
 

 
 

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom 

utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby. 

Sida 1 (1) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 

 

 

Kontakt 
Pressfunktionen 
010-470 06 91 
press@uhr.se 
 

PRESSMEDDELANDE 

Datum 

2018-09-06 
 
 

  

Drygt 49 000 vill skriva högskoleprovet i höst 

Totalt 49 284 personer har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober, en 
minskning med över elva procent jämfört med hösten 2017. Högskolan Kristianstad 
har som enda provanordnare fått fler anmälningar jämfört med förra hösten.  

– Antalet anmälningar till högskoleprovet har minskat stadigt sedan hösten 2016, säger 
Universitets- och högskolerådets generaldirektör Karin Röding. Nedgången nu är stor, 
men den var ännu större förra hösten – då minskade antalet anmälningar med nära 16 
procent. Att nedgången fortsätter beror framför allt på högkonjunkturen. När arbets-
marknaden är god väljer fler unga att jobba framför att gå vidare till högskolestudier.  

Totalt har 49 284 anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober, vilket är 6 457 färre än 
antalet anmälda hösten 2017 (-11,6 %). Drygt 79 procent av anmälarna är födda 1994 
eller senare. Födda år 2000 är den enskilt största årgången med 12 241 anmälda.  

Kvinnor toppar statistiken med 51,8 procent av anmälningarna totalt hösten 2018, 
men deras andel minskar med en procentenhet jämfört med förra hösten (52,8 %). En 
enda provanordnare visar upp en övervikt av män i statistiken – Högskolan i Halmstad 
har fått anmälningar från 534 män och 515 kvinnor. 

Den yngsta anmälaren är 11 år gammal och ska skriva provet i Malmö. Medan höstens 
äldsta anmälare har fyllt 83 år och kommer att skriva i Katrineholm. 

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag-
ningen 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 måndagen den 22 oktober och facit 
onsdagen den 24 oktober på Studera.nu. 

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. 

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