mindre än 30 högskolepoäng under uppföljningstiden (nybörjaråret
plus sex år), men sedan återkommit, studerat vidare och tagit en examen.
Grupp 2 utgörs av flest individer och alla har tagit examen utan något
längre avbrott. I den gruppen har i stort sett alla studenter (82 procent)
tagit 180 högskolepoäng eller mer under uppföljningsperioden och en
stor del av dem har tagit mer än 300 högskolepoäng.
Gruppen med näst flest individer (grupp 3), framstår som relativt
heterogen. Här finns de individer som haft ett avbrott under
uppföljningstiden och inte heller senare tagit någon examen (fram till
vårterminen 2019). I grupp 3 har nästan 20 procent av studenterna inte
tagit några högskolepoäng alls och knappt 30 procent av studenterna i
gruppen har tagit 1–29 högskolepoäng. Dessa studenter består sannolikt
av två typer av studenter: dels studenter som tidigt inser att
högskolestudier inte passar dem, dels studenter som (av olika skäl) valt
att läsa en eller flera fristående kurser. Samma indelning kan sannolikt
göras för den fjärdedel av studenterna i grupp 3 som har tagit 30–89
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högskolepoäng. Mindre än 10 procent av individerna i grupp 3 har tagit
180 högskolepoäng eller mer.
I grupp 4, den andra av de mindre grupperna, finns nybörjare som inte
haft något längre avbrott under uppföljningstiden men inte tagit någon
examen fram till vårterminen 2019. I den gruppen har 58 procent av
nybörjarna tagit över 180 högskolepoäng under uppföljningstiden.
Sammantaget har över 40 procent av avbrottsstudenterna (grupp 1 och
grupp 3) tagit mindre än 30 högskolepoäng under uppföljningstiden och
17 procent har inte tagit några högskolepoäng alls. Det motsvarar 7
procent av alla inhemska nybörjare.
Många nybörjare på civilingenjörsprogram tar inte ut en examen
trots hög poängproduktion

I tabell 5 framgick att i de studerade nybörjarkohorterna har 93 500
individer (8 procent av alla inhemska nybörjare) tagit fler än 180
högskolepoäng under uppföljningsperioden utan att ha avlagt en examen.
De personerna finns i grupperna 3 och 4. Cirka 56 000 av dem (i grupp
4) hade inte något längre avbrott i studierna under uppföljningsperioden.
I tabell 6 har vi listat de vanligaste programmen (eller studieformerna),
med fler än 1 000 av dessa nybörjare.
Tabell 6. Vanligaste program för inhemska nybörjare 1995–2012 som tagit över 180
högskolepoäng under uppföljningstiden men inte någon examen fram till och med
vårterminen 2019, dvs. personer i grupperna 3 och 4.

Studieform/program
som nybörjare

Antal

Andel av totalt
(procent)

Fristående kurs

53 100

57 %

Civilingenjörsexamen

11 000

12 %

Generellt program

8 100

9%

Högskoleingenjörsexamen

7 600

8%

Lärarexamen

4 400

5%

Socionomexamen

1 000

1%

Totalt

93 500

100 %

De allra flesta som tagit över 180 högskolepoäng utan att ta ut någon
examen är nybörjare på fristående kurser. Det är svårt att dra några
slutsatser om de här studenterna, eftersom många av dem kan ha övergått
till att studera på program. Det enskilt vanligaste nybörjarprogrammet i
gruppen är civilingenjörsprogram. Totalt sett har knappt 11 000
inhemska högskolenybörjare på civilingenjörsutbildningar under
perioden 1995–2012 tagit mer än 180 högskolepoäng utan att ha tagit ut
en examen. Detta kan jämföras med att bland de cirka 1,2 miljoner
individer som ingått i den här undersökningen var 81 000 nybörjare på
civilingenjörsprogram samt att det har plockats ut cirka 66 000
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civilingenjörsexamina i den undersökta populationen fram till och med
vårterminen 2019.
Ett generöst antagande indikerar att antalet individer med en kompetens
som gör att man kan arbeta i ingenjörsliknande yrken kan vara 10–15
procent högre än vad antalet uttagna examina var bland individerna i
nybörjarkohorterna. I sammanhanget bör det även nämnas att drygt
7 600 nybörjare på högskoleingenjörsutbildningar tagit mer än 180
högskolepoäng utan att ta examen.
Faktum är att yrken med krav på fördjupad högskolekompetens är den i
särklass vanligaste yrkeskategorin bland nybörjare som tagit över 180
högskolepoäng men som saknar en examen från ett svenskt lärosäte,
enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), se figur 18.
Yrken utan krav på högskolekompetens är betydligt vanligare bland
nybörjare som tagit under 180 högskolepoäng. Högskolan bidrar alltså
till kompetensförsörjningen även genom att individer har förvärvat
relevanta kunskaper utan att ta ut examen.
Figur 18. Yrkeskategori 2017 (bland personer som inte var registrerade i högskolan),
inhemska nybörjare 1995–2012 som inte tagit en examen sorterade efter avklarade
högskolepoäng under uppföljningstiden.

