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Förord

Det finns tydliga samband mellan den generella utbildningsnivån och en regions
långsiktiga ekonomiska tillväxt. För att vi ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion är det därför av mycket stor betydelse att humankapitalet – det vill säga invånarna och våra samlade kunskaper och förmågor –
förstärks.
I rapportens första del analyseras Stockholmsregionens behov av högutbildade
fram till år 2030. Den pågående strukturomvandlingen av ekonomin i riktning
mot alltmer kunskapsintensiva verksamheter kommer i kombination med stora
pensionsavgångar och för låga examinationsnivåer leda till en stor brist på högutbildade – om inte åtgärder vidtas. Bristen kan få allvarliga ekonomiska följder.
Därför måste tillgången på högutbildad arbetskraft öka, vilket i sin tur kräver en
regional kraftsamling från många olika aktörer.
I rapportens andra del studeras ungdomarnas efterfrågan på högre utbildning.
Det är idag för få unga som kan och vill studera på universitetsnivå. En ökad kvalitet
och effektivitet i utbildningarna på grundläggande nivåer ger förutsättningar för att
fler unga ska fortsätta till högre utbildning.
I rapportens tredje del beskrivs hur lärosätena i Stockholmsregionen kan stärka
sin attraktivitet, till exempel genom ett tydligare profileringsarbete, och därigenom
också främja efterfrågan på den högre utbildning som erbjuds i regionen.
Sammantaget utmålas i rapporten flera svåra utmaningar som hotar att hämma
Stockholmsregionens långsiktiga tillväxtförmåga. Men samtidigt måste man väga
in att möjligheterna och förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling – som
stärker Stockholmsregionens karaktär av kunskapsregion – är gynnsamma.
En regional kraftsamling som siktar mot att öka tillgången på högutbildad arbetskraft är ett nödvändigt steg i rätt riktning.
Inom Regionplanekontoret har Tom Petersson varit projektansvarig.
Stockholm i juli 2009

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Regionplanekontoret arbetar med att ta fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Visionen för planen är att Stockholmsregionen ska vara
Europas mest attraktiva storstadsregion.
Historiskt sett har en hög utbildningsnivå hos befolkningen och en god tillgång
till högre studier haft en stor betydelse för tillväxten i Stockholmsregionen. Under de
senaste årtiondena har denna betydelse blivit ännu större beroende på att närings- och
arbetslivet blir alltmer kunskapsintensivt. Allt tyder på att utvecklingen kommer att
fortsätta i samma riktning, sannolikt i ännu högre takt, under de kommande årtiondena.
Högre utbildning spelar en väsentlig roll för att de ambitiöst uppsatta målen för utvecklingsplanen ska nås.
Det är således viktigt att öka kunskapen om den långsiktiga utvecklingen av högre
studier och högutbildade i regionen. Detta sker med utgångspunkt i bland annat
demografiska faktorer för att därmed göra en prognos på lång sikt för efterfrågan på
högre studier. För att ge en mer fullständig bild har det också varit nödvändigt att belysa
behovet av personer med högre utbildning. Individers efterfrågan på högre utbildning
på lång sikt bör ses i relation till det framtida behovet av och tillgången till högutbildade.
Efterfrågan påverkas också av den attraktivitet som den högre utbildningen har i en
region. Universitet och högskolor kan själva påverka individers efterfrågan på högre
utbildning genom att till exempel erbjuda utbildningar av hög kvalitet. Även mellan
attraktivitet och efterfrågan finns det ett dubbelriktat samband; med en hög attraktivitet
kan efterfrågan påverkas, men en hög efterfrågan på en utbildning kan i sig också vara en
faktor som stärker attraktiviteten.
Denna studie om den långsiktiga utvecklingen av högre utbildning i Stockholmsregionen består, mot bakgrund av vad som sagts ovan, av tre delar:

I. Behovet av högutbildade
I den första delen görs en uppskattning av behovet av och tillgången till högutbildade år
2030, bland annat utifrån de prognoser som har tagits fram över befolkningsutvecklingen i regionen. Dessa beräkningar mynnar ut i en bedömning av nettobehovet av högutbildade 2030 vid två alternativ för regionens tillväxt.
Den starka ökningen av behovet av högutbildade från drygt 290 000 personer år 2005
till nästan 510 000 personer år 2030 förväntas inte att kunna tillgodoses genom tillskottet på personer med högre utbildning. Det kommer visserligen att ske ett betydande
tillskott genom de personer som examineras från regionens universitet och högskolor
– totalt 275 000 personer fram till 2030 – och även till viss del genom nettoinflyttningen,
men det kommer ändå att uppkomma en brist på högutbildade personer i både alternativet med låg och alternativet med hög tillväxt i regionen. Under hela perioden 2005−2030
ökar bristen på högutbildade och kommer 2030 att uppgå till 73 000 personer vid det
högre tillväxtalternativet och 44 000 personer i alternativet med lägre tillväxt.
Det är inte förvånande att det kommer att uppstå en stark ökning av behovet av personer med högre utbildning i Stockholmsregionen. Strukturomvandlingen mot verksamheter som kräver hög kompetens och är kunskapsintensiva är ännu mer markerad
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i Stockholmsregionen än i landet i övrigt. Det reguljära tillflödet från nettoinflyttning i
kombination med examinationen vid regionens lärosäten räcker dock inte till för att både
kompensera bortfallet (dödsfall och pensioneringar) i den befintliga populationen och
tillfredställa ett ökande behov av högutbildade. Även om bristen till viss del kan lindras
genom ökad inpendling vid en regionförstoring kommer troligen en betydande brist på
högutbildade att kvarstå.
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Ett alternativ för att avhjälpa bristen är att öka antalet högskoleplatser vid regionens
lärosäten och/eller öka och effektivisera genomströmningen i undervisningen för att få
fler examinerade inom de befintliga resurserna. Om man väljer att bygga ut kapaciteten,
skulle det – vid samma effektivitet i genomströmningen som idag – innebära att antalet
högskoleplatser skulle behöva öka med ca 30 procent (Hög tillväxt) eller 16 procent (Låg
tillväxt) för att helt ”bygga bort” bristen på högutbildade. För att få kompetenta sökande
till denna expansion av högskoleutbildningen kommer det sannolikt att krävas en relativt
stark ökning av efterfrågan på högskoleutbildning.
Ett annat sätt att uttrycka detta är att arbetsmarknaden i framtiden gott och väl
kommer att kunna ”svälja” den ökning av utbildad akademisk arbetskraft som skulle bli
följden av en ökad examination av studerande vid lärosätena i regionen. Därmed inte
sagt att behovet av högutbildade kommer att vara jämnt spritt över arbetsmarknaden.
Behovet kommer att vara mer uttalat inom vissa områden, t.ex. de som kräver teknisk
och naturvetenskaplig kompetens. Denna differentierade behovsbild kommer troligen
att påverka inriktningen i efterfrågan på högskoleutbildningen både vid nuvarande
volym och vid en ökning/minskning av denna.
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II. Individers efterfrågan på högre utbildning
Den andra delen ägnas åt den framtida efterfrågan på högre utbildning under perioden
2005−2030 för Stockholmsregionen och Östra Mellansverige. Prognosen baseras på
bl.a. demografiska faktorer och andelen högskolebehöriga i gymnasiets avgångsplatser.
Det bör betonas att prognosen i strikt mening är en framskrivning av utvecklingen av
efterfrågan på basis av de nämnda faktorerna. Andra externa faktorer som skulle kunna
påverka individers efterfrågan har inte beaktats. Framskrivningen, eller prognosen,
kan dock vara en utgångspunkt när man också beaktar inverkan av andra faktorer, t.ex.
möjliga stora förändringar i den framtida ekonomiska utvecklingen eller en förändrad
inställning till högre studier hos ungdomen.
Sett över hela perioden 2005−2030 kommer, enligt prognosen, universiteten och
högskolorna i Stockholmsregionen att ha den största ökningen (17 procent) i antalet
förstahandssökande i jämförelse med lärosätena i övriga Östra Mellansverige (4 procent)
och övriga riket (5 procent); för hela riket kommer ökningen att vara sex procent. Det
är dock stora variationer över tiden i efterfrågan på högskoleutbildning. Fram till 2012
kommer en relativt kraftig ökning (21 procent) att äga rum i Stockholms län. I övriga
Östra Mellansverige kommer ökningen att bli något svagare (15 procent). Sedan kommer
efterfrågan att vika nedåt till år 2019/2020, framför allt i övriga Östra Mellansverige
(20 procent). Nedgången i Stockholmsregionen kommer inte att vara inte lika stark
(15 procent). Efterfrågan kommer därefter att vända uppåt i igen till 2030 med ungefär
samma ökningstakt (14 procent) för alla geografiska områden.
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Antal förstahandssökande till program per helår till universitet och högskolor i
Stockholms län, i Övriga Östra Mellansverige samt i övriga riket, prognos 2005/2007–2030.
Källa: Verkets för högskoleservices databas över antalet sökande, Högskoleverkets databas över grundutbildning samt förändring av antalet behöriga i ﬁgur 10.
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Universitet och högskolor har i regel en stark regional rekrytering av förstahandssökande. Åren 2005/2007 var drygt 60 procent av de sökande till lärosätena i Stockholms
län folkbokförda i länet, varav nästan hälften hade sin hemvist i Stockholms kommun.
Andelen sökanden från övriga riket var också betydande (32 procent), medan rekryteringen från övriga Östra Mellansverige var begränsad (7 procent). Enligt prognosen
kommer Stockholms läns dominans som rekryteringsbas till länets lärosäten att öka till
2030; andelen stiger till nästan två tredjedelar genom att antalet förstahandsökande från
Stockholms län har haft en starkare ökningstakt än från övriga geografiska områden.
Den regionala rekryteringen av förstahandssökande var åren 2005/2007 inte lika
stark till universiteten i övriga Östra Mellansverige. Knappt hälften (47 procent) av de
sökande kom från regionen och nästan lika många (42 procent) från övriga riket, medan
rekryteringen från Stockholms län var betydligt svagare (11 procent). Stockholmsregionen får dock enligt prognosen i slutet av perioden en ökad betydelse som rekryteringsbas
för lärosätena i övriga Östra Mellansverige.
Den bild som tecknades över behovet visade att det kommer att bli en ökande brist
på högutbildade under perioden 2005−2030 i Stockholmsregionen. Detta kommer att
främja efterfrågan på högre utbildning under hela perioden genom att det kommer att
vara relativt lätt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den högre efterfrågan som prognostiseras – sett över hela perioden – kommer även den att, åtminstone till viss del, avhjälpa bristen på högutbildade, under förutsättning att utbildningskapaciteten för högre
utbildning byggs ut i regionen. De relativt stora svängningarna i efterfrågan kan dock
göra det svårt att få en jämn utveckling för att successivt kunna minska bristen genom en
utbyggnad av kapaciteten. Variationerna i efterfrågan kommer således att skapa problem
med anpassningen av utbudet. Detta kommer inte bara att gälla volymen av utbildningsplatser utan också inriktningen av de erbjudna utbildningarna.
Svängningarna i efterfrågan kommer också att påverka konkurrensen mellan universitet och högskolor. Det är t.ex. troligt att konkurrensen mellan lärosätena för att få
studerande kommer att bli starkare vid den nedgång av efterfrågan på högre studier som
förutses ske mellan 2012/1013 och 2019/2020.
Stockholmsregionen kan bidra till att öka efterfrågan på högre utbildning på två sätt.
För det första kan regionen bidra till att försöka öka andelen personer med högskolebehörighet, framför allt i de kommuner och kommundelar där denna i dag är relativt är
låg, t.ex. i Södertälje, Botkyrka och Haninge. Det kan göras genom en ökad kvalitet och
effektivitet i undervisningen på grundskolan och gymnasiet. I synnerhet borde detta vara
en möjlig strategi om det i en kommun finns ett stort intresse för gymnasiestudier men
en låg andel högskolebehöriga. Det andra sättet är att lärosätena för högre utbildning på
olika sätt ökar attraktiviteten i utbildningarna för att därigenom få ett ”lyft” uppåt i efterfrågekurvan för högre utbildning i regionen. Detta är särskilt angeläget i de situationer
där den allmänna efterfrågan på högre studier viker nedåt med ökad konkurrens mellan
högskolorna som följd.
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III. Lärosätenas attraktivitet
I den tredje delen görs en genomgång av lärosätenas attraktivitet i olika dimensioner,
vilket i sin tur ger en bild av hur regionens högskolor står sig i konkurrensen med högskolor i andra regioner. Syftet med detta avsnitt är att visa hur lärosätena kan stärka
sin attraktivitet och därigenom också främja efterfrågan på den högre utbildning som
erbjuds i regionen.
De förutsägelser och framskrivningar som gjorts av behovet och efterfrågan kan givetvis kullkastas av förändringar i omvärlden – t.ex. konjunkturförändringar, förändrade
kompetensbehov på arbetsmarknaden, en mer attraktiv utbildning på högskolor i andra
regioner och etablering av nya högskolor – eller en förändring av konkurrenskraften för
högskolorna i en region genom t.ex. bristande anpassning av utbildningsutbudet till efterfrågan, försämrad utbildningskvalité eller ett negativt rykte hos studenterna. Prognoserna ska därför inte tolkas som att utvecklingen av antalet sökande för t.ex. högskolorna
i Stockholmsregionen under alla omständigheter kommer att följa denna förutsägelse.
Prognoserna ska ses som en möjlig förändring av ”marknaden” för högskolestudier, en
marknad där det kommer att råda konkurrens mellan högskolorna och regionerna om
”marknadsandelar”. Prognosen blir därför snarast en utgångspunkt för att identifiera
åtgärder som kan bidra till en ökad andel av ”sökandemarknaden” eller för att åtminstone tillförsäkra sig den ökning av denna som borde vara möjlig för lärosätena i regionen
enligt prognosen.
En tydligare profil såväl på enskilda utbildningar som på hela lärosätet är ett sätt att
bli mer attraktiv på ”sökandemarknaden”; det är fråga om en slags precisering av de
egenskaper som en högskola vill framhålla som utmärkande och attraktiva gentemot de
studerande som man vill ska söka till högskolan. Detta måste bygga på en analys av en
högskolas identitet i dag (självbilden) – det man är och det man har att erbjuda – och den
bild (image) som omvärlden har av högskolan.
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Lärosätenas identitet –
Självbilden av denn egna
attraktiviteten

