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Beskrivning av antagningsomgången höstterminen 2013

I denna rapport beskrivs några av de aspekter av antagningsomgången HT 2013 som är
möjliga att se först när antagningsomgångens andra urval är genomfört.

Bakgrund
Den rapport som skall ge en helhetsbild av de stora antagningsomgångarna vår och
höst och som skall följa en tid efter andra urval i respektive antagningsomgång är
under utveckling i dialog med Utbildningsdepartementet. Syftet är att redovisa
aspekter av antagningsomgången som inte är möjliga att se vid de olika tillfällena
under processens gång, vid tidpunkten för sista ansökningsdag och vid tidpunkten för
första eller andra urval. Föreliggande rapport beskriver några sådana aspekter i
relation till antagningsomgången HT 2013, aspekter som Utbildningsdepartementet
uttryckt intresse av att få information om. Bilagorna till analysrapporten utgörs av de
så kallade snabba rapporter som tagits fram efter sista anmälningsdag HT 2013 (bilaga
1), efter första urval HT 2013 (bilaga 2) och efter andra urval HT 2013 (bilaga 3). I
bilagorna redovisas utfallet utifrån flera olika perspektiv vid varje givet tillfälle:
generellt på utbildningsnivå, generellt på individnivå och mera detaljerat för vissa
utvalda utbildningar som leder till yrkesexamen och för lärarutbildningarna särskilt
detaljerat.
I bilaga 1 (efter sista anmälningsdag) redovisas antal sökande utifrån de perspektiv
som nämnts ovan. I bilaga 2-3 (första och andra urval) redovisas antal sökande, antal
behöriga sökande, antal antagna och antal reservplacerade. För lärarutbildningarna
redovisas även högskolenybörjare.
Sökanden kommer till mellan sista anmälningsdag, första urval och andra urval, något
som brukar benämnas sena anmälningar. Lärosätena kan ta emot sena anmälningar
även efter andra urval och det är information vi inte har tillgång till. Vår
helhetsbeskrivning sträcker sig till och med andra urval. Under en antagningsomgång
förändras också det ursprungliga antalet kurser och program att söka. Några kurser
och program ställs in och andra kommer till. I rapporten beskriver vi några
förändringar som skett under antagningsomgången HT 2013:s förlopp, både vad gäller
antalet sökande och vad gäller kurser och program att söka.
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Individer som kommer till
Antalet förstahandssökande, behöriga sökande, antagna och reservplacerade i HT 2013
kan följas i figur 1 nedan. I de tre bilagorna går det att läsa ut vad de sökande sökt för
utbildningar, vilka lärosäten de sökt till, hur köns- och åldersfördelningen ser ut mm.
En tydlig trend när man tittar på alla tre tillfällena samtidigt är att antalet
förstahandssökande ökar mellan sista anmälningsdag och första och andra urval, något
som sker genom sena ansökningar. Det syns också att antalet behöriga sökande ökar
mellan första och andra urval, även detta på grund av sena ansökningar. En lika tydlig
trend är att antalet antagna och reservplacerade minskar i antal mellan första och
andra urval. Att antalet antagna minskar mellan första och andra urval förklaras högst
sannolikt med att lärosätena gör en överintagning vid första urval eftersom de vet att
alla som får ett erbjudande om en studieplats vid första urval inte tackar ja till den.
Antalet reservplacerade minskar därför att en viss del av de som blir reservplacerade
vid första urval blir antagna till en utbildning vid andra urval.

Figur 1. Förändring mellan sista anmälningsdag, första och andra urval HT 2013: antal
sökande
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Första urval

Andra urval

Sena ansökningar
I figur två har vi analyserat antalet sena ansökningar från de sökande som sökt ett eller
flera utbildningsalternativ med sen ansökan HT 2013. Av den framgår att större delen
av de sökande som lämnar in sena ansökningar söker ett enda utbildningsalternativ,
närmare bestämt mer än 33 000 sökande. En mindre del av de sökande ansöker till
flera, eller många utbildningar. Till exempel är det endast drygt 500 sökande som sökt
10 utbildningsalternativ och drygt 200 sökande som sökt 20 utbildningsalternativ, som
är det högsta antal utbildningsalternativ man kan söka.