Vad lär oss analysen av avbrott om hur
studenterna använder högskolan?
Resultat

•
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Nästan 60 procent av de inhemska nybörjarna 1995–2012 har
tagit examen fram till vårterminen 2019 och 8 procent har tagit
minst 180 högskolepoäng utan att ta examen.
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•

Det innebär att ungefär två tredjedelar av nybörjarna antingen
har tagit examen eller klarat av 180 högskolepoäng.

•

Den återstående tredjedelen av nybörjarna kan ha haft andra
syften med sina studier – ganska snabbt ha insett att
högskolestudier inte passar dem, eller återupptar studierna
senare.

Resultaten visar att andelen nybörjare som haft ett längre avbrott under
studierna har varit relativt stabil över tid, bortsett från nedgången i
kohorterna som var nybörjare under sent 1990-tal. Männen har i samtliga
nybörjarkohorter varit mer benägna att avbryta sina studier än kvinnor.
Vi kan också konstatera att äldre nybörjare varit mer benägna att avbryta
sina studier än yngre nybörjare, framför allt äldre nybörjare på fristående
kurser. Äldre nybörjare som haft ett längre avbrott är också mindre
benägna att återvända till högskolan för att ta en examen än yngre
nybörjare. Detta gäller oberoende av studieform som nybörjare.
Analysen av nybörjarnas poängproduktion, i kombination med övriga
resultat, indikerar att de längre avbrotten kan ha en rad olika orsaker. En
relativt stor andel av alla nybörjare (7 procent) tar exempelvis inga
högskolepoäng alls, och verkar inte planera att återvända till högskolan
på kort till medellång sikt. En stor grupp nybörjare avbryter sina
högskolestudier efter att de tagit några få högskolepoäng, där majoriteten
ännu inte har återvänt till högskolan för att ta ut en examen. I gruppen
finns sannolikt både studenter som läser några få kurser i bildnings- eller
kompetensutvecklingssyfte och studenter som tidigt inser att
högskolestudier inte passar dem.
Bland studenterna som tagit över 180 högskolepoäng eller mer och inte
tagit ut någon examen var drygt 70 procent nybörjare på fristående
kurser. I övrigt verkar nybörjare på yrkesutbildningar med en stark
arbetsmarknadskoppling utan krav på legitimation vara något
överrepresenterade i gruppen (drygt 20 procent var nybörjare på ett civileller högskoleingenjörsprogram).
Av de 1,2 miljoner inhemska nybörjare vi studerat tar alltså drygt
615 000 ut en examen utan något längre avbrott från studierna. En liten
del återvänder till högskolan för att ta ut en examen efter ett längre
avbrott (71 000 individer). Cirka 500 000 nybörjare har ännu inte tagit ut
någon examen (fram tills vårterminen 2019). Av dem hade drygt 80 000
individer tagit 0 högskolepoäng och 93 500 individer hade tagit 180
högskolepoäng eller mer under uppföljningstiden.
Sammantaget har alltså 688 000 individer, eller mindre än 60 procent av
nybörjarna tagit en examen (fram tills vårterminen 2019). Vi bedömer
det dock sannolikt att en stor del av dem som klarat av minst 180
högskolepoäng finns ute på arbetsmarknaden i yrken som kräver
högskolekompetens, och därmed bidrar till Sveriges
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kompetensförsörjning med kunskaper från sina högskolestudier. Om vi
alltså inkluderar de 93 500 individer som tagit 180 högskolepoäng eller
mer under uppföljningstiden, innebär det att högskolans tillskott till
arbetsmarknaden är två tredjedelar av nybörjarna (781 900 individer)
som antingen tagit en examen, eller klarat av minst 180 högskolepoäng
under uppföljningstiden.
Återstående tredjedel förefaller alltså till stor del ha haft andra syften
med sina studier, eller ganska snabbt upptäckt att högskolestudier inte
passar dem. En del av dessa studenter kan tänkas återkomma till
högskolan senare.
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Vilka kategorier av studenter
finns det i högskolan?
Vi har konstaterat att det grovt sett finns två stora kategorier av studenter
i högskolan: de som tar en examen och inte har något längre avbrott
respektive de som har längre avbrott och inte tar någon examen. Men
inom de båda grupperna finns stora variationer och likheter mellan
studenterna. I det här kapitlet kommer vi nu att analysera likheter och
skillnader mellan de olika grupperna.
Vi utgår från de fyra grupper som beskrivs i punktlistan på sidan 34, men
här har vi brutit ut en-terminsstudenterna och redovisar dem som en egen
grupp. Grupperna beskrivs i tabell 7 nedan.
Tabell 7. Beskrivning av grupp 1–5.

