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Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016 
 

Efter flera års ökning av antalet sökande till högskolestudier i Sverige så var det ett 
trendbrott höstterminen 2015 då det totala antalet sökande i riket minskade. Nedgången 
fortsätter höstterminen 2016 och totalt för riket så var det 411 779 personer som hade sökt 
en eller flera utbildningar i den nationella antagningsomgången. Detta motsvarar en 
minskning med 3 procent jämfört med höstterminen 2015. Umeå universitet hade till 
höstterminen 2016 totalt 69 736 sökande till kurser och utbildningsprogram. Detta 
motsvarar en minskning med 2,6 procent vilket alltså är en något mindre minskning än 
riksgenomsnittet.  

Om vi tittar specifikt på det totala antalet sökande till Umeå universitets utbildningsprogram så har vi 
endast en marginell minskning. Glädjande nog så kan vi dock se en ökning av antalet sökande i första hand 
jämfört med höstterminen 2015. En ökning med 2,6 procent avseende förstahandssökande innebär att vi tar 
tillbaks en stor del av den minskning vi hade höstterminen 2015. Detta har även en positiv effekt på 
söktrycket till våra program för höstterminen 2016.  

 

 
Diagram 1. I ovanstående diagram visas det totala antalet sökande samt antalet sökande i första hand till Umeå universitets 
utbildningsprogram de senaste fem höstterminerna. 
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Söktrycket till våra utbildningsprogram för höstterminen 2016 landade på 2,04 förstahandssökande per 
antagen vilket är en liten ökning jämfört med höstterminen 2015. Allra flest sökande i första hand har 
sjuksköterskeprogrammet (söktryck 3,2) tätt följt av läkarprogrammet (söktryck 4,2) och 
socionomprogrammet (söktryck 2,1).  
 

 
Diagram 2. I ovanstående diagram ser vi förändringen av söktrycket, mätt som antal förstahandssökande dividerat 
med antal antagna, avseende Umeå universitets utbildningsprogram, inkl. senare del till program, de senaste fem 
höstterminerna. 

 

Jämfört med föregående höstterminer ser vi, i nedanstående diagram, att antalet program som har ett 
söktryck med minst en förstahandssökande per antagen ökar rejält samtidigt som antalet program som har 
färre än en förstahandssökande per antagen minskar. Alternativ med lägre söktryck utgörs företrädesvis av 
senare del av program. 

 
Diagram 3. I ovanstående diagram ser vi förändringen av antalet anmälningsalternativ utifrån ett 
normsöktryck på 1, siffrorna gäller Umeå universitets utbildningsprogram de senaste fem höstterminerna. Här 
ingår även anmälningsalternativ gällande senare del på program. 
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I tabellen nedan presenteras de 15 utbildningsprogram vid Umeå universitet som har högst söktryck 
höstterminen 2016. Utöver söktryck visas även uppgift om antal sökande och antagna. Programmen är 
sorterade fallande utifrån söktryck som är en vedertagen indikator på konkurrensen om varje studieplats. 
Jämfört med höstterminen 2015 så har vi generellt sett en liten ökning av söktrycket på våra program vilket 
naturligtvis är positivt ur ett konkurrensperspektiv.  

  

 

Tabell 1. I ovanstående tabell kan vi se det totala antalet sökande, sökande i första hand, antal antagna samt söktryck på de 
utbildningsprogram som ges höstterminen 2016. Här visas de 15 program som har högst söktryck. Uppgifterna avser urval 2 
och endast program med minst 10 antagna. 

 

Antalet reserver är ett annat vanligt mått som används för att mäta ett utbildningsprograms popularitet och 
attraktionskraft. Här nedan presenteras de 15 program vid Umeå universitet avseende höstterminen 2016 
som hade flest antal reserver. Som komplement kan vi även se antalet antagna och det aktuella söktrycket. I 
toppen är det relativt oförändrat jämfört med föregående terminer, det som dock sticker ut något är att 
Sjuksköterskeprogrammet visar på en 17 procentig ökning av antalet reserver jämfört med höstterminen 
2015.  

 
Tabell 2. I ovanstående tabell kan se antalet antagna och reserver på de utbildningsprogram som ges höstterminen 2016. Här 
visas de 15 program som har flest reserver. Uppgifterna avser urval 2. 

 

Program Sökande 
totalt

Sökande i 
första hand

Antal 
antagna Söktryck

Psykologprogrammet 2 646 303 36 8,42
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 873 124 15 8,27
Masterprogrammet i farmaci 191 160 25 6,40
Vårdadministrativa programmet 1 096 447 80 5,59
Fysioterapeutprogrammet 1 450 225 50 4,50
Läkarprogrammet 4 631 578 139 4,16
Apotekarprogrammet 685 102 25 4,08
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning 1 331 244 60 4,07
Sjuksköterskeprogrammet 3 679 579 180 3,22
Masterprogram i folkhälsovetenskap 82 32 10 3,20
Digital medieproduktion 499 116 37 3,14
Specialpedagogprogrammet Allmäninriktning 225 127 41 3,10
Receptarieprogrammet 517 106 35 3,03
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap 81 30 10 3,00
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne 217 88 30 2,93