Image (Omvärldens bild) –
Ett student- och arbetsmarknadsperspektiv

– Utbildningsinriktning
Stor ämnesmässig bredd/
nischade specialutbildningar.

– Lärosätenas popularitet
Hög popularitet hos alla
gymnasiestuderande i Sverige
men allra högst bland de
studerande i Stockholmsregionen. Nischskolorna har
inte genomslag hos breda
allmänheten dock högt
söktryck när det väl är dags
att välja.

– Utbildningens kvalitet
Generellt relativt hög andel
disputerade lärare, relativt
god examensfrekvens.
Profilering
– Internationalisering
Stor spridning mellan
olika lärosäten, i regionen
finns dock det lärosäte
som har allra högst
mobilitetsindex, KTH.

På basis av
lärosätenas
självbild och
omvärldens
bild

– Studiesociala faktorer
De få studentlägenheter som
regionen erbjuder räcker inte
på långa vägar, inga speciella
insatser för kultur, kollektivtrafik m m, dock tillgång till en
stor arbetsmarknad och
spännande storstad.

– Närhetsfaktorn
Har en stor fördel i närhet,
stort upptagningsområde.
– Utbildningarnas kvalitet
och lärosätenas rykte
Har stor betydelse, ryktet
är särskilt viktigt för män.
Vissa av lärosätena har mycket
gott rykte.
– Utbildningsinriktning
Har stor betydelse, dock
mindre än för närhet.
– Attraktivitet på arbetsmarknaden
Hög andel etablerade på
arbetsmarknaden, särskilt
från specialhögskolorna –
närhet till stor arbetsmarknad.

Sökandetryck
Hävdar sig väl. Högre söktryck på profilerade
utbildningar, svagare på mer allmänna
utbildningar.
En övergripande bild av Stockholmsregionens lärosätens identitet, image och
sökandetryck (attraktionskraft).