Antal
Grupp 1

Examen efter avbrott

70 900

Män

Kvinnor
35 %

65 %

Grupp 2

Examen utan avbrott

616 800

36 %

64 %

Grupp 3

Avbrott, ingen examen

302 700

49 %

51 %

Grupp 4

Ej avbrott, ej examen

96 300

55 %

45 %

Grupp 5

En-terminsstudenter

109 200

45 %

55 %

Fristående kurser vanligaste studieformen för 4 av 5
nybörjargrupper

Figur 19 visar studieformen vid nybörjartillfället för de fem grupperna.
Bland studenterna i grupp 2 (examen utan avbrott) var hälften nybörjare
på ett yrkesexamenprogram. Det är den enda grupp där den studieformen
var vanligast bland nybörjarna. I grupp 4 (ej avbrott, ej examen) var
fristående kurser visserligen den vanligaste studieformen, men en relativt
hög andel, 34 procent, var nybörjare på yrkesexamensprogram.
I övriga grupper dominerade fristående kurser tydligt som den vanligaste
studieformen för nybörjarna. Det gäller i synnerhet grupp 5 (enterminsstudenterna) där 4 av 5 var nybörjare på fristående kurs.
I grupp 1 (där studenterna tagit examen efter avbrott) var andelen
nybörjare på yrkesexamenprogram 25 procent och i grupp 3 (där
studenterna haft avbrott och inte tagit examen) var motsvarande andel 21
procent. Grupp 3 var också den grupp där högst andel var nybörjare på
generella program, 28 procent.

40

UKÄ 2020: STUDENTERNAS ANVÄNDNING AV HÖGSKOLAN

Figur 19. Studieform bland nybörjare 2007–2012 i grupp 1–5.

Allra yngst nybörjare i grupp 4 (varken avbrott eller examen)

Om vi studerar åldersfördelningen inom grupperna kan vi konstatera att
studenter under 25 år dominerar tydligt i grupperna 1, 2 och 4. I dessa
grupper finns de studenter som tagit examen, antingen med eller utan
avbrott, samt de studenter som inte tagit examen men heller inte haft
något avbrott. Allra yngst är nybörjarna i grupp 4 (ej avbrott, ej examen),
där 49 procent av nybörjarna var 20 år eller yngre.
I grupp 3 (avbrott, ingen examen) är åldersfördelningen jämnare, medan
nybörjare över 25 dominerar i grupp 5 (en-terminsstudenter). Detta beror
till stor del på att en större andel av studenterna i grupperna 3 och 5
består av äldre studenter som inte har för avsikt att ta en examen.
Generellt är en större andel av kvinnorna i samtliga grupper äldre än
männen i motsvarande grupper, se figur 20.
Figur 20. Inhemska nybörjare 1995–2012 i grupp 1–5 efter åldersgrupper och kön.
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Högst löneinkomster för de som tagit examen utan avbrott

