
 

 
 

Universitets- och högskolerådet har totalt cirka 225 anställda. Huvudkontoret finns på 
Wallingatan 2 i Stockholm. Myndigheten har även ett kontor i Visby på Gotland där 
cirka 16 medarbetare arbetar med program för globalt utbildningssamarbete. 
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Rekordmånga anmälningar till högskolan i höst 

Antalet sökande till höstterminen ökar för sjätte året i rad. Totalt tog Antagning.se 
emot  381 440 anmälningar till höstens program och kurser. Jämfört med 2012 är det 
en ökning med 23 432 anmälningar eller drygt 6 procent. 

– Att ökningen är så pass stor kan bero på att vi förlängde anmälningsperioden med ett 
dygn i måndags kväll, säger Tuula Kuosmanen, chef för Avdelningen för antagning och 
studentstöd. Många som inte trodde att de skulle hinna få iväg en anmälan kan ha 
kommit till skott när de fick en andra chans. Men det hade blivit nytt rekord även utan 
de extra 24 timmarna. Vid midnatt måndag-tisdag hade vi tagit emot nästan 7 000 fler 
anmälningar än förra årets toppnotering 358 008.  

Populära utbildningar 
I år har läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm fått flest förstahands-
sökande. På andra plats kommer Juristprogrammet vid Stockholms universitet följt av 
Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram i Business and Economics. 
Nykomlingar på listan är Lunds universitets Ekonomie kandidatprogram (5), 
Socionomprogrammet vid Stockholms universitet (19) och Psykologprogrammet vid 
Lunds universitet (20).  

– Det är fortfarande de stora lärosätena som lockar flest sökande, främst beroende på 
att de har många av de eftertraktade specialistutbildningarna. Lärosäten på traditio-
nella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det 
gäller vilka av höstens 15 476 kurser och 3 430 program som fick flest sökande totalt. 

Antalet anmälningar för sökande i första hand till lärarutbildningar ökar från 16 184 
förra året till 18 589 – en ökning med 2 405 eller knappt 15 procent. 

Universitets- och högskolerådet fortsätter nu att granska de ansökningar som har 
kommit in, det innebär bland annat registrering och bedömning av meriter. Under maj 
och juni slutför Universitets- och högskolerådet granskningen tillsammans med 
lärosätena och i juli publicerar vi antagningsbeskeden. 

http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Rekordmanga-anmalningar-
till-hogskolan-i-host/  

Ytterligare statistik går att få genom Universitets- och högskolerådets statistikfunktion. 
Där du kan göra dina egna sammanställningar av antagningsstatistiken. 
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