Ett resultat i denna studie är att lärosätena i regionen sammantaget har en relativt stor
ämnesbredd i form av universitet och högskolor med en mer allmän inriktning och
många utbildningsplatser, men också en stor andel specialhögskolor med nischade utbildningar med relativt få utbildningsplatser. Det framgår också att utbildningskvaliteten
är relativt hög – definierat som hög andel disputerade lärare och hög examinationsfrekvens – och att flertalet lärosäten har en tydlig profil när det gäller internationalisering
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och till viss del även studiesociala faktorer. Inom flera utbildningsprogram konkurrerar
lärosätena med varandra inom regionen. Denna karakterisering av lärosätena är dock
ofullständig, eftersom det bara är vissa delar av den faktiska verksamheten som omfattas
av beskrivningen. Den innefattar inte heller den uppfattning som lärare, annan personal
och studerande på lärosätena har om denna verksamhet.
Det framgår också av sammanställningen av omvärldens bild av lärosätena att dessa
har en hög popularitet hos gymnasieungdomarna i avgångsklasserna och att det i ett
studerandeperspektiv vid val av högskola är viktigt med närhet, storlek och renommé.
En högskolas närhet till bostaden är viktigt vid val av högskola. I detta hänseende har
lärosätena i Stockholmsregionen en stor fördel genom sin lokalisering i en storstadsregion. Uppgifterna om lärosätenas attraktivitet på arbetsmarknaden ger intryck av att vara
relativt god; exempelvis är etableringsgraden hög.
Trots att attraktiviteten skiljer sig något åt – både vad gäller identiteten och image
– mellan lärosätena i Stockholmsregionen är det sammantagna intrycket att lärosätena
har ett högt sökandetryck, i synnerhet på vissa profilerade utbildningar. Det kan utifrån
detta hävdas att universiteten och högskolorna i Stockholms län har en relativt hög attraktionskraft och att samtliga hävdar sig relativt väl i konkurrensen med andra högskolor
och universitet. På t.ex. ekonomprogrammet – som är ett volymprogram – har man ett
högt sökandetryck och flera av lärosätena ligger bland de främsta vid en rangordning
enligt detta mått.
Den goda attraktionskraften – mätt som sökandetryck – för universiteten och högskolorna i Stockholms län kan dels bero på en hög andel profilerade utbildningar som
upplevs som attraktiva, dels på lärosätenas centrala geografiska läge i en befolkningstät
region. Det kan dock råda en stor konkurrens inom samma region på vissa utbildningsinriktningar. I Stockholmsregionen har en relativt hög andel av de examinerade både vid
Stockholms universitet och på Södertörns högskola valt att ta ut examen från ett annat
lärosäte. Det finns ingen statistik som belyser orsakerna till varför detta sker. En orsak
till ett byte av lärosäte kan vara att t.ex. en viss kurs inte finns på det lärosäte som man
börjar sina högskolestudier. Detta är troligen vanligast för de studerande som läser kurser i stället för utbildningsprogram. Stockholms universitet och Södertörns högskola har
en jämförelsevis stor andel kursstudenter, vilket till viss del skulle kunna förklara varför
övergången till andra lärosäten är större där än vid andra lärosäten. En annan möjlig
orsak till detta kan bl.a. vara att en del högskolor och universitet anses ha högre status
än andra inom vissa utbildningsprogram, vilket kan innebära att man väljer att under
senare delen av sina studier läsa och ta ut sin examen på något av dessa lärosäten, t.ex.
vid något annat lärosäte i regionen eller andra universitet och högskolor i övriga Östra
Mellansverige (t.ex. Uppsala universitet).
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Summary

The Office of Regional Planning and Urban Transportation (Regionplanekontoret) is
working on a regional development plan for the Stockholm area (RUFS 2010). The plan’s
vision is that the Stockholm region shall be the most attractive metropolitan region in
Europe.
Historically, a high level of education amongst the general population and easy access
to higher education has been important for the development of the Stockholm region.
This importance has become more and more significant in recent decades due to the fact
that the economy in the region is becoming ever more knowledge intensive. All signs indicate that this development will continue – and probably at a faster rate – in the coming
decades. Higher education plays an integral role in reaching the ambitious goals set in
the development plan.
It is therefore important to increase available knowledge about the long-term development of higher education and highly educated people in the region. Thiswork is partly
based on demographic factors in order to create a long-term forecast of the demand for
higher education. In order to develop a more complete picture, is has also been necessary to highlight the need for persons with higher education. Individual demand for
higher education in the long-term should be viewed in relation to the future need for, and
availability, of professionals. Demand is also affected by the attractiveness that higher
education has in a region. Universities can themselves influence the individual demand
for higher education – by offering a high quality of education, for example. There is also a
two-way relationship between attractiveness and demand: Attractiven–ess can influence the demand, and a high level of demand for an education course can of itself boost
attractiveness.
This study about the long-term development of higher education in the Stockholm
region is composed (in light of what is stated above) of three parts:

I. The need for highly educated labor
In part one, an estimation is made of the need for, and availability, of professionals in the
year 2030. This is partly based on forecasts made on the population development in the
region. These calculations result in an assessment of the net requirement for well-educated persons in 2030 in two possibilities for the growth of the region.
The substantial increase in the need for well-educated people from just over 290,000
in 2005 to almost 510,000 persons in 2030 is not expected to be able to be accommodated through the addition of persons with higher education. Although a considerable
addition will be made by graduates from the region’s universities (a total of 275,000
persons by 2030) and also a certain amount through net in-migration, there will still be
a shortage of well-educated people in both possible scenarios for growth in the region,
either high or low. The shortage of well-educated people increases during the entire
period from 2005 to 2030, and, by the end of that period, will amount to 73,000 persons
in the event of high regional growth or 44,000 with low growth.
It is not surprising that there will be a great increase in the need for persons with
higher education in the Stockholm region. The structural change of the economy towards
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knowledge intensive activities is even more noticeable in the Stockholm region than in
the rest of the country. However, the influx from in-migration combined with graduates
from the region’s universities is insufficient to both compensate for losses (through death
or retirement) in the existing population and to satisfy an increasing need for persons
with higher education. Even if the shortage can to a certain extent be alleviated by means
of increased commuting with a region enlargement, a substantial shortage of well-educated persons will likely remain.
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Source: Adapted from statistics in SCB’s (Statistics Sweden) database

One option for redressing (bättre ord kanske finns) the shortage is to increase the number
of full-time equivalents at the region’s universities and/or increase and streamline the
education throughput resulting in more graduates whilst using existing resources. If the
decision is made to expand the capacity, it would mean (assuming the same efficiency of
throughput as today) that the number of full-time equivalentswould need to increase by
30 percent (high growth) or 16 percent (low growth) to completely alleviate the shortage.
In order to get qualified applicants for this expansion, it is likely that a relatively large
increase will be needed in the demand for higher education.
Another way of putting it, is that the job market of the future will easily be able to
swallow up the increase in the skilled academic workforce that would result from an
expanded effort to graduate students in the region’s education centres (mkt krånglig mening – skriv om). That is not to say that the need for well-educated persons will be evenly
spread across the job market – the need will be more pronounced in some areas, such as
those requiring technical skills and abilities in natural science. This differentiated need
will probably affect the focus of demand for university education, both at the current
volume and in the event of an increase or decrease.

