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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ
OCH AVANCERAD NIVÅ
Intresset för högskolestudier är fortsatt högt och för första gången
på flera år ökade antalet studenter i utbildning på grundnivå och
avancerad nivå läsåret 2016/17. Motsatt förhållande gäller dock de
examinerade som minskade efter flera års ökning.
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Sökande och antagna
För att antas till högskolestudier måste den som
ansöker uppfylla behörighetsvillkoren för den
sökta utbildningen, det vill säga kursen eller
programmet. Men det är många fler än bara
de som är behöriga som söker till högskolan.
En och samma person kan vara behörig till en
utbildning, men inte till en annan.
Den absoluta merparten av sökandeprocessen sker via ett centralt antagningssystem som
administreras av Universitets- och högskolerådet på lärosätenas uppdrag. Huvuddelen av
antagningen sker till höstterminen, så det är
där vårt fokus ligger för denna rapport, men viss
antagning sker även till vårterminen.
Huvudsyftet med detta avsnitt är att belysa
intresset för högskolestudier i den svenska
befolkningen. Högskolan rekryterar dock även
internationellt och det finns särskilda antagningsomgångar som riktas mot internationella
sökande. Dessa antagningsomgångar ingår inte
i den statistik vi redovisar här.

Färre sökte till högskolan
Hur stort är intresset för högskolestudier?
Ett sätt att mäta detta är att följa upp antalet
sökande bland dem som inte studerat på
högskolan tidigare.
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Inför höstterminen (HT) 2017 sökte 124 900
personer som inte tidigare studerat vid högskolan till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå (antingen program eller fristående
kurser). Jämfört med hösten 2016, då antalet
sökande var 129 500, har antalet minskat med
ungefär 4 procent.
Antalet sökande ökade kraftigt 2009,
en ökning som sammanföll med att antalet
19-åringar i befolkningen var stort samtidigt
som arbetsmarknadsläget försämrades. Antalet
sökande utan tidigare högskolestudier fortsatte
under följande år att hålla sig på en hög nivå för
att nå en kulmen höstterminen 2014, då 135 300
personer utan tidigare högskolestudier sökte
till högskolan. Sedan 2015 har trenden varit att
antalet sökande har minskat svagt (figur 1).
Läs mer om detta i Sökande och antagna till
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå höstterminen 2017, UF 46 SM 1701, UKÄ
och SCB. Trots minskningen är antalet sökande
fortfarande högt.
Höstterminen 2017 var 59 procent av de sökande utan tidigare högskolestudier kvinnor och
41 procent var män. Detta mönster har varit
ganska stabilt under perioden 2007–2017: höstterminen 2007 var 60 procent kvinnor och 40
procent män, och sedan dess har förhållandet
kvinnor /män varierat mellan 57/43 och 60/40.
Figur 1. Antal sökande och antagna utan tidigare
högskolestudier HT 2007–HT 2017. Antal sökande per
antagen avläses på skalan till höger.
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på grundnivå och avancerad nivå. Under höstterminen 2017 fanns det drygt 345 000 registrerade studenter på grundnivå eller avancerad
nivå vilket var en ökning av antalet studenter
för första gången på flera år. Antalet sökande
fortsatte att minska något höstterminen 2017
men är fortfarande högt. För dem som antas
och påbörjar högskolestudier varierar längden
för studierna; många följer ett program och tar
en examen efter ett antal år, medan andra bara
studerar en kort tid i högskolan. Detta kapitel
beskriver inflödet till, närvaron i och utflödet
från utbildning på grundnivå och avancerad
nivå. Det är en process som omfattar flera olika
populationer, sökande och antagna, nybörjare,
registrerade studenter och examinerade.
Kapitlet följer samma struktur.
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DETTA KAPITEL BESKRIVER högskoleutbildning

Sökande utan tidigare högskolestudier
Antal sökande per antagen
Antagna utan tidigare högskolestudier
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Andelen 19-åringar minskar inte längre
Den största åldersgruppen bland de sökande
utan tidigare högskolestudier höstterminen 2017
var 19-åringarna, och så har det varit den senaste tioårsperioden. Under höstterminerna 2011–
2016 var dock trenden att 19-åringarna utgjorde
en allt mindre andel av de sökande utan tidigare
högskolestudier, vilket hänger samman med
att 19-åringar utgjorde en minskande andel
av befolkningen under dessa år. Denna trend
verkar dock ha brutits. Andelen sökande utan
tidigare högskolestudier som var 19 år utgjorde
22 procent höstterminen 2017, vilket var en lika
stor andel som föregående hösttermin.
Antalet 19-åringar i befolkningen förväntas nu öka under många år framöver, efter en
nedgång de senaste åren. Eftersom 19-åringar
är den största åldersgruppen som söker till
högskolan kan antalet sökande till högskolan
förväntas öka, givet ett oförändrat intresse för
högskolestudier. Antalet 25-åringar förväntas
däremot minska fram till omkring år 2023, för
att sedan öka igen.

Färre sökande per antagen bland dem
utan högskolestudier
Av de 124 900 sökande utan tidigare högskolestudier som sökte till utbildning på grundFigur 2. Antalet 19- och 25-åringar 2008–2017 samt
prognos över antalet 19- och 25-åringar 2018–2038.
Källa: SCB.
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

19-åringar

19-åringar, prognos

25-åringar

25-åringar, prognos

8
20
3

3
20
3

28
20

20
23

18
20

13
20

20
0

8

0

nivå eller avancerad nivå höstterminen 2017
antogs 54 100 personer, ungefär lika många
som föregående år – jämfört med hösten 2016
minskade antalet antagna marginellt. Tendensen över tid är att antalet antagna utan tidigare
högskolestudier har minskat efter att ha nått
en topp på 64 500 personer höstterminen 2009
(se figur 1). Bland de antagna hösten 2017 var 57
procent kvinnor och 43 procent män.
Eftersom antalet sökande utan tidigare
högskolestudier minskade, innebär det att
antalet sökande per antagen utan tidigare
högskolestudier minskade höstterminen 2017
jämfört med ett år tidigare, från 2,4 till 2,3.
Antalet sökande per antagen har varit svagt
uppåtgående sedan 2007, då antalet sökande
per antagen var 1,8.
Något fler antagna utan tidigare högskolestudier kom in på sitt förstahandsval hösten
2017 jämfört med föregående år, 62 procent av
det totala antalet antagna utan tidigare högskolestudier jämfört med 61 procent hösten 2016.
Detta gäller antagna till program. Den senaste
tioårsperioden har andelen varierat. Andelen
antagna utan högskolestudier som kom in på
sitt förstahandsval var som högst höstterminen 2007 (71 procent). Höstterminen 2014, då
antalet sökande var som högst, kom endast 54
procent av de antagna utan högskolestudier in
på sitt förstahandsval.

Färre sökande till såväl
yrkesexamensprogram som
övriga program
Vi går nu över till att studera antalet sökande
till olika utbildningsprogram. Då använder vi
istället uppgifter om det totala antalet behöriga
förstahandssökande, alltså sökande som är
behöriga till sitt i första hand sökta alternativ.
Här ingår både sökande som studerat i högskolan
tidigare och de som inte gjort det. Hösten 2017
sökte totalt 165 100 behöriga förstahandssökande till program. Av dessa sökte 87 800 till ett
program som leder till en yrkesexamen, medan
77 600 sökte till ett program som leder till en
generell eller konstnärlig examen (i denna
grupp är sökande till generella program den
klart största delen). Dessa kan också delas in
i program på grundnivå och avancerad nivå.
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NY TILLTRÄDESPROPOSITION
I propositionen Fler vägar till kunskap – en högskola
för livslångt lärande (2017/18:204) presenterar
regeringen övergripande principer för hur tillträde,
behörighet och urval till högskoleutbildning bör regleras i framtiden.
En utgångspunkt i propositionen är att bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning behöver vara
enkla att förstå, överblicka och förhålla sig till för de
sökande. Tillträdessystemet ska vara förutsägbart och
bestämmelserna hållbara över rimligt lång tid. Genom
ett antal riksdagsbeslut som fattats sedan år 2010
har bestämmelserna blivit svåröverblickbara, menar
regeringen, som därför föreslår att dessa så kallade
riksdagsbindningar hävs. I stället vill regeringen att
riksdagen endast fastställer de övergripande ramarna
för tillträdesbestämmelserna, samt att regeringen
beslutar om preciseringar.
Regeringen föreslår att riksdagen ska besluta om
att det för grundläggande behörighet till utbildning
på grundnivå ska krävas att den sökande har nödvändiga kompetenser för att kunna tillgodogöra sig
utbildningen. Regeringen avser att ge en myndighet i
uppdrag att ta fram en beskrivning av dessa kompetenser. På så sätt blir det tydligare för personer som
är intresserade av att söka en högskoleutbildning,
men inte har en avslutad gymnasieutbildning eller
motsvarande, vad som krävs för att de ska anses
kunna tillgodogöra sig högskoleutbildning på grundnivå. En grundtanke är att behörighet till högskoleutbildning ska kunna uppnås på fler sätt än genom
en avslutad gymnasieutbildning. Detta kan bidra till
att bredda tillträdet till högskolan för olika grupper.
Regeringen nämner i propositionen att ett nationellt
behörighetsprov kan vara ett sätt att skapa en tydlig
väg för dem som inte uppfyller den grundläggande
behörigheten genom gymnasieutbildning, men
som genom exempelvis arbetslivserfarenhet har de
kompetenser som behövs.
En annan princip är att krav på särskild behörighet
som ställs för tillträde till utbildning som påbörjas
på grundnivå och som vänder sig till nybörjare, ska
vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Regeringen för också
ett resonemang om att det för vissa utbildningar –
till exempel lärarutbildningen – kan komma att krävas
lämplighetsbedömning för att en person ska anses
uppfylla kraven på särskild behörighet.
Regeringen föreslår ingen förändring av urvalsgrunderna till utbildning på grundnivå, eller platsfördelningen mellan urvalsgrunderna. Utredningen som
föregick propositionen, Tillträde för nybörjare – ett
öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20), föreslog att minst 15
procent av platserna, mot minst en tredjedel idag,
skulle fördelas efter resultat på högskoleprovet.
I propositionen framhåller dock regeringen vikten
av att det finns flera vägar in i högskolan – och att
högskoleprovet därför även fortsättningsvis bör fylla
en viktig roll.
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Generella och konstnärliga program på grundnivå hade 63 000 behöriga förstahandssökande,
medan 14 700 sökte till ett program på avancerad nivå.
Bland programmen på grundnivå hade
program som leder till kandidatexamen 54 500
behöriga förstahandssökande, medan program
som leder till högskoleexamen hade 2 500.
Program på avancerad nivå kan delas upp i dem
som leder till en magisterexamen och dem som
leder till en masterexamen. Programmen på
magisternivå hade 3 800 behöriga förstahandssökande och programmen på masternivå 10 700.
Antalet sökande till yrkesexamensprogram
minskade med 2 procent jämfört med hösten
2016, och till generella och konstnärliga program sammantaget minskade antalet med 5
procent jämfört med hösten 2016. Minskningen
av antalet sökande gäller endast till programmen på grundnivå, medan programmen på
avancerad nivå hade ungefär lika många behöriga förstahandssökande som hösten 2016.

Civilingenjörsutbildningen hade flest
sökande av yrkesexamensprogrammen
Bland de 87 800 behöriga förstahandssökande
till yrkesexamensprogrammen sökte flest
(11 840 personer eller 13 procent) till civilingenjörsutbildningen. Därefter följde sjuksköterskeutbildningen med 7 630 (9 procent
av behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogrammen), socionomutbildningen
med 6 840 (8 procent) och juristutbildningen
med 6 770 (8 procent).
Sammantaget var det dock de olika lärarutbildningarna som hade flest behöriga förstahandssökande. Utbildningarna till förskollärare,
grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare hade
tillsammans 16 850 sökande höstterminen
2017, vilka utgör 19 procent av alla behöriga
förstahandssökande till yrkesexamensprogram.

Högst söktryck på psykologprogram
Av de sökande till yrkesexamensprogrammen
höstterminen 2017 antogs 42 600. Söktrycket,
det vill säga antalet behöriga förstahandssökande per antagen, varierade kraftigt mellan de
olika utbildningarna. Det yrkesexamensprogram
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Figur 3. Antal behöriga förstahandssökande och antagna uppdelat på kön, samt söktryck på yrkesexamensprogram
med fler än 1 000 behöriga förstahandssökande höstterminen 2017.
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med minst 1 000 behöriga förstahandssökande
som hade det högsta söktrycket höstterminen
2017 var psykologutbildningen med 9,1 behöriga
förstahandssökande per antagen. Därefter
följde utbildningarna till läkare (5,9), fysioterapeut (5,3) och jurist (5,1).

Färre sökande till många stora
yrkesexamensprogram
Många yrkesexamensprogram hade färre sökande höstterminen 2017 jämfört med höstterminen 2016. Till de stora yrkesexamensprogram
där antalet sökande minskade mest hör flera av
dem som regeringen vill bygga ut. Sjuksköterskeutbildningen hade 11 procent färre behöriga
förstahandssökande höstterminen 2017 jämfört
med höstterminen 2016. Sökande till förskollärarutbildningen minskade med 10 procent och
ämneslärarutbildningen med 5 procent (mer
om detta i avsnittet Lärarutbildningen).
Till flera yrkesexamensprogram har dock
antalet behöriga förstahandssökande ökat.
Störst ökning visade specialistsjuksköterskeutbildningen med 15 procent fler sökande
höstterminen 2017 jämfört med höstterminen
2016. Även sökande till specialpedagogutbild-

Söktryck (båda könen)

ningen hör till dem som har ökat, med 9
procent fler sökande jämfört med 2016.

Sökande till yrkesexamensprogram
vårterminen 2018
De flesta som söker till högskolan gör det inför
höstterminen, men till många utbildningar
är det även möjligt att söka till vårterminen.
Tabell 1 visar de 20 yrkesexamensprogram
som hade det största antalet behöriga förstahandssökande höstterminen 2017 och som
har antagning till både vår- och hösttermin.
De flesta utbildningar hade färre behöriga
förstahandssökande vårterminen 2018 jämfört
med vårterminen 2017. Flest behöriga förstahandssökande till vårterminen 2018 hade sjuksköterskeutbildningen. Antalet minskade
dock med 14 procent jämfört med vårterminen
2017. Antalet behöriga förstahandssökande
till specialistsjuksköterskeutbildningen ökade
däremot med 47 procent mellan vårterminen
2017 och vårterminen 2018.
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Tabell 1. Behöriga förstahandssökande HT 2016–VT 2018 till de 20 största yrkesexamensprogram som ges både
vår- och hösttermin. Siffrorna är avrundade till tiotal.

HT 2016

HT 2017

Förändring
HT 16-17 (%)

Arbetsterapeutexamen

620

660

6

Barnmorskeexamen

590

610

3

Biomedicinsk analytikerexamen

690

610

-12

Civilekonomexamen

2 470

2 520

2

Civilingenjörsexamen

11 990

11 840

-1

Fysioterapeutexamen

2 270

2 050

-10

Förskollärarexamen

5 760

5 170

-10

Grundlärarexamen

5 510

5 480

Högskoleingenjörsexamen

5 170

Program

Juristexamen
Läkarexamen

VT 2018

Förändring
VT 17-18 (%)

310

270

-11

520

570

9

100

70

-29

330

300

-11

170

100

-41

1 480

1 350

-9

2 920

2 820

-3

-1

1 630

1 620

-1

4 910

-5

190

130

-31

6 420

6 770

6

3 480

3 430

-1
-4

VT 2017

5 310

5 350

1

3 790

3 640

Psykologexamen

5 060

5 140

1

3 070

3 120

2

Sjuksköterskeexamen

8 570

7 630

-11

6 790

5 870

-14

7 120

6 840

-4

4 310

4 610

7

4 400

5 060

15

1 150

1 700

47

Socionomexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Speciallärarexamen