Vi har också studerat de genomsnittliga löneinkomsterna bland inhemska
nybörjare under höstterminen 2009. Uppgifter om inkomster har samlats
in för dessa nybörjare varje år under perioden 2005–2017. 5 I figur 21 har
vi redovisat genomsnittliga löneinkomster för nybörjare i grupp 1–5
inom samma åldersgrupper som finns i figur 20 ovan.
Ett slående resultat är att löneinkomstutvecklingen är snarlik inom
grupperna, med undantag för en-terminsstudenterna (grupp 5). I slutet av
perioden är den genomsnittliga inkomsten i grupp 2 (nybörjare som tagit
examen utan avbrott) högst inom alla åldersgrupper. Fram till och med
att en tillräckligt stor andel av nybörjarna i grupperna har tagit en
examen är dock de genomsnittliga inkomsterna högre i grupp 1 (examen
efter avbrott) och 3 (avbrott, ingen examen). Undantag är nybörjare över
35 i grupp 4 (ej avbrott, ej examen). Detta kan sannolikt förklaras av en
stor andel av dessa studenter avbrutit sina högskolestudier för att arbeta.
I övrigt påminner löneinkomstutvecklingen för nybörjarna i grupp 4 om
den för grupp 2, men med lägre utveckling mot slutet av perioden. För
en-terminsstudenterna (grupp 5) skiljer sig utvecklingen påtagligt mellan
åldersgrupperna, med en snabb inkomstutveckling direkt efter avbrottet
bland de yngsta nybörjarna.
Ett annat intressant resultat är att den genomsnittliga löneinkomsten
bland en-terminsstudenterna (grupp 5), som var 35 år eller äldre vid
nybörjartillfället, var avsevärt högre än de genomsnittliga
löneinkomsterna bland övriga nybörjare i samma åldersgrupp. Det visar
att en stor andel av de äldre nybörjarna i grupp 5 hade en hög
etableringsgrad på arbetsmarknaden vid nybörjartillfället.
Figur 21. Genomsnittliga löneinkomster 2005–2017 för inhemska nybörjare höstterminen
2009 i grupp 1–5 per åldersgrupp.

5
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2017 är det senaste året vi har uppgifter för.
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Nybörjarna i grupp 2 (examen utan avbrott) som var äldre än 35 år vid
nybörjartillfället har en tydligt sjunkande genomsnittlig löneinkomst
efter nybörjartillfället. Den genomsnittliga löneinkomsten är fortfarande
avsevärt högre än bland nybörjarna i de yngre åldersgrupperna. Men
kurvan visar att en stor andel av dessa individer minskar sitt
förvärvsarbete för att utbilda sig.
Högst studiemedelsuttag bland de som tagit examen utan avbrott

Att så är fallet styrks ytterligare när vi analyserar de genomsnittliga
inkomsterna från studiestöd inom samma skärningar i figur 22. Där har
vi tagit fram uppgifter om genomsnittliga inkomster från studiemedel
enligt samma skärningar som i figur 21 och här framgår tydligt att
studiemedelsuttaget är högst i grupp 2 i alla åldersgrupper.
Bland yngre nybörjare i grupp 1 (examen efter avbrott) stiger
studiemedelsuttaget mot slutet av perioden. Särskilt tydlig är ökningen
bland de yngsta nybörjarna (–20 år). Det är alltså tydligt att avbrotten
sker ganska tidigt och att de sedan återupptar studierna efter avbrottet.
Bland 21–24- och 25–34-åringar i grupp 1 verkar avbrotten ske senare.
Det faktum att en-terminsstudenter har inkomster av studiemedel under
flera år förklaras av att individer i gruppen kan ha övergått till att studera
i någon annan utbildningsform, ett exempel inom yrkeshögskolan.
Figur 22. Genomsnittliga studiemedelsinkomster 2009–2017 inhemska nybörjare
höstterminen 2009 i grupp 1–5 per åldersgrupp.

Sex olika studentgrupper
Svensk högskola är ovanligt flexibel och omfattar många olika typer av
studenter med olika studieavsikter. Det är därför svårt att beskriva
studenterna på en övergripande nivå. Ett av syftena med den här studien
är därför att översiktligt beskriva olika kategorier av studenter utifrån hur
de använder högskolan. Utifrån de data vi redovisat tidigare i rapporten
har vi kunnat urskilja fem sådana grupper. De inresande studenterna
utgör en sjätte grupp. I tabell 8 nedan illustrerar vi hur en sådan
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kategorisering kan se ut mot bakgrund av resultaten från de tidigare
delarna i rapporten.
Tabell 8. Översiktlig kategorisering av studenternas användning av högskolan.