Stockholmsregionen som kunskapsregion 17

II. Individual demand for higher education
Part two concentrates on the future demand for higher education in the Stockholm region
and East Central Sweden during the period from 2005 until 2030. The forecast is partly
based on demographic factors and the proportion of upper secondary school graduates that
qualify for university. It should be emphasised that the forecast in the strictest sense is a projection of the development of demand on the basis of the aforementioned factors. Other external factors that could affect (eller?) individual demand have not been taken into account.
However, the projection, or forecast, can be used as a starting point when considering the
effects that other factors might have, such as possible large changes in the future economic
development or a different attitude towards higher education amongst young people.
Viewed over the entire 2005−2030 period, according to the forecast,the universities in
the Stockholm region will have the greatest increase (17 percent) in the number of primary
applicants in comparison with universities in the rest of East Central Sweden (4 percent)
and the rest of the country (5 percent). The increase will be 6 percent for the entire country. There are, however, large variations in demand for university education over time. Up
until 2012, there will be a relatively sharp increase (21 percent) in Stockholm county. The
rest of East Central Sweden will see a somewhat smaller increase (15 percent). Following
this, there will be a downturn in demand until 2019/2020 – mainly in the rest of East Central Sweden (20 percent). The decline will not be as marked in the Stockholm region (15
percent). After the downturn, demand will once again swing upwards, with approximately
the same rate of increase (14 percent) for all geographical areas.
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As a rule, universities have substantial regional recruitment of first choice applicants. In
2005/2007, over 60 percent of applicants universities in Stockholm county were registered in the county, and almost half thereof had their place of residence in the Stockholm
municipality. The proportion of applicants from the remainder of the country was also
noteworthy (32 percent), whilst recruitment from the rest of East Central Sweden was
limited (7 percent). According to the forecast, Stockholm county’s dominance as recruitment base for the county’s universities will increase until 2030 – the share rises to almost
two thirds because of the fact that the number of first choice applicants from Stockholm
county has risen faster than it has in other geographic areas.
The 2005/2007 figures for regional recruitment of first choice applicants were not
as high for universities in the rest of East Central Sweden. Less than half (47 percent) of
the applicants came from the region and almost as many (42 percent) came from other
parts of the country, whilst recruitment from Stockholm county was considerably lower
(11 percent). By the end of the period, on the other hand, according to the forecast, the
Stockholm region will become more significant as a recruitment base for universities in
the rest of East Central Sweden.
The picture that was formed showed that there will be an increasing shortage of well
educated persons in the Stockholm region during the period from 2005 to 2030. This will
promote demand for higher education during the entire period, since it will be relatively
easy to establish oneself on the job market. The increased demand that is forecasted (viewed over the entire period) will also, to a certain extent at least, alleviate the shortage of
persons with higher education – provided that the capacity for higher education is expanded in the region. The relatively large variations in demand, however, could make it difficult to achieve an even development in order to successfully reduce the shortage through
increased capacity. The variations in demand will make the adjusting supply problematic
(konstig ordföljd?). This will not only apply to the amount of university education places,
but also the direction of the offered courses.
The variations in demand will also affect competition between universities. It is, for
example, quite probable that competition between the institutions for students will be
stronger during the downturn of demand for higher education that is anticipated between 2012/2013 and 2019/2020.
The Stockholm region can contribute to increasing demand for higher education in
two ways. One way is that the region can help in trying to increase the the number of
persons qualified for entering studies at the universities – eller liknande, mainly in the
municipalities and districts where the proportion is relatively low today, e.g. Södertälje, Botkyrka and Haninge. This can be accomplished through improved quality and
efficiency in teaching at the elementary school and upper secondary school levels. This
strategy should especially be possible if the municipality has a large amount of interest in
college courses but a small proportion who qualify for university. The other way that the
region can contribute to increasing the demand for higher education is that the institutions for higher education increase the appeal of their courses in various ways, thereby
resulting in increased demand for higher education in the region. This is especially
important in those situations where the general demand for higher education takes a
downturn, resulting in increased competition between universities.
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III. The universities’ attractiveness
In part three, the attractiveness of the institutions is examined in various dimensions,
which, in turn, provides a picture of how the region’s universities stand up to the competition from universities in other regions. The purpose of this section is to show how the
institutions can increase their attractiveness and thereby promote demand for the higher
education that is offered in the region.
The predictions and projections made for need and demand could of course be invalidated by changes in the surrounding world, such as variations in the economic situation,
changing skills requirements in the job market, more attractive education being available
at universities in other regions, and the establishment of new universities. The projections can also be thrown out of line because of a change in the strength of competition
from universities in a region, such as through insufficient adaptation of the education
options to the current demand, a decrease in the quality of education or a bad reputation
amongst the students. The forecasts should not, therefore, be taken to mean that the development of the number of applicants for e.g. universities in the Stockholm region will
follow this prediction under any and all circumstances. The forecasts should be viewed as
a possible change in the ‘market’ for university studies, a market where there will be competition between universities and regions over the ‘market share’. Therefore, the forecast
will rather be a starting point for identifying measures that can contribute to a greater
proportion of the ‘applicant market’ or at least for ensuring the increase that should be
possible for the universities in the region according to the forecast.
Having clearer profiles of both individual courses and of the entire institution is one
way to increase appeal on the ‘applicant market’. It is a question of specifying the qualities that a university wants to stress as distinguished and appealing towards the students
it wants to attract as applicants. This needs to be built upon an analysis of the university’s
current identity (self image), what it is and what it has to offer – and the picture (image)
that the surrounding world has of the university.
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Lärosätenas identitet –
Självbilden av denn egna
attraktiviteten

Image (Omvärldens bild) –
Ett student- och arbetsmarknadsperspektiv

– Utbildningsinriktning
Stor ämnesmässig bredd/
nischade specialutbildningar.