600

670

11

70

50

-23

1 360

1 470

9

170

190

13

Tandläkarexamen

920

910

-1

450

450

-1

Yrkeslärarexamen

630

640

1

430

410

-3

5 890

5 570

-5

1 320

1 500

14

89 770

87 820

-2

33 580

33 180

-1

Specialpedagogexamen

Ämneslärarexamen
Alla yrkesexamensprogram

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR FÖR PERSONER MED UTLÄNDSK UTBILDNING
Invandringen av utländska akademiker har ökat de senaste
åren. De kompletterande utbildningarna för personer med
avslutad utländsk utbildning, som funnits i olika former
sedan början av 1990-talet, är ett verktyg för att göra det
möjligt för utländska akademiker att arbeta i Sverige inom
det yrke de utbildat sig för i andra länder. Utbildningarna kan
innehålla såväl inslag av utbildning i svenska språket som
andra delar av utbildningen som behöver kompletteras.
Regeringen beslutar om dimensioneringen av utbildningarna och tillför lärosätena särskilda resurser.
Under senare år har satsningarna på kompletterande
utbildningar ökat kraftigt i omfattning. I regleringsbrevet
2017 för universitet och högskolor gav regeringen i uppdrag till sammanlagt 20 lärosäten att ge utbildningar som
leder till 16 yrkesexamina. De nya utbildningar som tillkommit är arkitekter, barnmorskor, biomedicinska analytiker,
ekonomer, fysioterapeuter, ingenjörer, psykologer, socionomer och systemvetare. De utbildningar som fanns
sedan tidigare är apotekare, jurister, läkare, lärare, receptarier, sjuksköterskor och tandläkare. Klart störst i termer av
helårsstudenter är lärarutbildningarna (Utländska lärares
vidareutbildning, ULV). Enligt Regleringsbrevet tilldelas
de berörda lärosätena medel för att ge kompletterande
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lärarutbildningar till maximalt 500 helårsstudenter. Övriga
utbildningar är betydligt mindre och många av dem omfattar var och en färre än 50 helårsstudenter vid de
berörda lärosätena.
Lärosätena har under 2017 inlett sitt arbete med att
utveckla de nya utbildningar de fått i uppdrag att ta fram.
Av de aktuella lärosätenas årsredovisningar framgår att
några lärosäten redan startat utbildningar under 2017,
medan många andra har antagit de första studenterna till
vårterminen 2018. Av årsredovisningarna framgår också
att antalet behöriga sökande varierat, och till några utbildningar var det endast ett fåtal behöriga sökande.
I mars 2018 skickade Utbildningsdepartementet ut
en promemoria på remiss med förslag på ändringar i
förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning. Bland annat
föreslogs att utbildningen ska få omfatta ytterligare 30
högskolepoäng i svenska och engelska om det behövs
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen,
utöver de 120 högskolepoäng som utbildningen högst får
omfatta idag. Se Kompletterande utbildning för personer
med avslutad utländsk utbildning, Utbildningsdepartementet, promemoria U2018/01274/UH.
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Figur 4. Antal högskolenybörjare läsåren 2006/07–
2016/17.
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Läsåret 2016/17 började drygt 85 950 nya studenter
(högskolenybörjare) studera på grundnivå och
avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor. Det är en ökning med 150 studenter
jämfört med föregående läsår. Antalet svenska
högskolenybörjare minskade för sjunde året
i rad, om än lite mindre än de senaste läsåren,
medan antalet inresande högskolenybörjare
ökade för tredje året i rad.
Minskningen 2016/17 bland svenska högskolenybörjare uppgick till mindre än 1 procent,
eller drygt 400 studenter. De inresande nybörjarna ökade däremot med 550 studenter, vilket
motsvarar knappt 2 procent. Hela minskningen
av antalet svenska högskolenybörjare läsåret
2016/17 beror på att antalet svenska män
minskade. Medan antalet svenska kvinnor
ökade med 100 jämfört med föregående läsår
minskade antalet män med 500 studenter.
Trenden med färre svenska nybörjare
samtidigt som att antalet inresande nybörjare
ökar medför att inresande studenter utgör
en allt större andel av högskolenybörjarna.
Andelen inresande studenter har ökat för varje
år sedan läsåret 2011/12 och utgjorde 2016/17
drygt 27 procent av det totala antalet nybörjarstudenter, en något högre andel än föregående
läsår. De inresande studenterna utgör dock en
betydligt mindre andel av det totala antalet
studenter i högskolan, eftersom de i genomsnitt studerar kortare tid än svenska studenter.
Mer information om inresande nybörjare finns
i kapitlet Internationell studentmobilitet.
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Fortsatt färre svenska
högskolenybörjare
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Av de som sökte till högskolan och inte tidigare
har studerat i den svenska högskolan antogs
hösten 2017 färre än hälften. Samtidigt är det
inte alla som antas som påbörjar sina högskolestudier och många antas via andra vägar. Den
senaste uppföljningen, höstterminen 2016,
visade att nästan 90 procent av de som sökt och
antagits också hade registrerat sig och därmed
blivit nybörjare i högskolan.

Mellan läsåren 2006/07 och 2009/10 ökade
antalet högskolenybörjare kraftigt på grund
av ökad efterfrågan i samband med konjunkturförsämring i kombination med ökande
antal 19-åringar i befolkningen. För att möta
den ökade efterfrågan tillförde staten resurser
för tillfälliga utbyggnader av utbildningen på
grundnivå och avancerad nivå. Sedan toppnoteringen läsåret 2009/10 då antalet nybörjare
var 107 000 har antalet minskat med nästan
20 procent i takt med att lärosätena gradvis har
anpassat utbildningsvolymen till förändrade
ekonomiska förutsättningar. Läs mer om detta i
kapitlet Högskolans ekonomi och finansiering.
Av nybörjarna läsåret 2016/17 var 57
procent kvinnor och 43 procent män och
bland de svenska nybörjarna var andelen
kvinnor ännu högre (59 procent). Antalet
kvinnor bland svenska nybörjare var 36 900
medan antalet män var 25 500. Den långsiktiga
trenden är dock nedåtgående för både män
och kvinnor, och från rekordåret 2009/10 har
antalet kvinnor minskat med 21 procent medan
männen minskat med 24 procent. Bland de
inresande studenterna ökade antalet män med
200 studenter till 11 100, medan antalet kvinnor
ökade med knappt 350 studenter till 12 450.
Detta är en ökning med 2 procent för både män
och kvinnor jämfört med föregående läsår.
Fram till och med läsåret 2010/11 var det alltid
fler inresande män än kvinnor, men i samband
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Nybörjare i den
svenska högskolan
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med att studieavgifter då infördes för studenter
från länder utanför EU/EES och Schweiz sjönk
antalet inresande män betydligt mer än antalet
kvinnor, och inresande kvinnor har varit i
majoritet sedan dess.

De flesta högskolenybörjare har
studerat i enbart gymnasieskolan
De allra flesta som påbörjar högskolestudier och
tillhör den svenska befolkningen har avslutat ett
program i gymnasieskolan. Av de 62 400 svenska
högskolenybörjarna läsåret 2016/17 hade 67
procent enbart studerat i gymnasieskolan. Detta
var en liten minskning i jämförelse med läsåret
innan. Det finns dock andra vägar in i högskolan
och samma läsår hade 16 procent av högskolenybörjarna både avslutat en gymnasieutbildning och studier i kommunal vuxenutbildning
(Komvux). Ytterligare 11 procent hade enbart
studerat på Komvux. För 5 procent av högskolenybörjarna saknades registeruppgifter om
utbildningsbakgrund läsåret 2016/17.
Det är vanligast att högskolenybörjarna har
läst ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Läsåret 2016/17 var andelen 55 procent
vilket var en ökning med 1 procentenhet i jämförelse med föregående läsår, och i jämförelse med
2013/14 har andelen ökat med 9 procentenheter.
De högskolenybörjare som läst ett yrkesförberedande program har i stället minskat. Andelen
har mer än halverats på tre år, och endast 12
procent av högskolenybörjarna läsåret 2016/17
hade läst ett yrkesförberedande program. Se även
Studenter och examinerade på grundnivå och
avancerad nivå 2016/17, UF 20 SM 1801, Statistiska
meddelanden, UKÄ och SCB.

Stora skillnader i övergången
till högskolestudier mellan olika
gymnasieprogram
Elevkullen som gick ut gymnasieskolan läsåret
2013/14 var den första med betyg från den nya
gymnasieskolan (Gy2011). I och med införandet av den nya gymnasieskolan inrättades 18
nationella program, varav tolv är yrkesprogram
och sex är högskoleförberedande program. En
examen från ett högskoleförberedande program
ger automatiskt grundläggande behörighet till
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högskolan. Men en elev som går ett yrkesprogram
kan också få grundläggande behörighet till
högskolan.
Läsåret 2013/14 tog 75 100 elever gymnasieexamen. Av dessa hade 47 procent påbörjat
högskolestudier inom tre år, det vill säga senast
läsåret 2016/17 (se tabell 2). Det är det första
läsåret som vi kan följa upp elever tre år efter
att de har tagit sin gymnasieexamen i den nya
gymnasieskolan. Jämförelser med tidigare läsår
är alltså inte möjliga.
Två tredjedelar (66 procent) av alla elever
som tog gymnasieexamen på ett högskoleförberedande program hade påbörjat högskolestudier inom tre år, medan motsvarande andel
för elever från ett yrkesförberedande program
endast var 10 procent. Av samtliga elever var
det en större andel av kvinnorna än männen
som tre år efter gymnasieexamen hade påbörjat
högskolestudier, 52 respektive 42 procent. Av de
elever som tog gymnasieexamen på ett högskoleförberedande program var dock andelen i
stort sätt samma mellan könen, 67 procent av
kvinnorna och 66 procent av männen.
Det är stora skillnader mellan de olika högskoleförberedande programmen i övergången
till högre utbildning. Övergången var störst från
Naturvetenskapsprogrammet, där 89 procent
hade påbörjat högskolestudier inom tre år. Minst
andel var det från Estetiska programmet, där 42
procent hade påbörjat högskolestudier. Störst
skillnad i övergången mellan kvinnor och män
var det på Samhällsvetarprogrammet, där 63
procent av kvinnorna hade påbörjat högskolestudier inom tre år medan andelen av männen
var 52 procent. Övergången från de yrkesförberedande programmen var störst från Vård- och
omsorgsprogrammet (30 procent) och Barn- och
fritidsprogrammet (23 procent). Totalt hade 16
procent av kvinnorna och 6 procent av männen
från yrkesförberedande program påbörjat
högskolestudier inom tre år.

Färre 19-åringar påbörjar
högre utbildning
År 2016 hade knappt 13 procent av 19-åringarna
(födda 1997) påbörjat en högskoleutbildning.
För dem som är födda under 90-talet är andelen
som påbörjat högskolestudier vid 19 års ålder
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Tabell 2. Andel elever som påbörjat högskolestudier senast läsåret 2016/2017 av de som tog gymnasieexamen
2013/2014, procent. En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever från hela landet kan söka på samma
villkor. Samtliga uppgifter är avrundade till närmaste heltal.
Fördelning av eleverna som tog
gymnasieexamen 13/14 (%)
Totalt

Kvinnor

Andel elever som som påbörjat högskolestudier senast läsåret 2016/17 (%)

Män

Samtliga
Högskoleförberedande program

Totalt

Kvinnor

47

52

Män
42

65

71

59

66

67

66

Ekonomiprogrammet

10

11

10

62

65

58

Estetiska programmet

9

12

6

42

43

39

Humanistiska programmet

1

2

<1

75

74

81

International Baccalaureate

1

1

<1

61

64

56

Naturvetenskapsprogrammet

15

16

15

89

88

89

Samhällsvetenskapsprogrammet

21

27

14

59

63

52
74

Teknikprogrammet

8

3

13

74

76

35

29

41

10

16

6

Barn och fritid

3

4

2

23

27

12

Bygg och anläggning

5

<1

10

2

2

2

El och energi

5

<1

10

8

11

7

Fordon och transport

3

<1

6

1

1

1

Handel och administration

3

4

2

10

10

9

Hantverk

3

6

<1

7

7

6

Hotell och turism

1

2

<1

10

10

14

Industritekniska

2

<1

3

17

28

16

Naturbruk

3

4

2

16

19

9

Restaurang och livsmedel

2

3

2

5

6

3

VVS och fastighet

1

<1

3

2

0

2

Vård och omsorg

3

5

<1

30

32

19

20

24

20

Yrkesförberedande program

Riksrekryterande utbildningar

<1

<1

<1

100

100

100

högre jämfört med de som är födda på 80-talet.
Allra högst var övergången bland de födda 1990,
då drygt 15 procent hade påbörjat högskolestudier vid 19 års ålder. De tre senaste åren har
dock trenden varit nedåtgående, och år 2016
sjönk andelen av 19-åringarna som påbörjat
högskolestudier för tredje året i rad. Det var den
lägsta övergången hittills bland de som är födda
på 90-talet.
Om övergången till högskolan i stället följs
upp till och med det år man fyller 24 år ökar
övergångsfrekvensen avsevärt. Uppföljningen
2016 omfattade årskullen född 1992, och av dem
hade knappt 44 procent påbörjat högskolestudier. Andelen som påbörjat högskolestudier
senast vid 24 års ålder har dock varit relativt
konstant de senaste åren, och pendlat mellan
43 och 45 procent för de som är födda under
80- och 90-talen. Se även Stor skillnad mellan
kommuner i övergång till högskolestudier –

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län
och kommuner, Statistisk analys 2017/3, UKÄ.

Stora skillnader mellan kvinnor och
män i övergången till högskolan
Skillnaden är stor mellan män och kvinnor när
det gäller hur stor andel som antingen påbörjar
högskolestudier i Sverige eller har studiemedel
från CSN för att studera utomlands (se figur 5).
Dessutom ökar skillnaden mellan könen ju
äldre årskullen blir. Av dem som föddes 1992,
som är den senaste årskull som man kunnat
följa till och med 24 års ålder, hade 14 procent
av männen påbörjat högskolestudier vid 19 års
ålder, att jämföra med 17 procent av kvinnorna.
Om uppföljningstiden utökas med två år,
det vill säga till och med det år man fyller 21 år,
hade 28 procent av männen och 39 procent av
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GYMNASIEUNGDOMARS STUDIEINTRESSE

En större andel kvinnor planerade att läsa vidare, liksom
elever där båda föräldrar har eftergymnasial utbildning.
Bland elever där båda föräldrarna har eftergymnasial
utbildning planerade omkring 95 procent av de som var
utrikesfödda att studera vidare, jämfört med 75 procent
av dem som var födda i Sverige. För de flesta elever till
varför de ville läsa vidare på universitet eller högskola var
det framtida yrket anledningen.
Omkring 20 procent av kvinnorna och 30 procent av
männen i gymnasieskolans årskurs 3 hade inga planer att
påbörja högskolestudier inom de närmaste tre åren.

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker intresset för
högskolestudier bland elever i gymnasieskolans årskurs
3 samt orsaker till att elever planerar eller inte planerar
att läsa vidare i högskolan. Resultaten är baserade på en
enkätundersökning som utfördes bland cirka 5 800 elever
och svarsfrekvensen var 39 procent.
Av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 hade hösten
2017 runt 60 procent planer att påbörja högskolestudier
inom de närmaste tre åren. Bland elever på högskoleförberedande program hade ungefär 80 procent studieplaner jämfört med cirka 25 procent på yrkesprogram.

Källa: SCB, Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18

Figur 5. Andelen av årskullarna födda 1984–1997 som påbörjat högskolestudier i Sverige eller har studiemedel från
CSN för att studera utomlands senast vid 19, 21 respektive 24 års ålder.
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kvinnorna påbörjat högskolestudier. Skillnaden
mellan kvinnor och män ökade således från 3
procentenheter till 11 procentenheter på två år.
Om övergången till högskolan i stället följs
upp till och med det år man fyller 24 år ökar
både övergångsfrekvensen och skillnaden
mellan könen ytterligare. Vid denna ålder hade
52 procent av kvinnorna och 36 procent av
männen påbörjat högskolestudier. Även i de
senare årskullarna, som endast kan följas upp
vid 19 och 21 års ålder, är skillnaden mellan män
och kvinnor tydlig och har varit relativt konstant
de senaste åren.
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Medianåldern för svenska
nybörjare ökar igen
Efter en tidigare ökning har andelen yngre
svenska högskolenybörjare minskat de senaste
läsåren. Läsåret 2016/17 var knappt 75 procent
av högskolenybörjarna 24 år eller yngre,
vilket var en minskning med 1 procentenhet
jämfört med föregående läsår. Framförallt
var det andelen som var 19 år eller yngre
som minskade. Konsekvensen är att svenska
högskolenybörjare i genomsnitt blivit äldre.
Medianåldern för svenska högskolenybörjare
läsåret 2016/2017 var 21,8 år för kvinnor och
21,4 år för män. Jämfört med läsåret 2015/2016
har medianåldern ökat med 0,2 år för kvinnor
och 0,1 år för män.
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De senaste årens minskning av yngre högskolenybörjare följer på en uppgång under perioden
2002/03 till 2013/14. Under denna period ökade
andelen unga högskolenybörjare (24 år eller
yngre) från 64 procent till 79 procent. Framför
allt var det andelen som var 19 år eller yngre som
ökade, medan andelen som var 30 år eller äldre
minskade. Mer information finns i Nybörjare i
högskolan 2016/17: Svenska nybörjare fortsätter
minska, men inresande nybörjare ökar, Statistisk
analys 2017/4, UKÄ.