Program Antal 
antagna

Antal 
reserver Söktryck

Läkarprogrammet 139 1 555 4,16
Sjuksköterskeprogrammet 180 1 108 3,22
Juristprogrammet 155 1 093 2,73
Socionomprogrammet 220 645 2,13
Psykologprogrammet 36 581 8,42
Vårdadministrativa programmet 80 488 5,59
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning 60 425 4,07
Arkitektprogrammet 77 371 2,78
Fysioterapeutprogrammet 50 363 4,50
Civilekonomprogrammet 128 310 2,28
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 15 247 8,27
Tandhygienistprogrammet 40 171 1,68
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 56 169 2,48
Apotekarprogrammet 25 150 4,08
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management 50 135 2,00
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I nedanstående två tabeller presenteras en nationell jämförelse över förändringen mellan höstterminen 2015 
och höstterminen 2016. De två tabellerna visar dels förändringen gällande det totala antalet sökande och 
dels förändringen av antalet sökande i första hand. Här gäller uppgifterna för lärosätenas totala 
utbildningsutbud i de ordinarie antagningsomgångarna till skillnad från de tidigare graferna i rapporten som 
huvudsakligen behandlar utbildningsprogram. Vad gäller det totala antalet sökande till höstterminen 2016 
så minskar samtliga nedanstående lärosäten. Störst procentuell minskning har Malmö högskola med -8,2 
procent. Umeå universitet ligger något bättre än genomsnittet med en minskning med -2,6 procent jämfört 
med höstterminen 2015. Uppsala universitet är fortfarande störst i riket med 86 271 sökande. I den norra 
regionen så uppvisar Luleå tekniska universitet endast en marginell minskning med -14 stycken sökande 
jämfört med vårterminen 2015.  

 

 
Diagram 4. Ovanstående diagram visar på förändringen mellan HT2015 och HT2016 
avseende det totala antalet sökande för några utvalda lärosäten. 

 

Vad gäller antalet sökande i första hand till höstterminen 2016 så går Umeå universitet mot strömmen och 
visar upp en liten ökning, 0,3 procent, jämfört med höstterminen 2015. Den största minskningen, -5,2 
procent, ser vi hos Stockholms universitet. Trots detta så har de med 37 212 förstahandssökande 
fortfarande störst antal sökande i första hand höstterminen 2016. Övriga lärosäten i norra regionen följer 
den allmänna trenden och minskar något beträffande det totala antalet sökande i första hand.  
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Diagram 5. Ovanstående diagram visar på förändringen mellan HT2015 och HT2016 
avseende det totala antalet förstahandssökande för några utvalda lärosäten. 

Här nedan ser vi Umeå universitets marknadsandelar utifrån det totala antalet högskolenybörjare i de olika 
länen. Med marknadsandel avses hur stor andel av alla högskolenybörjare från ett visst län som rekryteras 
till det egna lärosätet. Vi har en stor andel av den västerbottniska marknaden och vi har en förhållandevis 
stor marknadsandel i våra grannlän. Det som sticker ut är att vi verkar ha svårare att rekrytera från 
Jämtlands län än från de andra nordliga länen. Siffrorna gäller höstterminen 2015. Det är viss skillnad 
mellan höst och vår, på höstterminer har vi generellt en större marknadsandel i de fyra nordligaste länen. 
 

 
Diagram 6. Ovanstående diagram visar Umeå universitets marknadsandel av det totala antalet högskolenybörjare per län. 
Okänt innehåller företrädesvis utländska studenter. Siffrorna gäller höstterminen 2015. 
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Som komplement till föregående diagram med marknadsandelar visas nedan hur många nybörjare vi 
rekryterar från respektive län samt hur stor andel de utgör av vårt totala antal nybörjare. Flest nybörjare 
kommer från Västerbottens län följt av Okänt som innehåller våra utländska nybörjarstudenter.  

 
Diagram 7. Ovanstående diagram visar varifrån Umeå universitets nybörjare kommer ifrån. Okänt innehåller 
företrädesvis utländska studenter. Siffrorna gäller höstterminen 2015 och de presenteras både som antal och andel. 

När vi kommit ett par veckor in på terminen kan vi även så smått börja jämföra den här terminens siffror 
över antalet registrerade med antalet registrerade motsvarande tidpunkt ifjol. Här nedan ser vi antalet 
helårsstudenter per den 2016-09-21 jämfört med samma datum förra året. Ökningen av antalet 
helårsstudenter i detta tidiga skede innehåller betydande osäkerheter bl.a. för att siffrorna för 2016 i 
dagsläget är något övervärderade då de fortfarande innehåller tidiga avbrott vilket inte är fallet med 
siffrorna för 2015. Underlag för analys gällande helårsstudenter (HSTK-utvecklingen) kommer 
fortlöpande att tas fram under året.  
 

 
Tabell 2 I ovanstående tabell kan vi följa förändringen av antalet registrerade helårsstudenter per den 2016-09-21 jämfört med samma 
tidpunkt ifjol, siffrorna avser helårsstudenter på både program och fristående kurs. Uppdragsutbildning och avgiftsstudenter är exkluderade. 

Fakulteter	och	Lärarhögskolan
HSTK	
160921

HSTK	
150921

Förändring	
HSTK

Förändring	
(%)

Humanistisk	fakultet 1933 1788 145 8,1
Lärarhögskolan 1484 1341 143 10,6
Medicinsk	fakultet 3070 3108 -38 -1,2
Samhällsvetenskaplig	fakultet 5163 4994 169 3,4
Teknisk-naturvetenskaplig	fakultet 2369 2432 -64 -2,6
Totalt	UMU 14019 13663 355 2,6