– Lärosätenas popularitet
Hög popularitet hos alla
gymnasiestuderande i Sverige
men allra högst bland de
studerande i Stockholmsregionen. Nischskolorna har
inte genomslag hos breda
allmänheten dock högt
söktryck när det väl är dags
att välja.

– Utbildningens kvalitet
Generellt relativt hög andel
disputerade lärare, relativt
god examensfrekvens.
Profilering
– Internationalisering
Stor spridning mellan
olika lärosäten, i regionen
finns dock det lärosäte
som har allra högst
mobilitetsindex, KTH.

På basis av
lärosätenas
självbild och
omvärldens
bild

– Studiesociala faktorer
De få studentlägenheter som
regionen erbjuder räcker inte
på långa vägar, inga speciella
insatser för kultur, kollektivtrafik m m, dock tillgång till en
stor arbetsmarknad och
spännande storstad.

– Närhetsfaktorn
Har en stor fördel i närhet,
stort upptagningsområde.
– Utbildningarnas kvalitet
och lärosätenas rykte
Har stor betydelse, ryktet
är särskilt viktigt för män.
Vissa av lärosätena har mycket
gott rykte.
– Utbildningsinriktning
Har stor betydelse, dock
mindre än för närhet.
– Attraktivitet på arbetsmarknaden
Hög andel etablerade på
arbetsmarknaden, särskilt
från specialhögskolorna –
närhet till stor arbetsmarknad.

Sökandetryck
Hävdar sig väl. Högre söktryck på profilerade
utbildningar, svagare på mer allmänna
utbildningar.
An overall picture of the identity, image and attractiveness.of the universities in the
region of Stockholm.

One result of this study is that the institutions in the region have collectively a relatively
large subject scope in the form of universities with a more general focus and many places,
but also a large number of special universities with niched courses and relatively few
places. It is also apparent that the quality of education is relatively high – defined as a
high proportion of teachers with a doctoral degree and a high graduation rate – and that
many institutions have a clear profile for internationalisation, and, to a certain extent,
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also student welfare factors. The institutions compete with one another within several
education programmes in the region. However, this characterisation of the institutions is
incomplete, since there are only certain parts of the actual educational programme that
are included in the description. It also does not include the views that teachers, other
personnel and students at the institution have on the programme.
It would also appear from the summary of how the surrounding world views the universities that these institutions have a high level of popularity amongst uppersecondarys
school graduating classes and that – from the students’ perspective – proximity, size
and reputation are important when choosing a university. A university’s proximity to the
place of residence is an important factor when making that choice; in that regard, the institutions in the Stockholm region have a great advantage due to their location in the city
region. Information on the attractiveness of the institutions in the job market appears to
be relatively good; for example, establishment levels are high.
Although the attractiveness (for both identity and image) varies somewhat between
the different institutions in the Stockholm region, the overall impression is that they have
a high level of attractiveness, especially in certain specialised courses. It can therefore
be asserted that the universities in Stockholm county have relatively high appeal and
that they all perform rather well in competition with other universities. For example, the
economics programme – which is a high-volume programme – has a high attractiveness
level, and several of the universities rank amongst the highest by that measure.
The attractiveness of the universities in Stockholm county can be partly due to a
high proportion of profiled courses that are perceived as attractive, and partly due to the
institution’s central geographical location in a densely populated region. There can, however, be great competition within the same region for certain lines of education. In the
Stockholm region, a relatively large proportion of university students choose to graduate
at a different institution to the one they started their studies in. There are no statistics
that shed light on why this is the case, but one reason for a change in institution may be
that a certain course is not available at the university where the student begins his or her
studies. This is probably more common for students who are studying courses rather
than education programmes. Stockholms University and Södertörns Södertörn University have a comparatively large proportion of course students, which could, to a certain
extent, explain why there are so many transfers to other institutions. One other possible
reason could be that some universities are regarded as having a higher status than others
within certain education programmes, which could lead to a student choosing to continue the latter part of his or her studies at one of those universities and graduate there
– for example, another university in the region or one somewhere else in East Central
Sweden, such as Uppsala universitet (Uppsala University).
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Inledning