Figur 6. Andelen svenska högskolenybörjare i olika
åldra läsåren 1997/98–2016/17.
Procent
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på fristående kurser jämfört med föregående
läsår, från 16 110 till 15 820 studenter. Nästan
varannan nybörjare på fristående kurser var en
inresande student.
Läsåret 2016/17 påbörjade drygt 27 740
svenska studenter sina högskolestudier genom
att börja studera på ett yrkesexamensprogram,
vilket var en ökning med 900 studenter från
läsåret innan. Läsåret 2016/17 utgjorde nybörjare
på yrkesexamensprogram knappt 45 procent av
det totala antalet svenska högskolenybörjare. En
bidragande orsak till ökningen är utbyggnaden av
lärar- och vårdutbildningar. Antalet inresande
nybörjare som läste ett yrkesexamensprogram
var endast 620 läsåret 2016/17, en marginell
ökning från förra föregående läsår.
Högskolenybörjarna på generella program
var 24 020 till antalet och utgjorde 28 procent
av de totalt 85 950 högskolenybörjarna. Jämfört
med föregående läsår har antalet ökat med 750
nybörjare. Antalet svenska nybörjare var oförändrat jämfört med föregående läsår medan
antalet inresande nybörjare på generella program
ökade med 750 studenter, det vill säga 12 procent
jämfört med föregående läsår.
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Figur 7. Samtliga högskolenybörjare fördelade efter
studieform (kurs, program mot generell examen eller
yrkesexamensprogram) läsåren 2007/08–2016/17.
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All utbildning på grundnivå och avancerad
nivå ges i form av kurser som antingen kan
läsas fristående eller kombineras till program.
Programmen kan leda till yrkesexamen,
generell examen eller konstnärlig examen.
Under flera år har antalet svenska nybörjare på yrkesexamensprogram och generella
program ökat, samtidigt som antalet nybörjare
på fristående kurser har blivit färre. Denna trend
fortsatte läsåret 2016/17 då antalet svenska
nybörjare på fristående kurser minskade med
1 280 studenter. Det innebär att antalet nästan
halverats på sju år, från 34 800 till 17 750 nybörjare. Även antalet inresande nybörjare minskade

30 000

20
0

Nybörjare på fristående kurser
fortsatte att minska

20
0

8

/10
09

/0

20–21 år
Minst 30 år

20

6

20

07

4
20

05

/0

2

/0
03

/0

Högst 19 år
25–29 år

20

01

20

/0
99

19

19

97

/9

8

0

0

Fristående kurs, kvinnor
Fristående kurs, män
Generella program, kvinnor
Generella program, män
Yrkesexamensprogram, kvinnor
Yrkesexamensprogram, män

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UKÄ ÅRSRAPPORT 2018

37

Färre programnybörjare på
generella program
Hittills har vi endast beskrivit antalet nybörjare
i högskolan, det vill säga studenter som aldrig
tidigare studerat i högskolan. Vi övergår nu till
att beskriva utvecklingen av det totala antalet
nybörjare på program – programnybörjare –
vilket inkluderar både högskolenybörjare och
personer som har studerat tidigare i svensk
högskola.
Många som påbörjar ett program har
nämligen tidigare erfarenhet av högskolestudier. För nybörjare på generella program mot
magister- eller masterexamen är det nödvändigt att ha studerat tidigare, eftersom det är ett
behörighetskrav att ha en utbildning på grundnivå för att kunna antas på dessa program.
Program mot kandidatexamen har störst
omfattning bland de generella programmen,
och läsåret 2016/17 var antalet nybörjare 25 150.
Det var förvisso i nivå med föregående läsår,
men i jämförelse med läsåret 2015/16 har
antalet minskat med 580 nybörjare. De senaste
fem åren har antalet kvinnor minskat mer
än antalet män. Läsåret 2016/17 var könsfördelningen jämn: 57 procent kvinnor och 43
procent män. Så har könsfördelningen sett ut
under många år. Inresande nybörjare utgjorde
4 procent av nybörjarna på program som leder
till kandidatexamen läsåret 2016/17.
Av de generella programmen har program
mot den tvååriga högskoleexamen minst
omfattning och antalet har sjunkit under flera
år. Läsåret 2016/17 var det 1 570 nybörjare på ett
högskoleexamensprogram, vilket var en minskning med 500 studenter från föregående läsår.
På fyra år har antalet nybörjare därmed halverats. Antalet kvinnor har minskat med knappt
57 procent och män med drygt 46 procent.
Inresande studenter utgjorde en marginell del
av studenterna på högskoleprogram – endast 1
procent av studenterna var inresande, vilket var
en minskning i jämförelse med föregående läsår.
På de generella programmen på avancerad
nivå var antalet nybörjare på masterprogram
14 110 och på magisterprogram 4 060. I jämförelse
med föregående läsår ökade antalet studenter
på masterprogram med 700 studenter, medan
antalet nybörjare på magisterprogram minskade
med drygt 200 studenter. Antalet nybörjare på
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masterprogram har ökat för varje läsår de senaste
fyra läsåren, medan antalet nybörjare på magisterprogram har varit relativt konstant i flera år.
Båda programtyperna på avancerad nivå har en
hög andel inresande nybörjare: 36 procent på
magisterprogram och 40 procent på masterprogram. Denna höga andel beror på att merparten
av de inresande studenterna, som inte är utbytesstudenter, läser program på avancerad nivå,
se även kapitlet Internationell studentmobilitet.
Bland nybörjarna på generella program är det
fler kvinnor än män på program som leder
till kandidatexamen och magisterexamen.
På program som leder till masterexamen är
könsfördelningen jämn, medan det är fler män
på program som leder till högskoleexamen.

Nybörjare på yrkesexamensprogram
lika många som förra året
Antalet nybörjare på program som leder till en
yrkesexamen var oförändrat jämfört med läsåret
innan och uppgick till 49 020 studenter läsåret
2016/17. Den långsiktiga trenden är dock att
antalet programnybörjare på yrkesexamensprogram ökar och i jämförelse med läsåret
2012/2013 har antalet ökat med 3 000 nybörjare.
Av de 49 020 programnybörjarna hade 20 660
tidigare studerat i den svenska högskolan.
Det är få inresande nybörjare på yrkesexamensprogram, läsåret 2016/17 var endast 850 av
nybörjarna inresande studenter. Antalet har
ökat de senaste läsåren, men de utgör fortfarande
bara cirka 2 procent av det totala antalet nybörjare på program mot yrkesexamen.
Totalt finns ett femtiotal yrkesexamensprogram och storleksskillnaden mellan programmen är betydande. Program mot civilingenjörsexamen, som är det enskilt största
yrkesexamensprogrammet, hade 7 220 nybörjare läsåret 2016/17 – men mer än tio program
hade färre än 100 nybörjare. Slår man ihop de
olika programmen som leder till lärarexamen
är dock dessa tillsammans allra störst, med
14 000 nybörjare läsåret 2016/17.
Det totala antalet nybörjare på de elva
största yrkesexamensprogrammen (se tabell 3)
var läsåret 2016/17 fler än 39 700, vilket motsvarade drygt 80 procent av det totala antalet yrkesexamensnybörjare. Av de stora yrkesexamens-
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Ojämn könsfördelning på
yrkesexamensprogrammen

programmen var det framförallt program mot
civilekonomexamen som växte i jämförelse med
föregående läsår. Programmet hade 10 procent
fler nybörjare än året innan. Den största minskningen procentuellt sätt var det på program mot
juristexamen som minskade med 6 procent i
jämförelse med läsåret innan. På övriga program
var det endast små förändringar läsåret 2016/17.
Under 2015 inledde staten en successiv
utbyggnad av högskolan med avsikt att öka
antalet nybörjare på flera utbildningar inom
områden där det är brist på utbildade. Detta
gäller framförallt lärarutbildningar samt
sjuksköterske-, barnmorske-, och specialistsjuksköterskeutbildningar. Under 2017 utökade
staten dessa satsningar och tillförde ytterligare
medel till lärar- och förskollärarutbildning.
Antalet programnybörjare ökade på sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och
förskollärarprogrammet läsåret 2016/17 jämfört
med läsåret innan, men minskade på specialistsjuksköterskaprogrammet, yrkeslärarprogrammet,
ämneslärarprogrammet och lärarprogrammet.

På en majoritet av yrkesexamensprogrammen
är könsskillnader stora och sammantaget var
63 procent kvinnor och 37 procent män läsåret
2016/17. Endast inom tio program var könsfördelningen i intervallet 40–60 procent eller jämnare. För de mindre yrkesexamensprogrammen
kan dock könsfördelningen variera stort mellan
olika läsår. Bland de större yrkesexamensprogrammen (tabell 3) är könsfördelningen 40–60
procent eller jämnare på program som leder till
civilekonomexamen, juristexamen, läkarexamen
och ämneslärarexamen. Förändringarna är
relativt små jämfört med förra läsåret, förutom på
program mot civilekonomexamen där andelen
kvinnor har minskat med 4 procentenheter.
De flesta program domineras generellt av
kvinnor, med undantag för de inom teknikområdet där det är fler män. Det är dock jämn
könsfördelning på flera yrkesexamensprogram.
Mest mansdominerade är några av de små programmen: sjöingenjörsprogrammet, sjökaptensprogrammet och officersprogrammet. Även de
större programmen mot högskoleingenjörs-

Tabell 3. Nybörjare på de generella programmen samt de elva största yrkesexamensprogrammen (med mer än
1 000 nybörjare läsåret 2016/2017). Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste hundratal. Procenttalen är avrundade
till närmaste heltal.

Antal nybörjare

Kvinnor

Män

Andel
inresande
(%)

38

62

1

Könsfördelning (%)

2016/17

Förändring
(%)

Högskoleexamen

2 100

1 570

-25

Kandidatexamen

25 100

25 150

0

57

43

4

Magisterexamen

4 300

4 060

-6

58

42

36

Program mot

2015/16

Masterexamen

13 400

14 110

5

48

52

40

Yrkesexamen

49 100

49 020

0

63

37

2

1 340

1 470

10

47

53

2

varav
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen

7 070

7 220

2

32

68

3

Förskollärarexamen

3 890

3 940

1

93

7

<1

Grundlärarexamen

3 960

4 060

2

76

24

<1

Högskoleingenjörsexamen

4 480

4 350

-3

25

75

<1

Juristexamen

1 790

1 690

-6

59

41

3

Läkarexamen

1 640

1 680

3

56

44

9

Sjuksköterskeexamen

5 740

5 920

3

85

15

<1

Socionomexamen

2 590

2 640

2

79

21

<1

Specialistsjuksköterskeexamen

2 320

2 220

-4

86

14

<1

Ämneslärarexamen

4 630

4 550

-2

51

49

2
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examen och civilingenjörsexamen är mansdominerade. Mest kvinnodominerat är barnmorskeprogrammet, där det för andra året i rad
inte fanns några män bland nybörjarna läsåret
2016/17, följt av förskollärarprogrammet och
specialpedagogprogrammet. Se även kapitlet
Nyckeltal för yrkesexamensprogram samt Nybörjare
i högskolan 2016/17, Statistisk analys 2017/04, UKÄ.

LÄROSÄTENAS ARBETE MED ATT
FRÄMJA EN HÅLLBAR UTVECKLING:
EN TEMATISK UTVÄRDERING
UKÄ genomförde under 2017 en tematisk utvärdering
av lärosätenas arbete med hållbar utveckling inom
utbildning. Detta var den första tematiska utvärdering
som gjordes inom ramen för det nya nationella kvalitetssäkringssystemet.
Utvärderingen visade att många lärosäten kunde
ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där
hållbar utveckling integrerats på ett framgångsrikt
sätt, och en del lärosäten har kommit långt i sitt
övergripande arbete med att integrera hållbar
utveckling i utbildningen. Dock identifierades även
flera utvecklingsområden, och endast ungefär
hälften av lärosätena hade lärosätesövergripande
mål för hållbar utveckling inom utbildning på plats.
UKÄ:s bedömargrupp rekommenderade därför
lärosätena att arbeta systematiskt med att formulera
tydliga mål för arbetet med hållbar utveckling och se
till att de följs upp.
På vissa lärosäten fanns en osäkerhet kring
innebörden i begreppet hållbar utveckling, och
bedömargruppen rekommenderade lärosätena
att låta Högskolelagens definition (1 kap 5 §) samt
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
utgöra en utgångspunkt för deras arbete med hållbar
utveckling.
Se Universitets och högskolors arbete med att
främja en hållbar utveckling, Rapport 2017:12, UKÄ.

Det totala antalet
studenter i svensk
högskoleutbildning
I högskolan utgör nybörjarna endast en del av
samtliga studenter. I studentpopulationen som
helhet ingår, förutom nybörjarna, också de som
är kvar i studier sedan tidigare och de som återkommit till studier i högskolan efter en tids frånvaro. Under höstterminen 2017 fanns det totalt
345 500 registrerade studenter på grundnivå och
avancerad nivå (figur 8). Av dessa var 30 400

40

inresande studenter, vilket motsvarar knappt
9 procent av det totala antalet studenter.
Höstterminen 2017 ökade antalet registrerade
studenter med 2 300 jämfört med hösten 2016,
vilket motsvarar mindre än 1 procents ökning.
Det är första gången på flera år som antalet registrerade studenter ökar jämfört med föregående
år och inresande studenter stod för ökningen.
Medan det var 150 färre svenska studenter höstterminen 2017 än 2016 ökade antalet inresande
studenter med 2 450. Detta motsvarar en ökning
med 9 procent. Liksom bland nybörjarna var
det antalet svenska män som minskade, medan
antalet svenska kvinnor ökade. Ur ett längre
perspektiv är antalet studenter i den svenska
högskolan fortfarande högt. På 1950-talet
studerade färre än 50 000 personer vid högskolan och i slutet av 1960-talet hade antalet
ökat till drygt 100 000. I och med högskolereformen 1977, som innebar att i stort sett all
eftergymnasial utbildning fördes in i högskolan,
ökade antalet studenter ytterligare och vid
början av 1980-talet var antalet registrerade
studenter nästan 160 000.
Under 1990-talet och i början av 2000-talet
byggde staten ut högskolan och antalet studenter
ökade från 173 000 till 340 000. Under den påföljande högkonjunkturen minskade antalet
studenter under några år, men i spåren av den
ekonomiska krisen ökade efterfrågan på utbildning igen. Mellan höstarna 2008 och 2010
ökade antalet studenter kraftigt, och hösten
2010 fanns det 365 000 studenter i högskolan.
En tillfällig utbyggnad av högskolan 2010–2011
gav lärosätena möjlighet att under några år
utbilda fler studenter än någonsin tidigare.
De senaste åren har universiteten och högskolorna anpassat sig till förändrade ekonomiska
förutsättningar och antalet studenter har därför
minskat, se kapitlet Högskolans ekonomi och
finansiering. År 2015 inleddes en permanent utbyggnad av högskolan och hösten 2017 fanns
det alltså 345 500 registrerade studenter i högskolan.
I samband med 1977 års högskolereform, då
kvinnodominerade utbildningar som lärar- och
vårdutbildningar införlivades i högskolan, ökade
andelen kvinnor. Innan 1977 var det fler män än
kvinnor som studerade i högskolan. Sedan dess
har andelen kvinnor alltid varit större än andelen
män. Andelen kvinnor har ökat under perioden,
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Figur 9. Antal registrerade studenter i enbart campusstudier, antal i distansstudier samt antal som kombinerar distans- och campusstudier HT 2007–HT 2017.
Antal
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

Distans & campus

4
20
15
20
16
20
17

0

3

Det vanligaste sättet att bedriva studier på i
högskolan är i utbildning som bedrivs på campus.
Hösten 2017 studerade 273 300 studenter av de
totalt 345 500 registrerade studenterna enbart på
campus (79 procent) vilket är 1 600 fler än föregående år (se figur 11). 58 300 studerade på
distans och 14 000 kombinerade studier på
campus med studier på distans. Distansutbildning definieras i statistiken som utbildning där
lärare och student i huvudsak är åtskilda i tid
och/eller rum. Distansutbildning har utvecklats
för att öka utbildningars tillgänglighet och för att
bredda lärosätenas rekryteringsbas.
De två senaste höstterminerna har antalet
distansstudenter ökat. Hösten 2017 ökade antalet
studenter som studerade enbart på distans alltså
till 58 300, en ökning med knappt 600 studenter på ett år och med 1 000 studenter på två år.
Ökningen från förra höstterminen berodde på
att antalet kvinnor som läste på distans ökade
med drygt 1 100 studenter, däremot minskade
antalet män med drygt 500 studenter. Av hela
studentpopulationen var det 17 procent som
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Figur 8. Registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå per höstterminerna
1977–2017.

läste enbart på distans hösten 2017 och 4 procent
kombinerade studier på campus med studier på
distans.
Mellan höstterminerna 2002 och 2011 ökade
antalet studenter som läste enbart på distans
kraftigt till 65 200 studenter. Därefter minskade
antalet distansstudenter under två år och uppgick 2014 till 57 300 studenter. Men de senaste
åren har alltså distansstudenterna ökat i antal på
nytt och höstterminen 2017 var de 58 300.
Som nämnts tidigare är det fler kvinnor än
män som studerar i högskolan. Både bland dem
som läser enbart på campus och bland dem som
läser både på campus och distans var 58 procent
kvinnor höstterminen 2017. Bland dem som läser
enbart på distans är könsfördelningen snedare
med 69 procent kvinnor. Bland de studenter
som enbart läser på distans är utbildning inom
juridik och samhällsvetenskap vanligast för både
män och kvinnor, följt av humaniora och teologi.
Minst antal distansstudenter finns det inom det
konstnärliga området. Den stora majoriteten av
studenterna som läser enbart på distans läser
fristående kurser men nästan 29 procent av
studenterna läser på något program.
Lärosäten satsar olika mycket på distansutbildningar och flest distansstudenter hösten
2017 hade Umeå universitet (8 660) och Linnéuniversitetet (8 420).

20

men könsfördelningen bland de svenska studenterna har sedan början på 2000-talet hållit sig kring
38–40 procent män och 60–62 procent kvinnor.