Grupp
Grupp 1
Examen
efter
avbrott
Grupp 2
Examen
inget
avbrott
Grupp 3
Avbrott,
ingen
examen
Grupp 4
Ej
avbrott,
ej
examen
Grupp 5
Enterminsstudenter

Mål med
studierna

Behov
Typ av
av
utbildning
examen

Avbrott JA/NEJ Orsak till
Orsak
återkomst

Ålder, andel
kvinnor

Studieform
nybörjare

Examen

Relativt
högt

JA: Pröva
Behov av
på/börjar jobba examen

Relativt unga,
65% kvinnor

53 %
fristående kurs

Unga,
64% kvinnor

49 %
yrkesexamens
program

Relativt korta
utbildningar

Examen som kan
leda till ett specifikt Högt
yrke

Yrkesexamenspr
ogram, ofta
NEJ
längre

Pröva på
högskolestudier/
vissa kurser

Varierar

JA: hoppar
Hälften program,
av/har ingen
hälften fristående
avsikt ta
kurs
examen

Examen som kan
leda till visst yrke

Varierar

Yrkesexamenspr
ogram, ofta
NEJ
längre

Pröva på
högskolestudier/
vissa kurser

Lågt

Grupp 6
Utbytesstudier/
Inresande
utlandsstudier
studenter

Varierar

JA: Vill bara
Fristående kurs,
läsa vissa
låg andel på
kurser/hoppar
program
av program
Fristående
JA: Återvänder
kurser/
till hemlandet/
Program på
NEJ
avancerad nivå
(freemovers)

--

Försöker
igen/Vill läsa
fler kurser

--

Återkommer
inte

--

Blandad ålder, 51 %
51% kvnnor
fristående kurs

Yngst grupp,
45% kvinnor

45 %
frist.kurs, 34
% yrkesex.
program

Äldre,
55% kvinnor

81 %
fristående kurs

Se SM

Se SM

Studenter som prövar sig fram till en examen
Grupp 1 utgörs an nybörjare med relativt högt behov av examen.
Utbildningarna är relativt korta och nybörjarna i gruppen är ganska unga.
En hög andel är kvinnor och de påbörjar oftast sina studier med
fristående kurser. Studiemedelsuttaget är relativt lågt. Bland de allra
yngsta i grupp 1 sker avbrottet tidigt, de har prövat på högskolestudier
och vill nu göra något annat, medan avbrotten bland de lite äldre
nybörjarna sker senare. Återkomsten beror förmodligen på att de har ett
behov av en examen.

Målmedvetna programstudenter
Grupp 2 är den enda grupp där yrkesexamensprogram är den vanligaste
studieformen för nybörjarna. Nybörjarna är unga, andelen kvinnor är hög
och deras syfte med studierna är att ta en specifik examen. Bland dessa
studenter tar många ut studiemedel och när de är klara får de en hög
inkomst.

Prova på- och livslångt lärande-studenter
I grupp 3 är åldersfördelningen jämn med nybörjare av olika åldrar. Här
ingår både studenter som läser fristående kurser under en eller flera
perioder och unga programstudenter som prövar på studierna och ganska
snabbt inser att det inte är något för dem. Könsfördelningen är jämn. Om
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studenterna i den här gruppen återvänder till högskolan och tar en
examen i framtiden hamnar de i grupp 1.

Långläsande studenter utan examen
I grupp 4 är nybörjarna unga, nästan hälften är 20 år eller yngre, och
männen är i majoritet. Dessa studenter har inte haft något längre avbrott
under uppföljningstiden och de har inte tagit någon examen fram till
vårterminen 2019. De som eventuellt tar examen i framtiden skulle då
hamna i grupp 1. Den vanligaste studieformen för nybörjarna är
fristående kurser, men yrkesexamensprogram är också relativt vanligt.
I gruppen finns en relativt stor andel studenter som sannolikt har avbrutit
studierna för att de fått ett erbjudande om ett yrke som kräver
(fördjupad) högskolekompetens. Över hälften av individerna i gruppen
har tagit över 180 högskolepoäng under uppföljningstiden.