Regionplanekontoret arbetar med att ta fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Planen berör två geografiska områden, Stockholms län
respektive Östra Mellansverige1. Visionen för planen är att Stockholmsregionen ska vara
Europas mest attraktiva storstadsregion. Det har också utarbetats fyra mål som sammantaget uttrycker den attraktivitet som regionen behöver kännetecknas av. Dessa mål
är: 1. En öppen och tillgänglig region, 2. En ledande tillväxtregion, 3. En region med god
livsmiljö och 4. En resurseffektiv region.2 Planen kommer att ha ett långt tidsperspektiv,
ända till 2050. Inom ramen för sex strategier kommer det att finnas planeringsmål för
styrningen av utvecklingsarbetet; tidshorisonten för planeringsmålen är ca 20 år, dvs. till
2030.
Historiskt sett har en hög utbildningsnivå hos befolkningen och tillgång till högre
studier haft en stor betydelse för tillväxten i Stockholmsregionen. Under de senaste årtiondena har betydelsen blivit ännu större beroende på att närings- och arbetslivet blir allt
mer kunskapsintensivt. Högre utbildning spelar en väsentlig roll för att kunna nå de uppsatta målen för den regionala utvecklingsplanen och därigenom också för möjligheterna
att stärka regionens attraktivitet. Olika insatser för att främja den högre utbildningen
har betydelse för t.ex. målet att Stockholmsregionen ska fortsätta att vara en ledande
tillväxtregion och en öppen och tillgänglig region.3
Det är därför angeläget att det finns ett underlag om den långsiktiga utvecklingen av
högre studier och högutbildade i regionen. Som ett led i detta arbete uppdrog Regionplanekontoret åt SWECO EUROFUTURES att med utgångspunkt i bl.a. demografiska
faktorer göra en prognos på lång sikt för individers efterfrågan på högre studier.
För att ge en mer fullständig bild har det också varit nödvändigt att belysa behovet av
personer med högre utbildning. Individers efterfrågan på högre utbildning på lång sikt
bör relateras till det framtida samhälleliga behovet av och tillgången till högutbildade.
Om det på sikt finns ett överskott av högutbildade, kan den prognostiserade efterfrågan på högre studier påverkas; den faktiska efterfrågan på högre studier kan bli lägre
än enligt prognosen. Om det däremot finns en brist på högutbildade talar detta för att
prognosen infrias eller att efterfrågan blir ännu starkare, eftersom det kan bli lättare
att få ett arbete som kräver en högskoleutbildning. Det finns ett dubbelriktat samband
mellan individers efterfrågan på högre utbildning och samhällets nettobehov av högt
utbildade; ett stort nettobehov kan skapa eller möjliggöra en ökad efterfrågan samtidigt
som denna i sin tur är en förutsättning för att kunna avhjälpa en brist på personer med
högre utbildning.
Individers efterfrågan påverkas också av den attraktivitet som den högre utbildningen har i en region. Universitet och högskolor kan själva påverka efterfrågan på högre

1

2

3

Östra Mellansverige är de sju län som deltar i samverkan kring RUFS
2010: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Örebro och Gävleborgs län.
Vision, mål och strategier för regionens utveckling samt program
för ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010), Regionplanenämnden
2006−0056 (2007), sid 5.
Se op.cit.för en närmare beskrivning av målen.
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utbildning genom att t.ex. erbjuda utbildningar av hög kvalitet som gör att dessa upplevs
som mer attraktiva. Vid en allmän nedgång av efterfrågan på högre studier kan t.ex. en
region med attraktiva utbildningar kompensera sig för denna nedgång genom att en
ökad andel av de studerande söker sig till dessa utbildningar. Den omvända situationen
är när det finns ett starkt intresse för högre studier i en region, som inte resulterar i en
ökad efterfrågan på regionens befintliga högskoleutbildningar, eftersom dessa inte är
tillräckligt attraktiva i jämförelse med utbildningar vid högskolor i andra regioner. Även
mellan attraktivitet och efterfrågan finns det således ett dubbelriktat samband; med en
hög attraktivitet kan lärosätena påverka individers efterfrågan, men en hög efterfrågan
på en utbildning kan i sig också vara en faktor som stärker attraktiviteten.
Sammantaget betyder det att det finns ett ömsesidigt samband mellan å ena sidan
individers efterfrågan på högre utbildning och å andra sidan behov av högutbildade
och utbildningens attraktivitet. Man bör vid tolkningen av prognoser av efterfrågan på
högre utbildning – som görs utifrån demografiska faktorer – vara medveten om denna
påverkan.
Samhällets behov av
högutbildade

Individers efterfrågan på
högre studier

Högre utbildningars
attraktivitet vid olika
universitet och högskolor
Figur 1. Sambandet mellan individers efterfrågan, samhällets behov och
lärosätens attraktivitet.

Denna studie om den långsiktiga utvecklingen av högre utbildning i Stockholmsregionen
kommer mot bakgrund av vad som sagts ovan att bestå av tre delar:
I den första delen görs en uppskattning av behovet av och tillgången till högutbildade
år 2030, bl.a. utifrån de prognoser som har tagits fram över befolkningsutvecklingen i
regionen. Dessa beräkningar mynnar ut i en bedömning av nettobehovet av högutbildade
2030 vid två alternativ för regionens tillväxt. Ett stort nettobehov kommer att främja
efterfrågan på högre studier och vice versa vid ett stort överskott av högutbildade.
Den andra delen ägnas åt den framtida efterfrågan på högre utbildning under perioden 2005−2030 för Stockholmsregionen och Östra Mellansverige. Prognosen kommer
att baseras på bl.a. demografiska faktorer och andelen högskolebehöriga i gymnasiets
avgångsplatser. Det bör betonas att prognosen i strikt mening är en framskrivning av
utvecklingen av individers efterfrågan på basis av de nämnda faktorerna. Andra externa
faktorer som kan påverka efterfrågan har inte beaktats. Genom den uppskattning av det
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framtida behovet som har gjorts i den första delen är det dock möjligt att göra en övergripande bedömning av realismen i den prognostiserade framtida efterfrågan på högre
utbildning.
I den tredje delen görs en genomgång av lärosätenas attraktivitet i olika dimensioner, vilket i sin tur ger en bild av hur regionens högskolor står sig i konkurrensen med
högskolor i andra regioner. Syftet med detta avsnitt är att visa hur lärosätena kan stärka
sin attraktivitet och därigenom också främja efterfrågan på den högre utbildning som
erbjuds i regionen.
Rapporten bygger i huvudsak på statistik från databaser, sekundärmaterial och bearbetningar av uppgifter i dessa källor.