Distans enbart

Campus enbart

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UKÄ ÅRSRAPPORT 2018

41

DISTANSUTBILDNING GYNNAR BREDDAD REKRYTERING
I Distansutbildning i svensk högskola. Redovisning av
ett regeringsuppdrag, Rapport 2017:18, redovisar UKÄ
en kartläggning och analys av distansutbildningsverksamheten vid universitet och högskolor. Enligt en enkät
svarade 34 lärosäten att de bedrev distansutbildning, och
hälften uppgav att de har samarbete med kommuner,
landsting och regioner via kommunala lärcentra eller
motsvarande. Lärcentra kan till exempel fungera som bas
för utlokaliserad högskoleutbildning, och kan alltså användas av distansstudenter som inte kan eller vill flytta till
en ort som har universitetscampus. Lärcentra kan också
erbjuda distansstudenter olika typer av service, exempelvis fungera som mötesplats och för att tentera.
Att studera på distans är, jämfört med att studera på
campus, alltså mera flexibelt avseende både rum och tid.
Detta gör att distansutbildning gör högre studier tillgängliga
för studenter som annars inte hade kunnat studera.
I rapporten jämförs studenter som enbart studerar på
distans med studenter som enbart studerar på campus.
Exempelvis studerar kvinnor mer på distans än män, i
synnerhet på program. Detta visar att distansutbildningar
på programnivå är särskilt viktiga för kvinnor. Distansstu-

Stora skillnader mellan lärosäten
Det är en stor skillnad mellan de största och
minsta lärosätena om man ser till antalet studenter.
Läsåret 2016/17 var Stockholms universitet störst
med 45 900 av totalt 402 200 registrerade studenter
på grundnivå och avancerad nivå. Därefter följer
Göteborgs universitet, Uppsala universitet och
Lunds universitet som alla hade drygt 35 000
studenter. Betydligt färre studenter hade de
konstnärliga högskolorna, Försvarshögskolan
och de flesta enskilda utbildningsanordnarna.
På det stora flertalet lärosäten var kvinnor i
majoritet bland studenterna, liksom i högskoleutbildningen totalt sätt. På två tredjedelar av
lärosätena var andelen kvinnor större än 60
procent. Men på några lärosäten är männen i
majoritet bland studenterna. Störst andel män,
65–70 procent, var det på de tekniskt inriktade
lärosätena Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers
tekniska högskola och Blekinge tekniska högskola, samt på Försvarshögskolan.

högskolan. Liksom tidigare år var det överlägset
största ämnesområdet läsåret 2016/17 juridik och
samhällsvetenskap med 206 000 av de totalt
402 200 registrerade studenterna. Inom detta
ämnesområde fanns mer än dubbelt så många
studenter som inom det näst största området,
humaniora och teologi, med drygt 93 600 studenter. Lägst antal studenter fanns inom det konstnärliga ämnesområdet med 12 000 studenter.
Storleken mellan ämnen har varit liknande de
senaste åren. Inom de flesta områden var andelen
kvinnor större än andelen män, endast inom
områdena teknik och naturvetenskap var andelen
män större (tabell 4). Naturvetenskap är ämnesområdet med jämnast könsfördelning: 45 procent
kvinnor och 55 procent män. Vård och omsorg
var det mest kvinnodominerande ämnesområdet
med 84 procent kvinnor, medan teknik var det
mest mansdominerande området med 66 procent
män. Se även Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2016/17, UF 20 SM 1801,
Statistiska meddelanden, UKÄ och SCB.

Juridik och samhällsvetenskap
populäraste ämnesområdet

Allt fler studenter läser på avancerad nivå

Studenterna i högskolan är registrerade på
kurser inom olika ämnesområden som är en
övergripande gruppering av olika ämnen i
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denterna är också äldre än campusstudenterna och har
ofta hemmavarande barn, vilket kan innebära en starkare
etablering på hemorten. Jämfört med campusstudenterna har en mycket lägre andel av distansstudenterna
studiemedel, vilket skulle kunna tyda på att de studerar vid
sidan av jobbet. Distans- och campusstudenter har olika
sociala bakgrunder, då distansstudenter i högre grad har
lågutbildade föräldrar.
Baserat på dessa resultat drar UKÄ slutsatsen att
distansutbildning underlättar för en breddad rekrytering
och ett livslångt lärande för alla människor som bor
utanför orter med universitets- och högskolecampus.
Lärosätena framhåller också detta i sina strategier.
Dessutom läser distansstudenter i de nordliga länen
oftare program vid lärosäten som ligger i samma län som
de är folkbokförda i, medan studenter i storstads- och
sydliga län oftare läser fristående kurser i ett annat län
än hemlänet. Detta belyser vikten av att erbjuda distansutbildning i hela landet.
För mer information om detta, se Distansutbildning i
svensk högskola. Redovisning av ett regeringsuppdrag,
Rapport 2017:18, UKÄ.

Läsåret 2016/17 läste drygt 26 procent av studenterna på avancerad nivå, vilket är i nivå med
läsåret innan. Inom ämnesområdet medicin och
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Figur 10. Antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå per lärosäte, läsåret 2016/17.
Lärosäten med minst 500 studenter ingår i diagrammet.
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Tabell 4. Antalet registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå per ämnesområde samt andel
registrerade på avancerad nivå läsåret 2016/17. Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste hundratal.
Procenttalen är avrundade till närmaste heltal.
Andel på avancerad
nivå (%)

Könsfördelning (%)
Antal

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

402 200

60

40

26

26

27

Juridik och samhällsvetenskap

206 000

64

36

23

23

22

Humaniora och teologi

93 600

62

38

9

9

9

Teknik

81 000

34

66

31

29

32

Naturvetenskap

71 100

45

55

21

22

19

Vård och omsorg

38 800

84

16

29

30

26

Medicin och odontologi

33 900

73

27

33

31

39

Övrigt område

22 200

60

40

18

17

20

Konstnärligt område

12 000

60

40

18

18

17

7 200

57

43

Okänt
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odontologi fanns den största andelen studenter
på avancerad nivå med knappt 33 procent, vilket
är en ökning med 2 procentenheter i jämförelse
med läsåret innan. Lägst andel studenter på
avancerad nivå var det inom ämnesområdet
humaniora och teologi med drygt 9 procent,
vilket var i nivå med läsåret innan.
Det är något vanligare att män läser på
avancerad nivå än kvinnor. Högst var andelen
inom ämnesområdet medicin och odontologi
där 39 procent av männen läser på avancerad
nivå jämfört med 33 procent av kvinnorna.
I övriga områden är skillnaden mellan män och
kvinnor inte så stor. I jämförelse med läsåret
innan var andelen studenter på avancerad nivå
lika stor eller lite större inom samtliga ämnesområden.

män och kvinnor är dock ganska stora: vid 19
års ålder är könsskillnaden endast 2 procentenheter, men två år senare har skillnaden växt
till 9 procentenheter. Störst skillnad är det vid
22 års ålder, då drygt 31 procent av kvinnorna
deltar i högskoleutbildning men endast 21
procent av männen.

Utbildningsvolym mätt i
helårsstudenter
I detta avsnitt beskrivs den volymmässiga
utvecklingen av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå, mätt i antal helårsstudenter.
Till skillnad från föregående avsnitt är det inte
studentpopulationen – det vill säga individerna
– som är i fokus i detta avsnitt, utan utbildningens omfattning och inriktning.
Med helårsstudenter menas registrerade
studenter som har räknats om till helårsekvivalenter genom att dela summan av studenternas
kursregistreringspoäng med 60 (60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier). Eftersom inte alla studenter är registrerade på heltid
under hela året så finns det färre helårsstudenter
än registrerade studenter. Utvecklingen av
antalet helårsstudenter totalt sett redovisas per
läsår (höstterminen plus vårtermin) där 2016/17
är det senaste läsåret.

Deltagandet i högskoleutbildning högst
vid 22 års ålder
Andelen av den svenska befolkningen som
studerar i högskolan varierar mellan olika åldersgrupper (figur 11), men högst är studiedeltagandet i åldrarna 21–23 år. I samtliga åldrar eller
åldersgrupper är deltagandet större bland
kvinnor än män. Det största deltagandet återfinns bland 22-åringarna där 26 procent av
befolkningen studerade på grundnivå eller
avancerad nivå höstterminen 2017, vilket är
samma andel som 2016. Skillnaderna mellan

Figur 11. Andel av befolkningen i olika åldrar som var registrerade i utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
höstterminen 2017.
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Årlig minskning av antalet
helårsstudenter sedan 2010
Läsåret 2016/17 uppgick antalet helårsstudenter
på grundnivå och avancerad nivå till 293 800
jämfört med 294 300 läsåret 2015/16. Det är en
minskning med cirka 500 helårsstudenter. Det
är främst två saker som påverkar utbildningsvolymen: dels studenternas efterfrågan, dels
anslagens storlek. Antalet helårsstudenter har
minskat varje år sedan toppnoteringen 2010/11.
De utbyggnader av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå som gjorts de senaste åren har inte
fått genomslag ännu. Sett i ett längre tidsperspektiv har dock antalet helårsstudenter ökat
kraftigt. I början av 1990-talet fanns det ungefär
150 000 helårsstudenter. I början av 2000-talet
hade antalet mer än fördubblats och uppgick
till 300 000, och läsåret 2016/17 fanns det
293 800 helårsstudenter på grundnivå och
avancerad nivå.

Fristående kurser fortsatte
att minska i volym

kurser har fortsatt sin nedåtgående trend.
Läsåret 2006/07 utgjorde dessa 33 procent
av utbildningsvolymen, och läsåret 2016/17
var andelen 23 procent. Generella program
har i stället ökat andelsmässigt från 22 till 30
procent under samma period. En delförklaring
till denna förändring i utbildningssammansättning är troligen att många fristående
kurser tydligare har införlivats i strukturen för
generella program och därför inte längre ges
som fristående kurser.
Mellan 2015/16 och 2016/17 minskade
antalet helårsstudenter på fristående kurser
med 2 200 helårsstudenter medan generella
program ökade med 1 700 helårsstudenter.
Övriga förändringar var små. Sedan toppen
2009/10 har fristående kurser minskat från
101 100 till 66 300 helårsstudenter.

Det största ämnesområdet är juridik
och samhällsvetenskap

Läsåret 2016/17 utgjorde yrkesexamensprogram
46 procent av utbildningsvolymen, medan
generella program utgjorde 30 procent och
konstnärliga program 1 procent av den totala
utbildningsvolymen. Resterande 23 procent
utgjordes av fristående kurser. Fristående

Juridik och samhällsvetenskap är det i särklass
största ämnesområdet med 123 000 helårsstudenter läsåret 2016/17. Det motsvarar 42 procent
av utbildningsvolymen. Teknik utgjorde cirka
15 procent, humaniora och teologi 14 procent
och naturvetenskap 10 procent. Resterande tre
ämnesområden utgjorde tillsammans mindre
än 20 procent av den totala utbildningsvolymen.

Figur 12. Antalet helårsstudenter 2006/07–2016/17.

Figur 13. Antal helårsstudenter på yrkesexamensprogram, generella program, konstnärliga program
samt på fristående kurser läsåren 2006/07–2016/17.
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Figur 14. Antal helårsstudenter inom de sju största
ämnesområdena läsåren 2006/07–2016/17.
Antal

presenteras utvecklingen av antalet examinerade
och examina, liksom vilka slags examina som är
vanligast.

160 000

Färre examinerade
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Figur 15. Antal examinerade studenter läsåren
2006/07–2016/17 fördelat på kvinnor och män.
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De studenter som har fullföljt en utbildning och
uppfyller kraven i examensordningen kan begära
ut ett examensbevis. Att avlägga en examen blir
för många ett avslut på en intensiv period av
studier i livet. Det är emellertid inte alla studenter som avlägger en examen. Bland personerna
som inte tar ut någon examen finns till exempel
studenter som läser en kortare tid på fristående
kurser, personer som avbryter sina studier i förtid
och personer som fullföljt sina studier men aldrig
begär ut något examensbevis. I detta avsnitt

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Män

Kvinnor

UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

/17
16
20

4/

15

0

20
1

Fördelningen av helårsstudenter mellan de
olika ämnesområdena såg ungefär likadan ut
läsåret 2016/17 som föregående läsår. Juridik
och samhällsvetenskap ökade med 1 200
helårsstudenter medan vård ökade med 700
helårsstudenter. Inom humaniora och teologi
minskade däremot antalet helårsstudenter med
1 100 jämfört med läsåret innan. Övriga förändringar var på mindre än 1 000 helårsstudenter.
I ett längre tidsperspektiv har fördelningen
mellan de olika ämnesområdena varit relativt
stabil, men läsåret 2014/15 blev teknik större än
humaniora och teologi, och läsåret 2016/17 är
teknik fortsatt näst största ämnesområde.
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För första gången på flera år minskade antalet
examinerade studenter på grundnivå och avancerad nivå. Läsåret 2016/17 examinerades 63 400
personer (40 700 kvinnor och 22 700 män), vilket
är 4 900 färre än läsåret 2015/2016. Minskningen
gäller både kvinnor och män. En anledning till
det minskade antalet examinerade kan vara
att möjligheten att ta ut en examen enligt äldre
studieordning är begränsad efter den 30 juni 2015.
Läsåret 2016/17 utfärdades 3 000 färre examina än
föregående läsår enligt den äldre studieordningen.
I ett längre perspektiv har emellertid
antalet examinerade studenter ökat betydligt.
Läsåren 2006/07–2009/10 examinerades kring
52 000 personer årligen. Därefter ökade antalet
och läsåren 2014/15 och 2015/16 uppnåddes
det högsta antalet examinerade hittills med
cirka 68 300 vardera läsår. Denna ökning kan
förklaras av en ökning av antalet nybörjare i
högskolan några år tidigare.
Könsfördelningen har varit ungefär
densamma sedan läsåret 2006/07, knappt två
tredjedelar av de examinerade är kvinnor och
drygt en tredjedel män. Vidare var 6 100 av de
examinerade inresande studenter läsåret 2016/17
(läs mer i kapitlet Internationell studentmobilitet).
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För att mäta utflödet av högskoleutbildade
till arbetsmarknaden kan de studenter som
för första gången examineras på grundnivå
och avancerad nivå vara ett bättre mått än det
totala antalet examinerade. Läsåret 2016/17 var
det 50 000 som examinerades för första gången.
Det innebär att av alla som examinerades var
det 79 procent som tog ut en första examen,
och 21 procent som redan tidigare hade en eller
fler examina. Andelen som examinerades för
första gången var lägre bland kvinnor än bland
män, 77 procent i jämförelse med 83 procent.
En förklaring till det är att kvinnor i större
utsträckning än män fortsätter med utbildningar på avancerad nivå och därmed tar ut en
andra examen.
Läsåret 2016/17 utfärdades 76 000 examina,
49 000 till kvinnor och 27 000 till män. Antalet
examina var alltså betydligt högre än antalet
examinerade samma läsår (63 400 personer),
vilket framför allt beror på så kallade dubbelexamina.

Vanligt med dubbelexamina
inom vårdutbildningar
Antalet examina överstiger alltså antalet examinerade studenter, och denna skillnad har ökat
den senaste tioårsperioden. Den vanligaste
förklaringen till att antalet examina och examinerade skiljer sig åt är att det ibland är möjligt att
ta ut två olika examina efter samma utbildning,
Figur 16. Antal examinerade, förstagångsexaminerade
respektive examina läsåren 2006/07–2016/17.
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så kallad dubbelexamina. Det förekommer också,
även om det är mindre vanligt, att en student tar
ut två examina efter olika utbildningar samma
år, till exempel en kandidatexamen i början av
året och en magisterexamen i slutet av året.
Den vanligaste kombinationen av examina
är en yrkesexamen och en generell examen
som har samma omfattning, till exempel att en
student fått både en sjuksköterskeexamen och
en kandidatexamen i omvårdnad. Förekomsten
av dubbelexamina varierar mycket mellan olika
yrkesexamina. Vanligast är detta inom vårdutbildningar. Till exempel tog 74 procent av de som
tog en arbetsterapeutexamen och 70 procent av
de som tog en sjuksköterskeexamen också ut en
generell examen under läsåret 2016/17.

Fler examina på grundnivå
än på avancerad nivå
Det finns examina både på grundnivå och
avancerad nivå. På båda nivåerna delas examina
in i generella examina, yrkesexamina och
konstnärliga examina.
Det var 38 200 personer som examinerades
på grundnivå och 27 200 på avancerad nivå
läsåret 2016/17. Att summan av examinerade på
respektive nivå blir större än det totala antalet
examinerade (63 400) förklaras av att samma
person kan avlägga examen på båda nivåerna
under ett och samma läsår.
Skillnaden mellan kvinnor och män var
större på grundnivå än avancerad nivå. På grundnivå var 66 procent av de examinerade kvinnor
och 34 procent män, medan motsvarande för
avancerad nivå var 59 procent kvinnor och 41
procent män.
Fördelningen mellan grundnivå och
avancerad nivå varierar mellan lärosätena. På
universiteten var mellan 40 och 69 procent av
det totala antalet utfärdade examina på avancerad nivå. Det gällde dock inte de nyare universiteten (Karlstads universitet, Linnéuniversitetet,
Mittuniversitetet och Örebro universitet) där
22–35 procent av utfärdade examina var på
avancerad nivå läsåret 2016/17. I detta avseende
liknande de nyare universiteten högskolorna,
vars utfärdade examina till mellan 13 och 39
procent var på avancerad nivå läsåret 2016/17.
Undantaget var Gymnastik- och idrottshög-
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Figur 17. Antal examina per nivå läsåret 2016/17.
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Figur 18. Antal examinerade studenter efter SUN-inriktning, oavsett examenstyp och oavsett om examen var på
grundnivå eller avancerad nivå läsåret 2016/17. SUN står för Svensk utbildningsnomenklatur.
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skolan, där 49 procent av antalet utfärdade
examina var på avancerad nivå. De konstnärliga högskolorna utfärdade jämförelsevis få
examina, men en förhållandevis stor andel av
dessa (nästan hälften) var på avancerad nivå.
Uppgifter om antal examina på respektive
lärosäte, fördelade på nivå, finns i tabell 1 i den
separata tabellbilagan till denna årsrapport.
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Flest examinerade inom
samhällsvetenskaplig utbildning
Ett sätt att beskriva de examinerade är att se
inom vilka områden de examinerats. Av de
olika utbildningsinriktningarna var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration
störst, med totalt 18 030 examinerade (11 420
kvinnor och 6 610 män) läsåret 2016/17.
Inriktningen hälso- och sjukvård samt social
omsorg var näst störst samma läsår, med totalt
15 560 examinerade (12 810 kvinnor och 2 750
män). I denna inriktning återfinns flera stora
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kvinnodominerade yrkesexamina, till exempel
sjuksköterskor.
På tredje respektive fjärde plats fanns examinerade inom teknik och tillverkning (10 860
totalt, 3 770 kvinnor och 7 090 män) respektive
pedagogik och lärarutbildning (9 470 totalt,
7 470 kvinnor och 2 000 män). Inom dessa inriktningar finns ingenjörs- respektive lärarutbildningar. Resterande fyra inriktningar är betydligt
mindre: inom naturvetenskap, matematik och
data examinerades 4 750 personer (2 130 kvinnor
och 2 620 män), inom humaniora och konst 3 940
(2 480 kvinnor och 1 460 män), inom tjänster
1 030 (620 kvinnor och 410 män) och inom lantoch skogsbruk samt djursjukvård 480
(320 kvinnor och 160 män).
I jämförelse med läsåret 2015/16 har antalet
examinerade inom inriktningen samhällsvetenskap, juridik, handel och administration sjunkit
betydligt, med 13 procent eller 2 700 examinerade. Även övriga inriktningar, förutom lant- och
skogsbruk samt djursjukvård, minskade i jämförelse med föregående läsår.
Figur 19. Antal examinerade studenter efter
SUN-inriktning, oavsett examenstyp och oavsett
om examen är på grundnivå eller avancerad nivå
läsåren 2006/07–2016/17.
SUN står för Svensk utbildningsnomenklatur.
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Den senaste tioårsperioden har antalet examinerade ökat inom alla inriktningar, med undantag för inriktningen pedagogik och lärarutbildning där antalet examinerade minskat med 10
procent i jämförelse med läsåret 2006/07. Bland
övriga inriktningar har antalet examinerade
ökat mest inom inriktningen samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.