En-terminsstudenter
Grupp 5 består av studenter som har studerat högst en termin i högskolan
och inte återvänt till högskolan fram till vårterminen 2019. Om de
återvänder senare hamnar de i grupp 3 och om de tar examen skulle de
hamna i grupp 1. I den här gruppen är nybörjarna äldre än i övriga
grupper och drygt hälften är kvinnor. Liksom bland livslångt lärandestudenterna ingår här både de som bara läser någon fristående kurs och
nybörjare som påbörjar ett program och väldigt snabbt hoppar av
studierna. En del av dem övergår till att studera inom någon annan
studieform.

Inresande studenter
I vår rapport har vi haft ett svenskt kompetensförsörjningsperspektiv och
därmed har fokus varit på inhemska studenter. Antalet inresande
studenter bland nybörjarna var i början av den period vi följt upp relativt
få, men ökade snabbt i antal och utgjorde 23 procent av nybörjarna 2012.
Därefter har andelen inresande studenter ökat ytterligare, och läsåret
2018/19 utgjorde de 27 procent av det totala antalet nybörjare.
Majoriteten av de inresande studenterna är utbytesstudenter som studerar
på fristående kurser under en kortare tid vid ett svenskt lärosäte som en
del av sin utbildning i hemlandet. Övriga inresande är så kallade
freemover-studenter som ordnar sina studier på egen hand. De flesta av
dem studerar på ett program, oftast på avancerad nivå. För mer
information om inresande studenter hänvisar vi till Internationell
studentmobilitet i högskolan 2018/19, UF 20 SM 2003, UKÄ och SCB
2019.
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Högskolans bidrag till
kompetensförsörjningen
Utifrån resultaten i den här rapporten står det klart att högskolan rymmer
många olika sorters studenter som har olika syften med sina studier. Det
står också klart att högskolan kan bidra till kompetensförsörjningen på
många olika sätt.
En majoritet av de inhemska studenterna under den tidsperiod vi studerat
består av studenter som tar en examen utan några längre avbrott. Till det
kommer gruppen som tar en relativt stor mängd högskolepoäng utan att
ta ut en examen. Dessa individer tillsammans med individerna i grupp 1
(studenter som återvänder till högskolan efter ett längre avbrott och tar
en examen) utgör omkring 65 procent av alla inhemska nybörjare under
perioden som vi studerat. Detta är viktigt att ha i åtanke när man
diskuterar högskolans betydelse för kompetensförsörjningen, och i
förlängningen Sveriges långsiktiga konkurrenskraft som en ledande
industri- och forskningsnation.
Vår analys visar att inom vissa yrken, särskilt ingenjörsliknande yrken,
verkar inte en examen vara utslagsgivande för att få ett kvalificerat jobb.
Att studenter kan påbörja arbetslivet i yrken med krav på
högskolekompetens eller fördjupad högskolekompetens, efter en längre
tids högskolestudier utan att ta ut en examen är förstås positivt.
Samtidigt kan det innebära att studenterna går miste om forskningsnära
färdigheter som inte sällan introduceras i samband med det självständiga
arbetet (examensarbetet), som vetenskapligt skrivande, fördjupade
ämneskunskaper och vetenskaplig metod. En annan tänkbar nackdel kan
vara att möjligheterna till internationell mobilitet försvåras.
Något som också framkommit i vår rapport är att det är vanligt att
individer som redan har tagit en examen återvänder till högskolan för att
vidareutbilda sig. Det är ytterligare ett av högskolans viktiga bidrag till
kompetensförsörjningen 6.
Möjligheten att prova på högskolestudier och relativt snabbt kunna
konstatera om det passar en eller inte, kan betraktas som positiv ur flera
aspekter, både för individen och samhället. Men det finns också många
individer som studerar till exempelvis legitimationsyrken som ställer
krav på examen, utan att nå fram till examen. De kompetensutmaningar
som samhället står inför handlar mycket om legitimationsyrken. Om man
skulle kunna få studenter som har avbrutit sina studier på utbildningar
som leder till bristyrken att återuppta dem och ta sin examen skulle det
innebära en stor förbättring för kompetensförsörjningen.

Högskolan erbjuder också olika former av uppdragsutbildningar, se UKÄ:s rapport 2020:10
Kartläggning av lärosätenas uppdragsutbildningar.
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se

