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Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2018 
 

Vid sista anmälningsdag hade 219 381 personer anmält sig till kurser och 
program för vårterminen 2018 i riket. Detta motsvarar en minskning med 

0,2 procent jämfört med vårterminen 2017. Noteras bör dock att antagning 

till vårterminer endast motsvarar ca. 20 procent av den antagning som sker 

till höstterminer. Umeå universitet hade till vårterminen 2018 totalt 42 514 

sökande till kurser och program vilket motsvarar en ökning med 0,8 procent 

jämfört med vårterminen 2017. Efter andra urvalet till vårterminen 2018 har 

det i hela riket antagits 165 531 personer till en högskoleutbildning. Detta är 
en ökning med 3,4 procent jämfört med vårterminen 2017. Till Umeå 

universitet antogs 19 798 personer vilket motsvarar en ökning med 0,5 

procent.  

 

Till vårterminen 2018 hade Umeå universitet 13 274 sökande till utbildningsprogram 

vilket motsvarar en minskning med 2,1 procent jämfört med vårterminen 2017. 

Glädjande nog så ökar dock antalet sökande i första hand jämfört med vårterminen 2017. 
En ökning med 7,8 procent avseende förstahandssökande till program innebär att vår 

positiva trend håller i sig. 

 

 

Diagram 1. I ovanstående diagram visas det totala antalet sökande samt antalet sökande i första hand till Umeå universitets 

utbildningsprogram de senaste sex vårterminerna. 
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Ökningen av antalet förstahandssökande innebär att söktrycket är ganska stabilt trots att 

antalet antagna till våra program för vårterminen 2018 ökade med 11 procent. Söktrycket 

till våra utbildningsprogram för vårterminen 2018 landade på 2,33 förstahandssökande 

per antagen vilket är en liten minskning jämfört med vårterminen 2017. Allra flest 

sökande i första hand har läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet (söktryck 2,3 
resp. 1,9). Antalet antagna till program fortsätter att öka, om än marginellt, men 

programmen står trots detta för hela ökningen av antal antagna. Vad gäller fristående 

kurs så ser vi en ytterst marginell minskning jämfört med vårterminen 2017 avseende 

antal antagna studenter. 

 

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 vårterminerna. 

 

I tabellen nedan presenteras de utbildningsprogram vid Umeå universitet som har högst 

söktryck vårterminen 2018. Utöver söktryck visas även uppgift om antal sökande, 

antagna och reserver. Programmen är sorterade fallande utifrån söktrycket som är en 
vedertagen indikator på konkurrensen om varje studieplats. Jämfört med vårterminen 

2017 så uppvisar Umeå universitet en liten minskning av söktrycket på program vilket 

främst beror på att fler studenter har antagits jämfört med vårterminen 2017. Antalet 

reserver är ett annat vanligt mått som används för att mäta ett utbildningsprograms 

popularitet och attraktionskraft. För att komplettera bilden gällande konkurrensen om 

utbildningsplatserna kan vi även se kvoten mellan antalet reserver och antalet antagna 

för de aktuella programmen. Vi kan således konstatera att för varje antagen till 
psykologprogrammet så har vi 15 reserver på väntelistan, medan det på läkarprogrammet 

finns 7 reserver per antagen student.  
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Tabell 1. I ovanstående tabell kan vi se det totala antalet sökande, sökande i första hand, antal antagna, antal reserver, söktryck samt 

kvoten mellan antalet reserver och antalet antagna på de utbildningsprogram som ges vårterminen 2018. Här visas programmen 

sorterade efter söktryck. Uppgifterna avser urval 2 och endast program med mer än 10 antagna. 

 

I nedanstående två diagram presenteras en nationell jämförelse över förändringen mellan 
vårterminen 2017 och vårterminen 2018. De två diagrammen visar dels totalt antalet 

sökande och dels antalet sökande i första hand vårterminerna 2018 resp. 2017. Här gäller 

uppgifterna för lärosätenas totala utbildningsutbud i de ordinarie antagningsomgångarna 

till skillnad från de ovanstående graferna i rapporten som huvudsakligen behandlar 

utbildningsprogram. Störst procentuell minskning av de utvalda lärosätena har Malmö 

universitet med -15 procent. Linnéuniversitet visar upp den största procentuella ökningen 

med 8 procent. Umeå universitet ökar också en aning med 0,8 procent jämfört med 
vårterminen 2017. Uppsala universitet är trots en minskning med -2,4 procent dock 

fortfarande i absoluta tal störst i riket. 

 

Diagram 3. Ovanstående diagram visar på förändringen mellan VT2017 och 

VT2018 avseende det totala antalet sökande för några utvalda lärosäten. 
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Vad gäller antalet sökande i första hand till vårterminen 2018 så ökar Umeå universitet 

med 82 förstahandssökande vilket motsvarar en ökning med 0,4 procent, jämfört med 

vårterminen 2017. Den största minskningen, -14 procent, ser vi hos Malmö universitet. 

Stockholms universitet är trots en liten minskning, -0,8 procent, fortfarande störst i riket 

med 26 263 förstahandssökande. Umeå universitet har tredje flest förstahandssökande i 

riket. 

 

Diagram 4. Ovanstående diagram visar på förändringen mellan VT2017 och VT2018 avseende det totala antalet förstahandssökande 

för några utvalda lärosäten. 