Sjuksköterskeexamen störst
Under läsåret 2016/17 utfärdades totalt 31 800
yrkesexamina, varav 69 procent till kvinnor och
31 procent till män. Dessa utfärdades inom 53
olika yrkesexamensprogram – men 12 program
stod för över 80 procent av samtliga yrkesexamina eftersom de allra flesta program är relativt
små. De yrkesexamina som utfärdades i störst
antal var sjuksköterskeexamen följt av civilingenjörsexamen, förskollärarexamen, specialistsjuksköterskeexamen, högskoleingenjörsexamen och
socionomexamen. De vanligaste yrkesexamina
bland män är civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen, medan det för kvinnor är
sjuksköterskeexamen och förskollärarexamen.
Om de olika lärarexamina slås samman så
utgjorde de nästan en fjärdedel av de yrkesexamina som utfärdades läsåret 2016/17.
Lärarexamen, som 2011 ersattes av fyra olika
examina (förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen) utfärdades fortfarande i stor utsträckning läsåret 2016/17, men kommer alltmer att
ersättas av de nya examina.
Könsskillnaderna var stora. Störst skillnad
rådde för förskollärarexamina där 95 procent
var kvinnor och 5 procent var män. Lägst skillnad mellan könen fanns bland ämneslärarexamina och läkarexamina.
I jämförelse med läsåret 2015/16 var antalet
sjuksköterskeexamina i princip oförändrat,
medan antalet civilingenjörsexamina minskade
med nästan 500 examina. Även antalet juristexamina och socionomexamina minskade
med 300 respektive 270 färre examina. Mest
minskade antalet utfärdade lärarexamina,
vilket är en följd av att denna examen har
ersatts av fyra nya examina (läs mer om detta i
avsnittet Lärarutbildningen).

Tjänster

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UKÄ ÅRSRAPPORT 2018

49

Tabell 5. De tolv yrkesexamina som utfärdades i störst antal läsåret 2016/17, könsfördelning och förändring i
jämförelse med 2015/16.
Könsfördelning (%)
Kvinnor

Sjuksköterskeexamen

4 220

87

13

10

Civilingenjörsexamen

3 980

33

67

-480

Förskollärarexamen

2 380

95

5

30

Specialistsjuksköterskeexamen

2 320

87

13

100

Högskoleingenjörsexamen

2 260

31

69

-120

Socionomexamen

1 920

88

12

-270

Grundlärarexamen

1 750

82

18

360

Ämneslärarexamen

1 590

56

44

670

Lärarexamen

1 530

71

29

-1 320

Läkarexamen

1 350

53

47

170

Juristexamen

1 330

62

38

-300

980

57

43

-40

Civilekonomexamen

Män

Förändring i antal examina
jämfört med 2015/16

Antal

BEDÖMNING AV UTLÄNDSKA UTBILDNINGAR
Utöver dem som avlägger examen vid svenska universitet
och högskolor tillförs den svenska arbetsmarknaden också
de högskoleutbildade som har invandrat till Sverige eller av
någon annan anledning har studerat i ett annat land.
Under 2017 utfärdade Universitets- och högskolerådet
(UHR) drygt 7 900 utlåtanden. Den vanligaste bedömningsjämförelsen var kandidatexamen. Cirka 270 utbildningar
ansågs motsvara svensk högskoleexamen, cirka 5 180
kandidatexamen, cirka 1 670 magisterexamen eller masterexamen och 145 doktorsexamen. Bland yrkesexamina gällde
de flesta utlåtandena ingenjörsutbildningar, närmare 1 000
bedömdes motsvara högskoleingenjörsexamen och cirka
350 civilingenjörsexamen. De inkomna ansökningarna för
bedömning under 2017 omfattade 147 utbildningsländer. Klart
flest ansökningar avsåg Syrien (2 601). Därefter följde Irak
(593), Iran (456), Indien (397), Ryssland (315), Storbritannien
(314) och USA (299).

Utbildningstider på fem år
eller mer ökar
Sedan examina på tre nivåer infördes 2007
fortsätter många att studera efter en examen
på grundnivå och tar också ut en examen på
avancerad nivå. Detta har medfört att utbildningstiderna har förlängts under den senaste
tioårsperioden. Med utbildningstid menas här
den nominella tiden för utbildningen, alltså
hur lång tid utbildningen tar om man följer
normal studietakt, och inte den tid studierna
faktiskt tar.
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I vissa yrken krävs legitimation
Om en utländsk utbildning gäller arbete inom hälso- och
sjukvården, där legitimation krävs, så är det Socialstyrelsen
som gör bedömningen och utfärdar legitimationen. De
senaste uppgifterna som finns tillgängliga är från 2016
och då utfärdade Socialstyrelsen 2 030 legitimationer
för personer med utländsk utbildning, varav cirka 1 170 var
läkarlegitimationer och 430 sjuksköterskelegitimationer.
Antalet kan jämföras med att Socialstyrelsen samma år
utfärdade cirka 9 480 legitimationer till personer med
svensk utbildning. På motsvarande sätt gör Skolverket
prövningar för lärarlegitimation. Under 2017 utfärdade
Skolverket legitimationer till 6 200 personer med utländsk
lärar- eller förskollärarutbildning.
Källa: UHR, Socialstyrelsen och Skolverket.

Över hälften av studenterna som tog en
examen 2016/17 hade en utbildningstid mellan
3 och 3,5 år, och denna andel har ökat något
den senaste tioårsperioden. En utbildningstid
mellan 4 och 4,5 år har däremot stadigt minskat
under perioden. Samtidigt har andelen studenter som tog en examen med de längsta utbildningstiderna, 5 år eller mer, ökat från 4 till 25
procent mellan läsåren 2006/07 och 2016/17.
Förändringarna i utbildningstid avspeglas i att
antalet examinerade som avlägger en fyraårig
magisterexamen nästan har halverats under
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Figur 20. Fördelningen av nominell utbildningstid för
examinerade studenter på grundnivå och
avancerad nivå, läsåren 2006/07–2016/17.

Figur 21. Andel av de examinerade som examinerats
vid olika åldrar efter utbildningsnivå och kön, läsåret
2016/17. Notera att ålderskategorierna inte är lika stora.
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perioden. I stället har antalet examinerade som
avlägger en femårig masterexamen ökat i stort
sett varje år sedan införandet 2007.

En högre andel kvinnor än män
är över 35 år vid examen
Det finns vissa skillnader mellan könen när det
gäller ålder vid tid för examen. På grundnivå var
36 procent av kvinnorna respektive 34 procent
av männen mellan 22 och 24 år är när de tog
examen. 40 procent av männen, men bara 34
procent av kvinnorna, var mellan 25 och 29 år
vid examen. Däremot var det en högre andel
kvinnor än män som var över 35 år när de tog
examen, 16 procent i jämförelse med 12 procent.
På avancerad nivå är studenterna naturligt
nog äldre när de avlägger examen. För både män
och kvinnor var den i särklass vanligaste åldern
vid examen mellan 25 till 29 år, 45 procent av
kvinnorna och 55 procent av männen. Även på
avancerad nivå var fler kvinnor än män över 35
år när de tog examen: 25 procent jämfört med 11
procent.

Fler högutbildade kvinnor än män
Utbildningsnivån i befolkningen har ökat
stadigt sedan 1950-talet och allt fler är högutbildade. Till högutbildad räknas här de som har en
examen efter minst tre års högskoleutbildning.

Kvinnor

Män

Kvinnor

Grundnivå
35–

30–34

Män

Avancerad nivå
25–29

22–24

–21

Årskullarna födda mellan 1950 och 1992 har
följts upp vid olika åldrar: vid 25, 30, 35 och 40
års ålder samt efter 40 års ålder. Den yngsta
årskullen som har gått att följa upp är den som
är född 1992, och den följs upp vid 25 års ålder.
Inresande studenter ingår inte i dessa uppgifter.
Av årskullarna födda i början av 1950-talet
var cirka 14 procent högutbildade enligt denna
definition. Nivån steg sedan till cirka 16 procent
bland dem som föddes i mitten av 1950-talet.
Från och med dem som föddes i mitten av 1960talet ökade sedan andelen högutbildade för varje
årskull, och i den senaste årskull som har kunnat
följas till åtminstone 40 års ålder (årskullen född
1976) hade 31 procent minst en treårig högskoleexamen uppföljningsåret 2016/17. I de yngsta
årskullarna var omkring 11 procent högutbildade
vid 25 års ålder. Det är den högsta nivå som
noterats vid denna ålder, vilket kan tyda på att
fler än tidigare tar ut en examen vid lägre ålder.
Det finns också en koppling till att nybörjarna i
högskolan blev yngre under en period.
Kvinnor har ökat sin utbildningsnivå i
avsevärt högre utsträckning än män. I början av
1950-talet var ungefär lika många kvinnor som
män högutbildade i befolkningen, men därefter har kvinnorna ökat sin utbildningsnivå
betydligt mer än männen. För de som var födda
1960 var skillnaden i utbildningsnivå 6 procentenheter och för de som föddes 1970 hade den
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Genomströmning

ökat till 11 procentenheter mellan könen. År
2017 var 39 procent av kvinnorna födda 1976
högutbildade vid 40 års ålder, medan det bland
män födda samma år bara var 23 procent som
var högutbildade.
I detta sammanhang kan det vara värt att
notera att andelen 19-åringar som påbörjat en högskoleutbildning har sjunkit de tre senaste åren
(läs mer om detta i avsnittet Nybörjare i den
svenska högskolan). Därmed kommer troligen
även andelen högutbildade i de yngre årskullarna
att minska om några år.

Medan antalet examinerade är ett resultatmått
som är användbart för att uppskatta inflödet
på arbetsmarknaden kan det behövas andra
mått för att beskriva genomströmningen på
de olika utbildningarna. Tre sådana mått är
kvarvaro det andra läsåret, examensfrekvens
och prestationsgrad. Dessa mäter studenters
genomströmning på olika sätt. Kvarvaro det
andra läsåret är ett bra mått på vad som händer
i början på längre utbildningar. Om många

Figur 22a. Andel av kvinnor födda mellan 1950 och 1992 som vid 25, 30, 35 och 40 års ålder eller senare avlagt en
examen efter minst tre års högre utbildning vid uppföljning 2017.
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Figur 22b. Andel av män födda mellan 1950 och 1992 som vid 25, 30, 35 och 40 års ålder eller senare avlagt en
examen efter minst tre års högre utbildning vid uppföljning 2017.
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hoppar av utbildningen i ett tidigt skede blir
kvarvaron det andra läsåret lägre. Examensfrekvensen mäter hur stor andel av studenterna
på ett utbildningsprogram som tagit examen
inom nominell studietid plus tre år. För dem
som läser fristående kurser fungerar båda
dessa mått dåligt, så genomströmningen på
fristående kurser följs enbart upp med måttet
prestationsgrad.

två. Detta innebär att det inte går att utesluta
att några av de studenter som klassificeras som
”ej kvar” i själva verket har ett längre studieuppehåll. Men eftersom större utbildningar
jämförs mot varandra bör sådana enskildheter
inte ha någon större betydelse.
Figur 23 redovisar andelen studenter som
var kvar på utbildningen läsår två för dem som
påbörjade sina programstudier läsåret 2015/16.
Totalt sett var 76 procent kvar på sitt respektive
nybörjarprogram det andra läsåret. Men denna
andel varierar mycket mellan de olika utbildningarna. Av de program som hade minst 200
nybörjare läsåret 2015/16 var kvarvaron högst
på psykoterapeututbildningen (96 procent),
följt av läkarutbildningen (93 procent). Lägst
var kvarvaron bland de studenter som påbörjat
en utbildning mot en tvåårig högskoleexamen
(59 procent). Näst lägst kvarvaro var det på
ämneslärarutbildningen (68 procent).

Programstudenters kvarvaro
det andra läsåret
För programstudenter är kvarvaro läsår två en
tidig och tydlig indikation på genomströmning
och i slutändan även på examensfrekvensen.
Måttet har också fördelen att det kräver en
kortare uppföljningstid och kan därmed i
högre grad beskriva nuläget. Måttet baseras på
huruvida en programnybörjare var registrerad
på samma program någon termin under läsår

Figur 23. Kvarvaro läsår två för de som påbörjade studier läsåret 2015/16.
I figuren ingår program med över 200 nybörjare.
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STUDIE AV AVHOPPEN FRÅN YRKESEXAMENSPROGRAM
I vilken utsträckning studenter som påbörjat en utbildning
faktiskt genomför och slutför den påverkar lärosätenas
resursutnyttjande och effektivitet. För studenten är det
också en fråga om att satsa tid och pengar på en utbildning som kanske inte fullföljs.
I en studie har UKÄ analyserat genomströmning med
två mått: tidiga avhopp respektive kvarvaro termin 1 till 6
på de tio största yrkesexamensprogrammen för nybörjare,
från höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014.
Andelen tidiga avhopp varierar stort – från 8 procent på
läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet. Vi har undersökt de tidiga avhoppens relation till
studenternas kön, ålder vid nybörjarterminen, svensk
respektive utländsk bakgrund, social bakgrund och
gymnasiebetyg. Analyserna visade att män överlag hoppar
av i högre utsträckning än kvinnor. Detta är särskilt tydligt
på kvinnodominerade utbildningar, exempelvis på förskollärar- och sjuksköterskeprogrammen. Ålder vid utbildningsstarten påverkar också risken att hoppa av, då det
totalt sett är en något högre andel yngre än äldre nybörjare
som hoppar av. Variationen är dock stor mellan programmen. Även utländsk bakgrund ökar på vissa program risken

för avhopp. Tydligast är detta på utbildningar till ämneslärare, grundlärare och förskollärare. Gymnasiebetyget
påverkar också benägenheten att hoppa av – låga gymnasiebetyg ökar risken att hoppa av på alla program förutom
socionomprogrammet. Social bakgrund mättes i studien
som den högst utbildade förälderns utbildningsnivå. När
analyserna görs per program konstateras dock att social
bakgrund inte spelar någon stor roll för benägenheten att
hoppa av studierna.
En viktig slutsats är att social bakgrund överlag inte
påverkar benägenheten att hoppa av en påbörjad
utbildning. Resultaten tyder på att breddad rekrytering till
högskolan inte kommer att påverka genomströmningen
negativt såvida kraven på förkunskaper inte sänks.
Analyseras i stället måttet för kvarvaro mellan termin
1 och 6 per yrkesexamensprogram utmärker sig tre
program – läkarprogrammet, som totalt sett har högst
kvarvaro över de studerade terminerna, samt ämnes- och
grundlärarprogrammet som totalt sett har lägst kvarvaro.
Se Tidiga avhopp från högskolan – Analyser av genomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen,
Rapport 2017:17, UKÄ.

Figur 24. Totala kvarvarofrekvenser termin 1–6 för de tio yrkesexamensprogrammen, procent.
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Svag ökning av prestationsgrad
Prestationsgraden är ett mått som visar hur
många högskolepoäng studenter tar av det
antal högskolepoäng som de är registrerade för.
Prestationsgraden beräknas som kvoten mellan
studenternas totala antal helårsprestationer och
antalet helårsstudenter, och anges i procent. För
en mer detaljerad beskrivning av termen prestationsgrad, se Genomströmning på grundnivå och
avancerad nivå till och med 2015/2016, UF 20 SM
1702, UKÄ och SCB.
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Termin 5

Termin 6

Juristexamen
Högskoleingenjörsexamen

Vid beräkning av prestationsgraden är det alltså
kursregistreringarna som analyseras och olika
variabler som är kopplade till dessa. Avklarade
poäng för varje kursregistrering följs upp under
registreringsterminen och de tre efterföljande
terminerna, vilket betyder att uppföljningstiden för prestationsgrad totalt är fyra terminer.
De senaste uppgifterna om prestationsgrad,
som vi presenterar här, är från läsåret 2014/15.
Prestationsgrad kan användas som ett mått
på genomströmning och är, till skillnad från
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Tabell 6. Prestationsgrad i procent efter kön läsåren 2006/07–2014/15.

