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56 000 vill skriva högskoleprovet i höst 

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 55 741 personer 
har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober. Det är 16 procent färre jämfört 
med hösten 2016. 

– Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska, säger Universitets- och 
högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. I våras var nedgången 13 procent och nu 
minskar anmälningarna med 16 procent. Att intresset för att skriva högskoleprovet 
avtar i år har två huvudförklaringar: de aktuella ungdomskullarna är inte lika stora som 
tidigare och en fortsatt god konjunktur gör att fler väljer jobb före högskolestudier. 

Totalt har 55 741 anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober, vilket är 10 517 färre 
än antalet anmälda hösten 2016. UHR:s statistik visar att 81 procent av de som har 
anmält sig är 24 år eller yngre. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 14 233 
anmälda.  

Den äldre gruppen (25 år och uppåt) har minskat med 23 procent i jämförelse med 
hösten 2016, från 14 001 till 10 841 anmälningar. Antalet anmälda gymnasieelever (16-
18 år) minskar med 917 personer eller knappt 5 procent, från 19 727 hösten 2016 till 
årets notering på 18 810. 

Den yngsta anmälaren till höstens högskoleprov är född år 2006, medan den äldsta är 
född år 1937. 

Högskoleprovet genomförs av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Samtliga har 
fått färre anmälningar i höst jämfört med förra året.  

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen 
och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på 
utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig 
minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig 
kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet. 

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 23 oktober och facit onsdag 
den 25 oktober på Studera.nu.  

Mer statistik och information finns i pressrummet på Uhr.se.  
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