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Färre antagna till höstens högskoleutbildningar 

Drygt 294 000 personer har antagits till högskoleutbildning i höst – en 

minskning med drygt 14 000 personer eller 4,7 procent jämfört med hösten 

2021. Antalet behöriga sökande minskar med 9,5 procent, från över 408 000 

höstterminen 2021 till knappt 370 000 nu i höst. 

– Både antalet antagna och behöriga sökande minskar jämfört med topparna 

under coronapandemin 2020–2021, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. 

Men höstens siffror ändå klart positiva för en normal antagningsomgång: Vi 

har inte haft så här många behöriga sökande sedan hösten 2014 och antalet 

antagna nu i höst överträffas enbart just av rekorden under pandemin. 

Totalt 294 493 sökande erbjuds utbildningsplats i första urvalet till höstens 

högskoleutbildningar, 14 492 färre jämfört med förra hösten, en minskning 

med 4,7 procent. Antalet behöriga sökande minskar med 39 018 personer (9,5 

procent), från 408 856 höstterminen 2021 till 369 838 nu i höst.  

– Distansutbildningar är fortsatt populära, säger Andreas Sandberg, t.f. 

avdelningschef vid UHR. Jämfört med hur det såg ut före pandemin hade vi 

runt 30 000 fler sökande till höstens distansutbildning, en ökning med över 16 

procent. Totalt blev drygt 116 000 antagna till höstens utbud av 

distansutbildningar. 

Utbudet av distansutbildningar ökar till 5 271 vilket är 7,5 procent fler än vid 

första urvalet inför hösten 2021. Höstens distansutbildningar har fått över 

184 000 behöriga sökande, 18,7 procent fler jämfört med första urvalet hösten 

2019, före pandemin. 

Höstens högskoleutbildningar – detta händer i juli 

• 20 juli – UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning 
höstterminen 2022 – statistik i samband med första urvalet” på uhr.se. 

• 22 juli – sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet 
höstterminen 2022. 

• 28 juli – andra urvalet höstterminen 2022. Reserverna får besked om 
de kommer in. 

Mer sökstatistik för enskilda lärosäten och utbildningar finns i pressrummet på 

uhr.se 
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