Figur 2. Antal sökta utbildningsalternativ per sökande som lämnat in en sen ansökan.
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Sena ansökningar kan lämnas in även av sökande som även sökt utbildningsalternativ i
tid, innan sista anmälningsdag. Därför har vi titta speciellt på hur många sökanden som
lämnat in enbart sena ansökningar. Vid första urval HT 2013 hade totalt 2 001 871
utbildningsalternativ sökts, varav 1 815 918 (91 %) hade sökts i tid. Nio procent av de
sökta utbildningsalternativen hade alltså sökts med hjälp av sena ansökningar. Vid
andra urval HT 2013 hade antalet sökta utbildningsalternativ ökat till 2 069 360 medan
antalet alternativ som sökts i tid minskat till 1 801 393 (87 %). Vid andra urval hade
alltså tretton procent av de sökta utbildningsalternativen sökts med hjälp av sena
ansökningar. Anledningen till att antalet sökta utbildningsalternativ som sökts i tid är
lägre vid andra urval än vid första urval är att sökande har möjlighet att reaktivera en
ansökan som strukits i första urval. Den reaktiverade ansökan kommer då att
registreras som en sen ansökan. Den möjligheten finns inte vid andra urval.
Vid första urval var det 39 460 sökande som enbart hade lämnat in sena ansökningar.
Detta kan bland annat bero på att sökande som blir strukna från samtliga alternativ de
sökt i tid reaktiverar sin ansökan till första urval, som då räknas som en sen ansökan.
Strykningen kan till exempel bero på att den sökande inte kunnat styrka sin behörighet
och därmed blivit struken.
Totalt blev 12 819 sökande i första urval antagna till 16 659 sent sökta utbildningar. Vid
andra urval ökade antalet antagna personer till 21 377, som totalt var antagna till 27
885 sent sökta utbildningar alternativ.

Reservplacerade sökande
Efter första urval var 267 533 sökande antagna till någon utbildning de sökt samtidigt
som 213 132 sökande var reservplacerade. Av de reservplacerade var det 101 687 som
enbart var reservplacerade. Av de sökande som var antagna till något av sina söka
utbildningsalternativ var det 156 088 som inte också var reservplacerade på något av
sina sökta alternativ, vilket står för att de var antagna till alla utbildningar de hade sökt.
Att en sökande blir antagen till samtliga sökta utbildningar beror ofta på att den
sökande redan studerar på ett program och söker kurser som ingår i programmet,
vilket ger en garanterad plats.
Efter andra urval hade antalet sökande antagna till någon utbildning de sökt ökat till
242 509, samtidigt som antalet sökande som var reservplacerade hade minskat till 143
763. Av de som var reservplacerade i andra urval hade antalet som enbart var
reservplacerade minskat till 72 497. Av de personer som var antagna till en utbildning i
andra urval saknade 171 243 en reservplacering, de hade alltså antagits till alla sina
sökta utbildningsalternativ.
Av de personer som varit reservplacerade i första urval antogs 49 789 till de 55 478
sent sökta utbildningsalternativ i andra urval. Antalet personer som önskar kvarstå
med reservalternativ minskar mellan första och andra urval.
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Utbildningar som ställs in eller kommer till
Under en antagningsomgång kan lärosäte lägga till och ställa in utbildningar, med
början innan sista anmälningsdag fram till efter andra urval. Det vi har möjlighet att
följa när det gäller antalet utbildningar är utvecklingen mellan fyra tillfällen: antal
utbildningar före sista ansökningsdag, efter sista ansökningsdag, efter första och efter
andra urval.
Totalt fanns det 17 774 utbildningar registrerade vid sista anmälningsdag HT 2013. Av
dessa var 104 noterade som inställda i samband med andra urval. Mellan sista
anmälningsdag och första urval registrerades ytterligare 1 768 utbildningar, vilket ger
totalt 17 998 registrerade utbildningar. Antalet inställda utbildningar ökade från första
till andra urval med 1 440, till totalt 1 544 utbildningar. Mellan första och andra urval
registrerades ytterligare en utbildning och ytterligare en utbildning ställdes in. Det är
med andra ord betydligt vanligare att en utbildning ställs in mellan sista anmälningsdag
och första urval än att den ställs in efter andra urval.
Ungefär åtta procent av alla utbildningar ställs in mellan första och andra urval, att
jämföra med de 0,7 procent av alla kurser och 0,25 procent av alla program som ställs
in redan innan sista anmälningsdag. Fördelningen av kurser och program bland de
inställda utbildningarna efter andra urval är i stort sett den samma som bland de icke
inställda, 82 procent av alternativen är kurser och 18 procent är program.
Utbildningar kan ställas in bland annat på grund av för få sökande, förändrad planering
på lärosätet, felaktigt registrerad kurs, mm.

Beslut i ärendet
Beslutet att godkänna rapporten för leverans till Utbildningsdepartementet har fattats
av generaldirektör Ulf Melin efter föredragning av utredare Carina Hellgren och
statistiker Fredrik Lindström. Deltog i beslutsmötet gjorde också biträdande stabschef
Magnus Hjort, avdelningschef Maria Linna Angestav och avdelningschef Tuula
Kousmanen.

Stockholm 2013-12-20
Ulf Melin
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