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Totalt

80

80

79

79

79

81

Kvinnor

83

82

82

81

82

83

81

82

83

84

84

Män

76

75

76

75

76

77

78

85

79

79

Tabell 7. Prestationsgrad i procent efter program/kurs och kön läsåren 2006/07–2014/15.

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

89

89

89

89

89

90

90

90

90

Yrkesexamensprogram
Totalt
Kvinnor

92

92

92

91

92

92

92

93

93

Män

85

85

85

85

85

86

86

86

86

Generella program
Totalt

83

83

83

82

83

84

85

86

86

Kvinnor

86

86

86

86

86

87

88

88

89

Män

78

79

80

79

79

81

82

82

83

Totalt

66

65

64

64

63

65

65

65

65

Kvinnor

68

67

66

66

65

66

67

67

67

Män

62

61

61

61

60

62

63

62

62

Fristående kurser

examensfrekvens och kvarvaro, tillämpbart på
fristående kurser. De två sistnämnda måtten
kräver i allmänhet att studenten följer ett
utbildningsprogram eftersom man behöver ett
tydligt startdatum för studierna. Måttet prestationsgrad möjliggör därmed en jämförelse
mellan programutbildningar och fristående
kurser – vilket är svårt att göra med andra mått
på genomströmning.
Den totala genomsnittliga prestationsgraden,
som är baserad på alla kursregistreringar för
läsåret 2014/15, var 83 procent, vilket är en
procentenhet högre än läsåret innan. Motsvarande siffra för läsåret 2006/07 var 80 procent.
Kvinnor uppvisade en avsevärt högre prestationsgrad än män under samtliga läsår som
undersökt. För läsåret 2014/15 var skillnaden
mellan män och kvinnor sex procentenheter.

Hög prestationsgrad på
programutbildningar – lägre
prestationsgrad på fristående kurser
Prestationsgraden är betydligt högre för programstudenter än för studenter på fristående kurser,

och har varit så under hela den undersökta
perioden. Högst prestationsgrad läsåret 2014/15
hade de som studerade på yrkesexamensprogram
med 90 procent. På generella program var
prestationsgraden 86 procent. Lägst prestationsgrad hade studenterna på fristående kurser med
65 procent. Kvinnor hade högre prestationsgrad än män oavsett om det var program- eller
kursstudier.

Examensfrekvens mäter programstudenternas genomströmning
Ett vanligt förekommande genomströmningsmått är examensfrekvens, det vill säga andelen
studenter som tar ut examen inom en viss tid.
Eftersom det är en förutsättning att målet med
utbildningen är just en examen är detta mått
endast användbart för att mäta genomströmning
för studenter som följer utbildningsprogram.
Andelen studenter som tar ut en examen mäts
efter utbildningens normala längd (så kallad
nominell studietid) plus tre år. Den långa uppföljningstiden ska inte förstås som att studenterna tar så lång tid på sig – många är klara långt
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Figur 25. Examensfrekvens för nybörjare på yrkesexamensprogram uppföljda till och med läsåret 2015/16.
Andel examinerade inom nominell studietid plus tre år efter avsedd yrkesexamen och annan examen, procent.
Diagrammet innehåller utbildningar med minst 200 nybörjare.
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Figur 26. Examensfrekvens för nybörjare på yrkesexamensprogram uppföljda till och med läsåret 2015/16.
Andel examinerade totalt inom nominell studietid plus tre år, uppdelat efter kön, procent. Diagrammet innehåller
utbildningar med minst 200 nybörjare. Endast utbildningar med minst 30 kvinnor respektive män bland nybörjarna ingår.
I examensfrekvensen ingår alla examina, inte bara den yrkesexamen som utbildningen leder fram till.
Studie- och yrkesvägledarexamen

Män

Speciallärarexamen

Kvinnor

Receptarieexamen
Yrkeslärarexamen
Högskoleingenjörsexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen
Arbetsterapeutexamen
Specialpedagogexamen
Lärarexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Socionomexamen
Arkitektexamen
Apotekarexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen
Juristexamen
Psykoterapeutexamen
Fysioterapeutexamen
Psykologexamen
Läkarexamen
Tandläkarexamen
0

56

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

100

tidigare – utan avsikten är att mäta hur många
studenter som “totalt” blir klara med en examen
(med reservation för att vissa tar ännu längre tid
på sig än så).
Examensfrekvensen mäter enbart andelen
studenter som faktiskt tar ut sin examen, och
fångar därmed inte upp de studenter som fullgjort sin utbildning men sedan inte ansökt om
examen. Detta faktum får olika stor betydelse för
olika examina, eftersom studenter kan förväntas
ansöka om examen i högre utsträckning när
examen är en grund för en yrkeslegitimation,
till exempel sjuksköterskeexamen.
De senaste uppgifterna om examensfrekvens
som finns tillgängliga är för studenter som följts
upp till och med läsåret 2015/16. Beroende på
utbildningens nominella längd omfattar uppgifterna om examensfrekvens studenter som påbörjat sina studier under läsåren 2005/06–2011/12.

eller läkare: 89 procent. Bland studenterna på
arkitektutbildning hade endast 43 procent tagit
ut en arkitektexamen. Ytterligare 32 procent
av dessa studenter hade dock tagit en annan
examen, vilket innebär att den sammanlagda
examensfrekvensen trots allt var relativt hög.
Lägst total examensfrekvens hade högskoleingenjörsutbildning, där knappt hälften av
studenterna hade tagit ut en examen (se figur 25).

Högre examensfrekvens för kvinnor än
för män på alla större utbildningar
På samtliga större utbildningar som följts upp
till och med läsåret 2015/16 hade kvinnor högre
total examensfrekvens än män (inklusive
generella examina och andra yrkesexamina än
den som utbildningen avsåg). Skillnaden var
störst på utbildningar mot den gamla lärarexamen, där kvinnorna hade hela 21 procentenheter högre examensfrekvens. Skillnaden
var stor även på speciallärarutbildningen samt
på utbildningen till biomedicinsk analytiker,
med 20 respektive 19 procentenheters högre
examensfrekvens bland kvinnor. På utbildning
mot specialistsjuksköterskeexamen var skillnaden mellan könen minst: endast 4 procentenheter högre examensfrekvens för kvinnor än
för män (se figur 26).

Examensfrekvens på
yrkesexamensprogrammen
Uppföljningen mäter både andelen med den
yrkesexamen som nybörjarprogrammet leder
fram till, och andelen med annan examen.
I annan examen ingår generell examen (till
exempel kandidat- och masterexamen) eller en
yrkesexamen på någon annan utbildning.
För de studenter som följdes upp till och
med läsåret 2015/16 var examensfrekvensen
högst bland dem som studerade till barnmorska

Tabell 8. Examensfrekvenser för generella program med uppföljningsåret 2015/16 uppdelat på kön.
Uppföljningstiden är nominell studietid plus tre år. SUN står för Svensk utbildningsnomenklatur.
Samma examen
Antal

Samma
SUNinriktning

Annan
SUNinriktning

Annan
examen

Ingen
examen

Total

3 816

22

4

6

68

100
100

Program (nominell studietid)

Högskoleexamensprogram (två år)

Kandidatprogram (tre år)

Magisterprogram (ett år)

Masterprogram (två år)

Summa

Män

1 996

18

3

5

75

Kvinnor

1 820

26

5

8

60

100

Total

26 161

38

8

2

52

100

Män

11 533

31

6

1

61

100

Kvinnor

14 628

43

10

3

45

100

Total

3 828

46

5

2

46

100

Män

1 493

46

5

2

47

100

Kvinnor

2 335

46

5

2

46

100

Total

9 652

48

6

7

38

100

Män

4 698

51

6

7

36

100

Kvinnor

4 954

45

6

8

40

100
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Lärarutbildningen

Examensfrekvens på generella program
Vi har också studerat examensfrekvensen för
studenterna på program mot fyra generella
examina: högskoleexamen och kandidatexamen
på grundnivå samt magisterexamen och masterexamen på avancerad nivå (se tabell 8).
Uppföljningsåret för de generella programmen är 2015/16, samma som för utbildningar
mot yrkesexamina. Klart lägst var examensfrekvensen för studenterna på högskoleexamensprogrammen – endast 22 procent hade tagit ut
en högskoleexamen inom samma SUN-inriktning (Svensk utbildningsnomenklatur). Ytterligare 4 procent hade tagit ut en högskoleexamen,
men med en annan inriktning än den påbörjade.
Därtill var det 6 procent som hade tagit ut en
annan examen. Detta ger en examensfrekvens
på 32 procent – 68 procent av studenterna hade
därmed inte tagit ut någon examen efter fem
år. Studenterna på kandidatprogrammen hade
betydligt högre examensfrekvenser, 38 procent
hade tagit ut en högskoleexamen inom samma
SUN-inriktning. Men det är stor skillnad mellan
könen, 43 procent av kvinnorna och 31 procent
av männen hade tagit examen. Utbildningarna
på avancerad nivå har högre examensfrekvenser
och högst är examensfrekvensen för studenterna
på de tvååriga masterprogrammen. På avancerad
nivå finns inte heller de stora könsskillnaderna
som finns på utbildningarna på grundnivå.

Lärarutbildningen är den största utbildningen
sett till antal programnybörjare ifall samtliga
lärarutbildningar slås samman. Den har
också reformerats ett antal gånger de senaste
decennierna, och staten har sedan 2015 tillfört
lärosätena extra resurser för utbyggnad av lärarutbildning på grund av det stora behovet av
lärare. Det finns alltså flera anledningar till att
särskilt studera lärarutbildning i detta avsnitt.
Lärarutbildningen består sedan 2011 av fyra
examina: förskollärarexamen, grundlärarexamen,
ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.
Förskollärarexamen och yrkeslärarexamen ges
på grundnivå medan grundlärarexamen och
ämneslärarexamen ges på både grundnivå och
avancerad nivå. Sammanlagt var det 13 680
personer som påbörjade studier på program
mot någon av de olika lärarexamina läsåret
2016/17 utan att ha studerat på en lärarutbildning tidigare.

Minskat söktryck till lärarutbildningen
höstterminen 2017
Inför höstterminen 2017 var det 16 880
behöriga förstahandssökande som sökte till
en lärarutbildning. Jämfört med höstterminen
2016 har antalet minskat med 900 sökande,
men fördelat på examen och inriktningar ser

Figur 27. Antalet behöriga förstahandssökande och antagna till lärarutbildningar HT 2011–HT 2017 samt söktryck
(avläses på höger axel) under samma period.
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Yrkeslärarexamen

det olika ut. Antalet sökande har minskat till
förskollärarexamen, grundlärarexamen med
inriktning fritidshem samt till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Till övriga program och inriktningar var
antalet i princip oförändrat.
Antalet antagna ökade däremot till hösten
2017, från 11 700 till 12 200, vilket medförde
att söktrycket minskade för samtliga program
förutom program mot yrkeslärarexamen.

medan antalet nybörjare minskade på program
mot yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen.
Majoriteten av nybörjarna på programmen
mot förskollärarexamen, grundlärarexamen
och yrkeslärarexamen läsåret 2016/17 var
kvinnor. Störst andel kvinnor läsåret 2016/17
fanns bland nybörjarna på program som leder
till förskollärarexamen (93 procent). Uppdelat
på de olika inriktningarna var det enbart bland
nybörjarna på program mot ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan,
samt bland de nybörjare för vilka det saknas
uppgift om inriktning, som andelen kvinnor
inte översteg andelen män. Läsåret 2016/17 var
det en precis jämn könsfördelning på program
med inriktning mot gymnasieskolan, medan
det var något fler män än kvinnor som hade
okänd inriktning. Överlag har könsfördelningen varit ungefär densamma sedan 2011/12
då den nya lärarutbildningen infördes.
Läsåret 2016/17 minskade alltså det totala
antalet nybörjare på lärarutbildning från 13 780
läsåret 2015/16 till 13 680 nybörjare. Detta var
den första minskningen sedan förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen
och ämneslärarexamen ersatte den tidigare
sammanhållna lärarexamen. Antalet nybörjare

Svag minskning av det totala antalet
nybörjare på lärarutbildning
Eftersom många lärarprogram också har antagning till vårterminen kommer vi fortsättningsvis att fokusera på läsårsuppgifter i detta avsnitt.
Läsåret 2016/17 påbörjade 13 680 studenter en
lärarutbildning, vilket är något färre än föregående läsår då antalet var 13 780. Flest nybörjare
var det på program mot förskollärarexamen
(3 790), följt av ämneslärarexamen med
inriktning mot gymnasieskolan (3 400) samt
grundlärarexamen med inriktning mot arbete
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
(1 820). Jämfört med föregående läsår ökade
antalet nybörjare svagt på program mot
förskollärarexamen och grundlärarexamen

Tabell 9. Antal nybörjare på olika lärarutbildningar läsåren 2011/12–2016/17.
Redovisas per examen och inriktning. Uppgifterna är avrundade till närmaste tiotal.
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

HT 2017

Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
/Män
/Män
/Män
/Män
/Män
/Män
/Män
Antal
(%)
Antal
(%)
Antal
(%)
Antal
(%)
Antal
(%)
Antal
(%)
Antal
(%)

Förskollärarexamen

2 960

93/7

3 290

93/7

3 540

92/8

3 670

92/8

3 750

92/8

3 790

93/7

2 610

94/6

610

59/41

Grundlärarexamen
Fritidshem

600 64/36

Förskoleklass, årskurs 1-3

1 310

93/7

1 470

92/8

Årskurs 4-6

850

73/27

1 070

72/28

690 64/36

690

65/35

760

59/41

710

63/37

820

56/44

1 470

90/10

1 580

91/9

1 870

90/10

1 820

90/10

1 490 90/10

1 120 70/30

1 180

71/29

1 210

69/31

1 230

69/31

1 090

680

56/44

660 60/40

3 400 50/50

2 770 52/48

71/29

Ämneslärarexamen
Årskurs 7-9
Gymnasieskolan

770

59/41

740

59/41

2 150

49/51

2 560

52/48

170

58/42

230

63/37

290

580

55/45

640

63/37

640

58/42

610 66/34

1 550

68/32

960

72/28

810

69/31

1 150 64/36

1 010 64/36

Okänt*
Yrkeslärarexamen
Lärarexamen**
Total

10 760

73/27 11 600

57/43

770 60/40

750

58/42

2 670 50/50

690

3 170 50/50

3 500

51/49

310

49/51

410

49/51

670 64/36

590

65/35

370

950

67/33

560 67/33

74/26 11 840

73/27 13 180

59/41

72/28 13 780

72/28 13 680

270 50/50
59/41

72/28 10 440 72/28

* Okänd inriktning betyder att uppgift om inriktning (årskurs 7–9 eller gymnasieskolan) saknas bland de registrerade. De flesta med okänd inriktning går en
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men alla KPU-studenter har inte okänd inriktning. Läsåret 2016/17 var det 1 020 av nybörjarna på program
mot ämneslärarexamen som gick en KPU.
** Många av dem som är registrerade som nybörjare på program mot lärarexamen läser Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL).
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Figur 28. Antal nybörjare på lärarutbildning läsåren 2001/02–2016/17.
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Figur 29. Antal nybörjare på lärarutbildning per lärosäte läsåret 2016/17.
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på lärarutbildning har varierat påtagligt över
tid men även om minskningen till just läsåret
2016/17 var marginell är den värd att notera
eftersom det sedan 2015 pågår en utbyggnad av
lärarutbildningen (läs mer om detta i avsnittet
Nybörjare i den svenska högskolan). De senaste
höstterminsuppgifterna visar samtidigt en svag
ökning av nybörjare till hösten 2017 jämfört
med hösten 2016, från 10 330 till 10 440 nybörjare,
vilket kan indikera att antalet nybörjare ökar igen.
Sett till lärarutbildning vid enskilda lärosäten är Stockholms universitet störst, med
sammanlagt nästan 2 000 nybörjare på lärarutbildning läsåret 2016/17. Därefter följer
Göteborgs universitet och Malmö högskola som
hade 1 300 respektive 1 100 nybörjare vardera på
lärarutbildning. Sett till antalet nybörjare har
storleken på lärarutbildning vid respektive lärosäte varit ungefär densamma de senaste läsåren.

till 1 130 examinerade. Detta förklaras av att
denna examen omfattar minst 300 hp, vilket
motsvarar fem års heltidsstudier. Därmed är det
först läsåret 2016/17 som de studenter som har
studerat på program mot ämneslärarexamen
med inriktning mot gymnasieskolan börjar
finnas med i examensstatistiken i större omfattning – förutsatt att de har avslutat sin utbildning
inom den nominella studietiden. Tidigare år är
det främst KPU-studenter (som går kompletterande pedagogisk utbildning) samt studenter
som läst andra typer av kompletterande utbildningar, till exempel Vidareutbildning av
obehöriga lärare (VAL II), som tagit en ämneslärarexamen.
Det totala antalet examinerade har
successivt minskat de senaste läsåren men
mönstret har sett olika ut för nya och äldre
lärarexamina. Till läsåret 2016/17 ökade antalet
som tog någon av de fyra nya lärarexamina
med sammanlagt 1 030 medan antalet som
tog en äldre lärarexamen minskade med 1 320.
Att den äldre lärarexamen har minskat över
tid är väntat eftersom den ersattes av fyra nya
examina till läsåret 2011/12. Likaså är det väntat
att antalet examinerade från den nya lärarutbildningen ökar i takt med att fler påbörjar
utbildningen. Hittills har dock inte antalet
examinerade från den nya lärarutbildningen
vägt upp minskningen av antalet äldre lärarexamina, vilket har medfört ett minskat antal
examinerade på totalnivån.

Färre tog examen
Läsåret 2016/17 tog 7 690 studenter någon av de
olika lärarexamina, vilket är 290 färre än föregående läsår. Av de examinerade tog flest en
förskollärarexamen (2 380), följt av grundlärarexamen (1 750) och ämneslärarexamen (1 590).
Jämfört med föregående läsår (2015/16) ökade
antalet som avlade en ämneslärarexamen mest,
från 920 till 1 590 examinerade. Främst är det
antalet ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan som har ökat, från 540

Tabell 10. Antal examinerade på lärarutbildning läsåren 2011/12–2016/17.
Uppgifterna är nettoräknade och avrundade.

2011/12

2012/13

Förskollärarexamen

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

20

1 390

2 350

2 380

50

350

360

440

50

100
40
490

660
370
1 390

800
510
1 750

20

120

390

470

100
120

280
390

540
920

1 130
1 590

Grundlärarexamen
Fritidshem
Förskoleklass/Årskurs 1-3
Årskurs 4-6
Summa
Ämneslärarexamen
Åk 7-9
Gymnasieskolan
Summa

<5
<5

Yrkeslärarexamen

60

210

450

470

440

Lärarexamen

6 450

8 240

8 650

5 420

2 850

1 530

Totalsumma

6 450

8 310

9 040

8 150

7 980

7 690
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Även bland de examinerade är antalet kvinnor
större än antalet män. Av samtliga examinerade
från lärarutbildning läsåret 2016/17 var 77
procent kvinnor. Störst andel kvinnor var det
bland dem som tog en förskollärarexamen (95
procent) och störst andel män var det bland dem
som tog en ämneslärarexamen (44 procent).
Figur 30. Könsfördelningen bland examinerade från
lärarutbildning läsåret 2016/17 (anges i procent).
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Av dem som avlade en ämneslärarexamen
läsåret 2016/17 var det ungefär en tredjedel som
gått en kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU). UKÄ har analyserat uppgifter om nybörjare och examinerade inom KPU. Statistiken
indikerar att KPU-studenterna skiljer sig från
studenter på den reguljära ämneslärarutbildningen på flera sätt, inte minst när det gäller
vilka undervisningsämnen de har i sin examen.
Bland KPU-studenterna är de vanligaste ämnena
de naturvetenskapliga samt matematik och
teknik, medan de vanligaste ämnena bland
dem som har gått en så kallad reguljär ämneslärarutbildning är de samhällsvetenskapliga
samt svenska och engelska. En annan skillnad
är att en något större andel av KPU-studenterna
har avlagt en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Läs
vidare i Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Var fjärde nybörjare på ämneslärarutbildningen är en KPU-student, Statistisk analys
2018/3, UKÄ.
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Risk för sjunkande behörighet bland
lärare och förskollärare
UKÄ har deltagit i arbetet med Skolverkets prognos över lärarbehovet (Redovisning av uppdrag
att ta fram återkommande prognoser över
behovet av förskollärare och olika lärarkategorier,
Skolverket, publicerad 2017-12-18). Prognosen
utgår från lärarsituationen 2016 och fram till år
2031 beräknas det totala rekryteringsbehovet av
lärare och förskollärare sammanlagt vara 187 000
heltidstjänster. Störst antas rekryteringsbehovet
vara de första fem åren under prognosperioden,
det vill säga under perioden 2017–2021, då skolor
och förskolor skulle behöva rekrytera motsvarande 77 000 heltidstjänster.
Rekryteringsbehovet är beräknat utifrån
att lärarbehovet fullt ut ska täckas av behöriga
lärare och förskollärare. I prognosen jämförs det
framtida examinationsbehovet dels med den
beräknade framtida examinationen, dels med en
analys av hur många nybörjare det skulle krävas
för att täcka det framtida examinationsbehovet.
Detta analyseras utifrån tre scenarier:
1. Huvudscenariot, det vill säga att
lärarbehovet fullt ut täcks av behöriga
lärare och förskollärare.
2. Huvudscenariot, fast med tillägget
att examensfrekvensen höjs med
10 procentenheter.
3. Ett scenario där behörighetsläget antas
vara detsamma som i utgångsläget, det vill
säga en viss andel av lärarkåren som saknar
pedagogisk högskoleexamen.
I scenario 1, där lärarbehovet fullt ut täcks av
behöriga lärare och förskollärare, behöver i
genomsnitt 23 700 nybörjare per år påbörja en
lärarutbildning. I prognosen är det beräknade
antalet nybörjare på lärarutbildning 15 300 per år,
inklusive speciallärare och specialpedagoger. För
att fullt ut täcka lärarbehovet med behöriga lärare
och förskollärare skulle alltså det beräknade
antalet nybörjare behöva vara 8 500 fler per år.
I scenario 2, där examensfrekvensen höjs
med 10 procentenheter, blir nybörjarbehovet
något lägre. För att lärarbehovet fullt ut ska täckas
av behöriga lärare krävs då i stället i genomsnitt
22 500 nybörjare per år. Detta är alltså 7 200 fler
jämfört med det beräknade antalet nybörjare.
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I scenario 3 antas den framtida behörigheten
vara densamma som idag. År 2016 var i genomsnitt cirka 9 procent av lärarkåren visstidsanställda som saknade en pedagogisk högskoleexamen. Om man accepterar att denna andel
kvarstår under prognosperioden skulle behovet
av behöriga lärare bli något mindre, och således
även examinationsbehovet. I ett sådant scenario
blir det årliga behovet av nybörjare på lärarutbildning 20 900 studenter, det vill säga 5 600
fler än det beräknade antalet nybörjare. Även i
detta scenario är således det årliga nybörjarbehovet betydligt större än det beräknade antalet
nybörjare på lärarutbildning.
Till samtliga scenarier ska tilläggas att det
beräknade antalet nybörjare på lärarutbildning, speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning i prognosen i sin tur är större än
det faktiska genomsnittliga antalet nybörjare
som de senaste 10 åren har legat på cirka
13 000 nybörjare per år. Så även om man skulle
acceptera att en viss andel lärare i skolan saknar
pedagogisk högskoleexamen så är behovet av
nybörjare mycket större än det i prognosen
beräknade antalet nybörjare – och ännu större
än det genomsnittliga antalet nybörjare. Den
Figur 31. Genomsnittligt antal nybörjare på lärarutbildning, speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning de senaste tio åren, och beräknat antal
nybörjare under prognosperioden (gröna staplar)
samt behovet av nybörjare per år på lärarutbildningarna enligt tre scenarier (blå staplar).
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tolkning som görs i prognosen utifrån resultatet är därmed att behörighetsnivån bland lärare
i skolan riskerar att sjunka gradvis i framtiden.

Breddad rekrytering
Lärosäten har enligt högskolelagen (1 kap. 5§) en
skyldighet att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Detta innebär att universitet och högskolor måste arbeta aktivt för att öka
mångfalden och minska snedrekrytering – med
andra ord säkerställa att inte någon studentgrupp missgynnas i övergången till högskolan.
I Sverige har studier om snedrekrytering huvudsakligen rört fyra områden: kön, social bakgrund, utländsk bakgrund samt hemort (län och
kommun).
Det är långt ifrån enbart högskolornas
arbete och åtgärder som påverkar rekryteringen
till högskolan. Den sociala snedrekryteringen
har i stor utsträckning redan etablerats innan
övergången till högskolan i och med att människor med skilda sociala bakgrunder läser olika
gymnasieprogram. En annan orsak är att förkunskaperna (det vill säga gymnasiebetyget) är
starkt kopplade till social bakgrund.
Här redogör vi för analyser av hur social
bakgrund, utländsk bakgrund och hemort
påverkar rekryteringen till högskolan. Som
mått på studenternas sociala bakgrund används
föräldrarnas utbildningsnivå, och för varje
student används den högsta utbildningsnivån av
de båda föräldrarna.
Rekrytering av kvinnor respektive män
till högskolan redovisas inte här utan beskrivs
i avsnittet Nybörjare i den svenska högskolan.
För analyserna av snedrekrytering efter social
bakgrund har vi följt upp individer födda i
årskullarna 1982 till och med 1992, och för
analyserna av snedrekrytering efter utländsk
bakgrund har vi följt upp individer födda i
årskullarna 1982 till och med 1991.
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Antal nybörjare

Nybörjarbehov

Oförändrad kraftig social
snedrekrytering till högskolan
För att undersöka sambandet mellan social
bakgrund och övergången till högskolan
delades individerna in i sex grupper beroende
på om den högst utbildade föräldern hade:
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FÖRKUNSKAPER, SOCIAL BAKGRUND OCH REKRYTERING TILL HÖGSKOLAN
Tabell 11. Övergångsandelar (procent) till högskolan uppdelat på förkunskaper och social bakgrund
(mätt som föräldrarnas utbildningsnivå) i årskullen födda 1991 med slutbetyg från gymnasieskolan
Gymnasiebetyg
Föräldrarnas
utbildningsnivå
Förgymnasial utbildning

betyg
< 11
11

11 ≤
betyg
< 13
24

46

15 ≤
betyg
< 17
65

17 ≤
betyg
< 19

19 ≤
betyg

73

91

Gymnasial ≤ 2

7

21

38

56

73

90

Gymnasial ≥ 3

11

27

44

64

78

89

Eftergymnasial <3

16

36

56

73

84

93

Eftergymnasial ≥ 3

22

46

65

81

90

95

Forskarutbildning

37

62

83

92

94

97

Differens mellan högsta
och lägsta utbildningsnivå (procentenheter)

26

38

37

27

21

6

En ny studie visar att många unga från studieovana hem
inte studerar vidare trots att de har höga betyg. Den
sociala snedrekryteringen till högskolan är stor och väldokumenterad. UKÄ:s nya studie visar att det finns en relativt
stor grupp ungdomar med höga gymnasiebetyg från
studieovana hem som inte läser vidare.
Undersökningens population är de i den svenska befolkningen som föddes 1991 och har slutbetyg från gymnasiet.
Ur tabellen nedan går det alltså att se hur övergången
till högskolan varierar för grupper som presterat lika bra
på gymnasieskolan uppdelat på den högst utbildade
föräldern. Andelarna nedan avser de som tagit minst en
högskolepoäng till och med det år de fyller 25.
Individerna i varje kolumn (lodrätt) har alltså liknande
prestationer från gymnasieskolan, vilket gör att de framträder ett tydligt mönster: i varje kolumn ökar övergången
till högskolestudier i takt med att den högst utbildade
förälderns utbildningsnivå ökar. I kolumnen med de allra
högsta betygen (över 19) är övergången till högskolan 97
procent bland de med de högst utbildade föräldrarna.
Motsvarande siffra för de med de lägst utbildade föräldrarna är 91 procent – en relativt liten skillnad på 6 procentenheter. Skillnaderna blir dock större i betygskategorierna
strax under de allra högsta betygen. I betygskategorin 17–19
är skillnaden 21 procentenheter. Och i betygskategorin
15–17 är skillnaden mellan den högsta och lägsta utbildningsnivå 27 procentenheter. Det är dessa skillnader som
utgör potential för breddad rekrytering, kombinerat med
förbättrade förkunskaper för nybörjarstudenterna som
grupp.

64

13 ≤
betyg
< 15

Hur stor är då denna potential? För att försöka kvantifiera
detta måste vi göra några enkla antaganden. Vi utgår ifrån
de studenter som har minst 15 i medelbetyg från gymnasieskolan. Medelbetyget från gymnasieskolan är runt 14
så dessa har alltså presterat över medel. Antag vidare att
övergångarna från gymnasieskolan till högskolan, för de
tre relevanta kolumnerna, går att få upp till den nivå som
den högsta utbildningsnivån har i respektive kolumn. Vi
antar alltså att övergången till högskolan för den högsta
betygskategorin är 97 procent för hela kolumnen. Antagandet är i detta fall att alla med ett medelbetyg för 19 skulle ha
samma övergång som de i den betygskategorin med högst
utbildningsnivå hos föräldrarna.
I betygskategorin för kolumn 17–19 antas att 94 procent
påbörjar högskolestudier och 92 procent för hela kolumn
15–17. Med den nivån på övergången skulle social bakgrund
vara utan betydelse inom dessa betygskategorier. Baserat
på detta antagande finns i årskullen födda 1991 en potential
att rekrytera ytterligare 5 440 studenter med gymnasiebetyg över 15. En majoritet av dessa, 3 283 personer, har
inte någon förälder med eftergymnasial utbildning.
Samtidigt är övergången till högskolan hög bland de
som inte har så höga betyg men som har föräldrar med
hög utbildning. En majoritet (59 procent) av nybörjarstudenterna som påbörjar högskolestudier med låga
gymnasiebetyg (under 15) i bagaget hade minst en förälder
med eftergymnasial utbildning. Se Förkunskaper, social
bakgrund och rekrytering till högskolan, Statistisk analys
2018/5, UKÄ.

UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

en förgymnasial utbildning (exempelvis folkskola eller grundskola); högst tvåårig gymnasial
utbildning; längre än tvåårig gymnasial utbildning; kortare än treårig eftergymnasial utbildning; minst treårig eftergymnasial utbildning;
forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen).
Genom att för varje grupp redovisa antalet
som har börjat i högskolan, jämfört med totala
antalet i varje grupp, har hänsyn tagits till att de
olika grupperna är olika stora i befolkningen.
Av alla i årskullen som föddes 1992 hade
43 procent påbörjat högskolestudier senast
vid 25 års ålder (det vill säga fram till och med
2017) men föräldrarnas utbildningsnivå spelar
stor roll för benägenheten att påbörja högre
studier. Om föräldrarna hade en forskarutbildning var övergången till högskolan mycket
högre, 84 procent, och hade de minst en treårig
eftergymnasial utbildning (men inte forskarutbildning) var övergången 66 procent. Hade
föräldrarna en förgymnasial utbildning var
däremot övergången betydligt lägre, 21 procent.
Däremellan placerar sig övriga grupper.
Analysen visar en tydlig bild av den sociala
snedrekryteringen till högskolan, det vill säga
att ju längre utbildning föräldrarna har, desto
mer sannolikt är det att ungdomarna påbörjar
högskolestudier. Den sociala snedrekryteringen
har varit mer eller mindre oförändrad bland
årskullarna födda mellan 1982 och 1992, dock
syns en svag minskning i övergång i några av
grupperna (se figur 32).

Figur 32. Andelen födda 1982–1992 som har påbörjat
en svensk högskoleutbildning senast vid 25 års ålder,
uppdelat på föräldrars utbildningsnivå.
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Liten skillnad i övergång mellan kvinnor
och män med forskarutbildade föräldrar
Av samtliga kvinnor födda 1992 hade 51 procent
påbörjat högskolestudier senast vid 25 års ålder.
Motsvarande andel bland männen födda 1992
var 36 procent. För kvinnor och män med forskarutbildade föräldrar var dock övergången relativt
jämn: 85 procent för kvinnor och 83 procent för
män. Skillnaderna i övergång mellan könen var
som störst i grupperna med medelhögt utbildade föräldrar (längre än tvåårig gymnasieutbild-

Figur 33. Andelen kvinnor och män födda 1992 som har påbörjat en svensk högskoleutbildning senast vid
25 års ålder, uppdelat på föräldrars utbildningsnivå.
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För att undersöka sambandet mellan svensk
respektive utländsk bakgrund och övergången
till högskolan delades individerna in efter om
de har svensk bakgrund (född i Sverige med
minst en svenskfödd förälder) eller utländsk
bakgrund, vilka redovisas i tre kategorier:
personer som är födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar; personer som har invandrat
före sju års ålder; personer som har invandrat
efter skolstart mellan sju och 18 års ålder.
Personer med utländsk bakgrund som
invandrat efter skolstart hade i alla årskullar
lägst övergång till högskolan, och i de senaste

Procent

19

Minskning i övergång till högskolan
bland personer som invandrat efter
skolstart

Figur 34. Andelen födda 1982–1991 som har påbörjat
en svensk högskoleutbildning senast vid 25 års ålder,
uppdelat på svensk respektive utländsk bakgrund.

2

Studenter med olika social bakgrund läser
också, i viss utsträckning, olika högskoleutbildningar. Den högsta andelen nybörjare med
högutbildade föräldrar (med minst treårig
eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning) fanns inom området medicin och
odontologi, medan lägst andel fanns inom
området utbildning. Bland yrkesexamensprogrammen hade utbildningarna till läkare,
arkitekt och psykolog högst andel nybörjare
med högutbildade föräldrar, medan utbildningar till förskollärare, yrkeslärare och
röntgensjuksköterska hade lägst andel nybörjare med högutbildade föräldrar. Dessa uppgifter avser läsåret 2015/2016 och mer information
finns att inhämta i Högskolenybörjare 2015/2016
och doktorandnybörjare 2014/2015 efter föräldrars utbildningsnivå, UF 20 SM 1602, Statistiska
meddelanden, UKÄ och SCB.
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Social bakgrund påverkar val
av högskoleutbildning

årskullarna hade övergången till och med
minskat. I årskullen som föddes 1991 hade 29
procent påbörjat en högskoleutbildning senast
vid 25 års ålder, vilket är en minskning med
5 procentenheter jämfört med årskullen som
föddes 1987 (det är från och med den årskullen
minskningen i övergång syns). Tidigare var
övergången bland personer som är födda i
Sverige av utrikesfödda föräldrar och bland
personer som invandrat före sju års ålder också
lägre än bland personer med svensk bakgrund.
Den har dock ökat över tid och är nu högre.
I årskullen som föddes 1991 var övergången
47 procent bland de som föddes i Sverige med
utrikes födda föräldrar, och 46 procent bland de
som invandrade före sju års ålder, jämfört med
44 procent bland de med svensk bakgrund.
Snedrekryteringen i förhållande till personer
med svensk bakgrund har således försvunnit
under den senaste tioårsperioden för de som
är födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar
och de som invandrade före sju års ålder.
Detsamma gäller alltså inte för personer som
invandrat efter skolstart vid sju till 18 års ålder.
Det övergripande mönstret i övergången till
högskolan för personer i de olika kategorierna
med svensk och utländsk bakgrund ser lika ut
för kvinnor och män. Men eftersom kvinnor
börjar i högskolan i större utsträckning än män
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ning eller eftergymnasial utbildning kortare än
tre år) där övergångarna var 18 procentenheter
högre för kvinnor än för män. För studenter i
grupperna med lågutbildade föräldrar (förgymnasial utbildning eller högst tvåårig gymnasieutbildning) var skillnaderna mellan könen
något mindre, där övergångarna för kvinnor var
28 respektive 33 procent. Motsvarande andelar
för män var 15 respektive 18 procent.

Född i Sverige med utrikes födda föräldrar
Invandrad vid 7–18 års ålder

var övergången för personer i samtliga kategorier högre för kvinnor än för män.
Minskningen i övergång för dem som
invandrat efter skolstart beror på en gradvis
minskning både för kvinnor och män sedan
årskullen som föddes 1987. Bland dem som
föddes 1991 var männens övergångsandel
23 procent, medan den var 37 procent bland
kvinnorna som invandrat i motsvarande ålder.
Det är en minskning med 5 procentenheter för
både kvinnor och män jämfört med dem som
föddes 1987.
Skillnaderna i övergång för personer i de
olika kategorierna kan bero på många olika,
delvis okända, faktorer. Emellertid är det
rimligt att anta (baserat på föregående avsnitt)
att en bidragande orsak till skillnaderna är att
personerna i de olika kategorierna skiljer sig åt
avseende social bakgrund. Det kan vara så att
om merparten av de invandrare som kommer
till Sverige under en viss period är högt utbildade, så ökar chansen att deras barn kommer
att börja studera i högskolan jämfört med barn
till de som har kommit under en period när
många hade en lägre utbildning.

Andelen med utländsk bakgrund
ökar bland nybörjare
Sammansättningen bland nybörjarna i högskolan utifrån svensk eller utländsk bakgrund är ett
resultat dels av befolkningens sammansättning i
motsvarande ålder som nybörjarna, dels i vilken
utsträckning personer med svensk eller utländsk
bakgrund börjar studera i högskolan. Av de cirka
62 300 nybörjarna i högskolan som var under 65
år (exklusive inresande studenter) läsåret 2016/17
hade 76 procent svensk bakgrund och 24 procent

hade utländsk bakgrund. Föregående läsår, 2015/
16 utgjorde nybörjarna med utländsk bakgrund
22 procent och för tio år sedan, läsåret 2007/08,
utgjorde de 18 procent. En orsak till denna förändring av studentpopulationen är att andelen
med utländsk bakgrund också har ökat i befolkningen som helhet under samma period. En
annan orsak är att övergången till högskolan har
ökat bland studenterna med utländsk bakgrund.

Hög andel nybörjare med utländsk
bakgrund på utbildningarna till
receptarie, apotekare och tandläkare
Nybörjare med svensk respektive utländsk
bakgrund studerade i ungefär samma utsträckning på utbildningar som leder fram till en
generell examen eller en yrkesexamen: läsåret
2016/17 utgjorde studenter med svensk bakgrund
76 respektive 75 procent i dessa examenskategorier, medan studenter med utländsk bakgrund
utgjorde 24 respektive 25 procent.
På ett antal enskilda utbildningar såg
dock studentsammansättningen annorlunda
ut. Inom området lant- och skogsbruk fanns
flera yrkesexamensprogram där alla nybörjare
hade svensk bakgrund, exempelvis på utbildningarna till jägmästare, skogsmästare och
skogstekniker. Dessa utbildningar är dock
förhållandevis små med färre än 100 nybörjare
på samtliga program inom lant- och skogsbruk
läsåret 2016/17. Dessutom varierade andelarna
något mellan programmen, men sett till
området i sin helhet utgjorde nybörjare med
svensk bakgrund 95 procent.
På utbildningen till fysioterapeut (tidigare
sjukgymnast) var andelen med svensk bakgrund
90 procent, och på utbildningarna till yrkeslärare,

Figur 35. Andelen kvinnor och män födda 1991 som har påbörjat en svensk högskoleutbildning senast
vid 25 års ålder, uppdelat på svensk respektive utländsk bakgrund.
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Tabell 12. Yrkesexamensprogram med stor respektive liten andel nybörjare med svensk respektive utländsk
bakgrund läsåret 2016/17. Program med minst 100 nybörjare redovisas.
Yrkesexamensprogram
Alla yrkesexamensprogram

Antal totalt

Svensk bakgrund (%)

Utländsk bakgrund (%)

27 730

75

25

Receptarieexamen

230

26

74

Apotekarexamen

220

26

74

Tandläkarexamen

220

31

69

Tandhygienistexamen

130

32

68

Stor andel med utländsk bakgrund

Biomedicinsk analytikerexamen

310

48

52

Röntgensjuksköterskeexamen

160

50

50

Liten andel med utländsk bakgrund
Lant- och skogsbruk*

280

95

5

Fysioterapeutexamen

340

90

10

Yrkeslärarexamen

280

87

13

Arkitektexamen

140

86

14

Civilekonomexamen
Psykologexamen
Civilingenjörsexamen

1 060

85

15

270

84

16

5 110

82

18

* I Lant- och skogsbruk ingår flera program med färre än 100 nybörjare där andelen studenter med utländsk bakgrund är liten, såsom jägmästaroch lantmästarexamen.

arkitekt, civilekonom och psykolog var andelen
med svensk bakgrund omkring 85 procent.
Nybörjare med utländsk bakgrund var i stället
överrepresenterade på vissa andra yrkesexamensprogram – i första hand på de naturvetenskapliga utbildningarna till receptarie och apotekare,
där 74 procent hade utländsk bakgrund. Utbildningar som har en stor respektive liten andel
med utländsk bakgrund såg ut på liknande sätt
läsåret 2015/16. Läs mer om detta i Svensk och
utländsk bakgrund för studenter och doktorander
2016/2017, UF 19 SM 1801, UKÄ och SCB.

Stor skillnad i övergång till högskolan
beroende på hemort
Snedrekrytering efter studenters hemort kallas
för regional snedrekrytering. Det är stor skillnad
mellan kommuner och län i hur stor andel av
befolkningen som påbörjar högskolestudier.
Närhet till lärosäten kan utgöra grund för
skillnader i övergången, men det finns också
generella skillnader som exempelvis mellan
stad och landsbygd samt mellan nordliga och
sydliga delar av Sverige.
Av alla som föddes 1992 hade 44 procent
påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder.
Hemmahörande i Jämtlands och Norrbottens
län hade lägst övergång med 33 respektive 37
procent, medan invånare i Stockholms och
Uppsala län hade högst övergång till högskolan
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med 51 respektive 49 procent. På kommunnivå
hade Ljusnarsberg kommun lägst övergång (16
procent) och Danderyds kommun hade högst
(81 procent). Kvinnor hade högre övergångsfrekvens än män i praktiskt taget alla kommuner.
Störst var könsskillnaden i Övertorneå, där 56
procentenheter fler kvinnor än män påbörjade
högskolestudier.
Varför är skillnaderna i övergångsfrekvens
så stora mellan olika kommuner och län?
Geografisk närhet till lärosäten spelar som sagt
en viss roll, vilket skulle kunna förklara varför
övergångsfrekvenserna är höga i Uppsala och
Lund med sina stora universitet. Likaså har
Danderyd och Täby, som är belägna inom
Storstockholm – en region med flera lärosäten,
höga övergångsfrekvenser. Ett annat exempel
är att kommuner som ligger nära Luleå tekniska
universitet har högre övergångsfrekvens jämfört med kommuner som ligger längre inåt landet.
Men geografisk närhet räcker knappast som
förklaring till skillnaderna. Det är exempelvis stora skillnader i mellan kommunerna i
Storstockholmsregionen. Det behövs någon
ytterligare förklaring, och det är troligtvis skillnaderna i ungdomars sociala bakgrund som
har störst påverkan på övergångsfrekvensen.
Läs vidare i Stor skillnad mellan kommuner
i övergång till högskolestudier, Statistisk analys
2017-09-05/3.
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Basår – behörighetsgivande förutbildning
Basåret (behörighetsgivande förutbildning)
är en förutbildning på högst ett år som ger
personer särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar på grundnivå. När personer antas
till ett basår vid ett lärosäte antas de samtidigt
till den högskoleutbildning som basåret ska ge
behörighet till. Basåret har funnits i högskolan
sedan år 1992. Sedan år 2003 kan lärosätena ge
basårsutbildning för alla utbildningsprogram
på grundnivå där det finns brist på behöriga
sökande, under förutsättning att det finns en
efterfrågan på arbetsmarknaden av examinerade från utbildningen i fråga.
Läsåret 2016/17 fanns det 4 070 studerande på
basåret, vilket är en marginell ökning jämfört med
läsåret 2015/16 då antalet var 3 960. Utvecklingen
av antalet basårsstuderande följer i stort med
utvecklingen av antalet nybörjare i högskolan.
Det är dock färre kvinnor än män som läser
basår – läsåret 2016/17 var andelen kvinnor 39
procent, att jämföra med 43 procent 2008/09
som var det läsår då andelen kvinnor var som
allra högst för den tioårsperiod vi analyserat.
Det är framförallt unga personer (upp till 25 år)
som studerar på basår: läsåret 2016/17 utgjorde
unga studenter 83 procent av samtliga basårsstuderande.

Figur 36. Totalt antal studerande på basåret samt
kvinnor och män läsåren 2007/08–2016/17.
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Skillnad mellan lärosäten i
övergången från basår till
högskoleutbildning
Av de 3 960 personer som började på basåret
2015/16 hade 69 procent påbörjat en högskoleutbildning läsåret efter, det vill säga 2016/17.
Kvinnor och män fortsatte i ungefär samma
utsträckning – övergången var 68 procent för
kvinnor och 70 procent för män.
En jämförelse mellan lärosäten som gav
basårsutbildning läsåret 2015/16 visar att
Kungl. Tekniska högskolan är det lärosäte med
absolut flest basårsstuderande (890). Därefter
kommer Mittuniversitet (320) och Chalmers
tekniska högskola (260). Övergången från basår
till högskoleutbildning skiljer sig åt mellan
lärosätena: Sveriges lantbruksuniversitet
hade högst övergång på 88 procent, därefter
återfanns Chalmers tekniska högskola med
83 procent. Lägst övergång hade Blekinge
tekniska högskola (52 procent) och Högskolan i
Halmstad (54 procent).
Av de som fortsatte en högskoleutbildning
efter basåret valde vissa att läsa högskoleutbildningen vid samma lärosäte som de läst basåret,
medan andra bytte lärosäte efter basåret.
Vid Lunds universitet och Mittuniversitet
stannade flest av dem som fortsatte till högskoleutbildning kvar efter basåret och läste den
efterföljande högskoleutbildningen vid samma
lärosäte (85 respektive 84 procent). Av de som
läste basåret vid Malmö högskola stannade
endast 35 procent kvar och läste en efterföljande högskoleutbildning, medan 55 procent
stannade kvar vid Blekinge tekniska högskola.
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och
Teknikföretagen har gjort en analys av det
tekniska basåret vid sju lärosäten baserat på
uppgifter som samlats in direkt från lärosäten
(Basåret och mångfald, 2018). Uppgifterna är
insamlade direkt från lärosätena. Av de antagna
till basårsutbildningen hade 20 procent utländsk
bakgrund. Andelen antagna med utländsk
bakgrund varierade mellan lärosätena, från 27
procent vid Högskolan i Gävle till 4 procent vid
Umeå universitet.
En jämförelse mellan de studerande som
antogs direkt till ingenjörsprogram och de som
först hade gått basåret visar att de som gått
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Tabell 13. Antal registrerade basårstuderande läsåret 2015/16 (totalt och per lärosäte), övergångsfrekvens från
basår till högskoleutbildning 2016/17 samt andel därav som läste efterföljande högskoleutbildning på samma
lärosäte som basåret. Sorterat efter antalet registrerade basårsstuderande. Siffrorna som visas är avrundade.

Antal basårstuderande
2015/16.

Övergångsfrekvens till
högskoleutbildning
2016/17 (%).

3 960

69

Kungl. Tekniska högskolan

890

69

67

Mittuniversitetet

320

77

84

Chalmers tekniska högskola

260

83

82

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

220

60

57

Göteborgs universitet

180

59

68

Högskolan i Gävle

180

71

71

Linnéuniversitetet

180

67

61

Lärosäten
Totalt

69

Högskolan i Skövde

170

71

59

Högskolan i Halmstad

160

54

69

Karlstads universitet

160

76

72

Högskolan i Borås

150

68

60

Umeå universitet

140

70

75

Blekinge tekniska högskola

130

52

55

Örebro universitet

130

74

66

Luleå tekniska universitet

110

64

82

Uppsala universitet

110

77

70

Malmö högskola

100

63

35

Linköpings universitet

100

80

77

90

61

56

Högskolan Dalarna

70

65

58

Mälardalens högskola

60

77

64

Sveriges lantbruksuniversitet

50

88

84

Lunds universitet

30

74

85

Högskolan Väst

basåret i större utsträckning hade lågutbildade
föräldrar. Detta visar i sin tur att basårsutbildningen bidrar till att bredda rekryteringen när
det gäller social bakgrund.
I studien undersöktes även de basårsstuderandes gymnasiebakgrund (program), vilket jämfördes mellan de sju lärosätena. Vid samtliga
lärosäten var det vanligast att de basårsstuderande
hade gått samhällsvetenskapsprogrammet på
gymnasiet (26–38 procent). Totalt 25 procent av
de basårsstuderande hade läst yrkesprogram på
gymnasiet. Här fanns dock en skillnad mellan
lärosätena, då de lärosäten som ligger utanför
storstadsområdena (exempelvis Högskolan
i Gävle) hade en genomgående högre andel
basårsstuderande som läst yrkesprogram på
gymnasiet. Studiens övergripande slutsats är att
basårsutbildningarna tillför en större mångfald i
studentgrupperna inom ingenjörsutbildningar.
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…varav läste
högskoleutbildning på
samma lärosäte (%).
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STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Universitet och högskolor ska aktivt arbeta för att
motverka diskriminering som har samband med bland
annat funktionsnedsättning. Lärosäten kan ansöka om
bidrag för särskilt pedagogiskt stöd till studenter som har
funktionshinder i sin studiesituation samt för de kostnader
som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Dessa nationella medel
fördelas av Stockholms universitet på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår också att samla in uppgifter om
andra lärosätens kostnader för det särskilda pedagogiska
stödet.
Kostnaderna för personliga pedagogiska insatser i
studie situationen för enskilda studenter samt för de
riktade pedagogiska insatser som erbjöds studenter i
grupp uppgick till drygt 71 miljoner kronor budgetåret 2017.

Utbildningstolkning (teckenspråk och en mindre andel
skrivtolkning) stod för 46 procent av kostnaden. Under
2017 fick 15 237 studenter (varav 9 doktorander: 6 kvinnor
och 3 män) tillgång till lärosätenas stödresurser genom
kontakt med samordnare av pedagogiskt stöd. Av dessa
var 65 procent kvinnor, vilket i stort sammanfaller med
studentpopulationen som helhet. Studenter som har
dyslexi och olika neuropsykiatriska variationer (som bland
annat adhd och autismspektrumtillstånd) utgjorde 74
procent av samtliga (kända) studenter med funktionshinder.
Antalet kända studenter med funktionshinder som fått
stöd har ökat kraftigt den senaste tioårsperioden. 2008 var
antalet 4 805 och 2017 var antalet 15 237, vilket motsvarar
en ökning på 220 procent. Ökningen kan delvis bero på att
fler studenter känner till att det finns stöd att söka.

Tabell 14. Antal kända studenter med funktionshinder i sin studiesituation som genom
samordnaren fått tillgång till lärosätenas stödresurser, år 2017.
Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

9 931

5 306

15 237

Studenter med dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter

5 010

2 588

7 598

Studenter med olika neuropsykiatriska variationer

2 055

1 613

3 668

1 091

356

1 447

434

202

636

Studenter med synnedsättning

171

114

285

Studenter med hörselnedsättning - utan utbildningstolkning

181

79

260

Studenter med psykisk ohälsa
Studenter med nedsatt rörelseförmåga

Studenter med utbildningstolkning - teckenspråkstolkning och/eller skrivtolkning

78

30

108

Studenter med andra varaktiga begränsningar av funktionsförmågan

911

324

1 235

Källa: Stockholms universitets årsredovisningar.
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