Del 1 Behovet av högutbildade
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Högutbildade – behov och tillgång

Det har i arbetet med ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)
tagits fram en prognos – eller framskrivning – till år 2030 för utvecklingen av vissa
variabler i Stockholms län4. Framskrivningar av variablerna har gjorts enligt två alternativ: ett alternativ med hög tillväxt (Hög) och ett alternativ med låg tillväxt (Låg). Enligt
prognosen kommer det år 2030 att finnas ett behov av 569 000 personer (20−64 år) som
är högutbildade (högskoleutbildning om minst tre år) vid alternativet Hög, medan alternativ Låg innebär ett behov av 507 000 högutbildade. Detta kan ställas mot det befintliga utbudet av högutbildade personer som år 2005 uppgick till 294 000. En fråga som
inställer sig är om det ökade behovet av högutbildade kan tillfredsställas inom ramen för
nuvarande befolkningsstruktur, befintlig utbildningskapacitet och prognostiserad inflyttning: Kommer det trots dessa ”tillflöden” uppkomma en brist på högutbildade personer i
Stockholms län 2030?
I detta avsnitt kommer först tillgången på högutbildade beräknas. Därefter ställs detta
mot det prognostiserade behovet av personer med högre utbildning 2030, vilket ger ett
nettobehov i form av brist eller överskott på antal högutbildade (se figur 2).
Behov av högutbildade 2030
enligt RTKs framskrivning

Högutbildade i populationen
2005 som finns kvar 2030

Antal examinerade 2005–2030

Nettobehovet av högutbildade
2030: Brist eller överskott

Tillgång till högutbildade 2030

Antal nyinflyttade 2005–2030
som är högutbildade
Figur 2. Översikt över stegen i beräkningen av nettobehovet av högutbildade 2030.

Tillgången på högutbildade år 2030
Tillgången på högutbildade år 2030 har beräknats i tre moment:
 En uppskattning av hur många av de högutbildade i den befintliga populationen
2005 som finns kvar 2030.
 En beräkning av antalet som tar examen på universitet och högskolor 2005−2030.
 En uppskattning av antalet nyinflyttade under perioden som är högutbildade 2030.

4

Stockholm Mälarregionen – Framskrivningar för grundantaganden,
Regionplanekontoret, 2007-02-06.
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Antal högutbildade år 2030 från populationen 2005
Utgångspunkten är antalet högutbildade i Stockholms län 2005 med fördelning per ålderklass. Detta antal kommer till år 2030 att minska genom dels dödsfall, dels pensioneringar. För varje år under perioden 2005−2030 har detta bortfall beräknats genom att ta
hänsyn till den ”pensionering” som sker av en årsklass (de som föregående period var 64
år) och de dödsrisker, enligt SCB:s befolkningsstatistik, som finns för varje årsklass (en
årsklass är här lika med ett år). Detta ger för varje år en kvarstående population av högutbildade, vilket 2030 ger det antal högutbildade som finns kvar av de högutbildade 20055.
Det är troligt att användningen av dödsrisker för hela populationen i en årsklass kan leda
till en viss underskattning av kvarstående högutbildade år 2030 genom att högutbildade
i regel har en något lägre dödsrisk än den övriga befolkningen. Det bedöms dock att detta
förhållande endast marginellt påverkar det beräknade antalet högutbildade. Av figur 3
framgår att det i den högutbildade populationen 2005 sker en stark ökning av antalet
pensionerade till år 2012, vilket beror på att ”40-talisterna” i stor utsträckning går i
pension under denna period. Därefter minskar pensioneringar något till år 2024, då det
återigen sker en relativt stark ökning av antalet pensionerade till år 2029.
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Till pension

Figur 3. Utvecklingen av antalet dödsfall och pensioneringar för populationen
högutbildade 2005 i Stockholms län.
Källa: Bearbetningar av statistik från SCB:s databas
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Hänsyn tas inte i detta moment till att det också kommer att ske
en utﬂyttning från länet av högutbildade personer som ingår i den
beﬁntliga populationen 2005. Denna förändring fångas i stället upp
av utvecklingen av den totala nettoﬂyttningen av högutbildade (se
avsnittet om nettoinﬂyttningen).
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Tillskott av högutbildade genom examination
Det sker ett tillskott av högutbildade genom examination av högutbildade vid universitet
och högskolor i länet. Tillskottet beräknas utifrån länets befintliga utbildningskapacitet.
Examinationen för hela perioden 2005−2030 beräknas genom att använda uppgiften
över antalet som tog examen år 2005 (dvs. en befintlig kapacitet på 11 000 personer som
tog examen) enligt SCB:s och Högskoleverkets statistik. Hänsyn tas inte till de dödsfall
som kan ske bland de som har examinerats under perioden; det bedöms att bortfallet
p.g.a. dödsfall är försumbart för denna grupp. Vid beräkningen av antalet examinerade
under perioden tas – i detta moment – heller ingen hänsyn till att ett visst antal av dessa
flyttar från regionen. Hänsynstagande till detta sker i nästa steg när nettoinflödet/nettoutflödet av högutbildade beräknas genom att beakta nettoflyttningen till länet. Dessutom
bör noteras att ett visst antal av dem som examinerats från länets universitet och högskolor inte kommer från ”ursprungsbefolkningen” 2005 utan från dem som under perioden
har flyttat till länet, dvs. en del av den befolkningsförändring som sker under perioden
och som utgör en av grunderna för beräkningen av behovet av antalet högutbildade år
2030.

Tillﬂöde av högutbildade genom nettoﬂyttning
Nästa steg är att beakta det tillflöde av högutbildade som sker genom nettoflyttning till
länet. I underlaget till den tidigare nämnda prognosen över utvecklingen i regionen finns
för ”Hög”- och ”Låg”-alternativen uppgifter över nettoflyttningen av antalet högutbildade
till länet för åren 2005, 2010, 2020 och 2030. Nettoflyttningen av högutbildade för varje
år har beräknats som ett genomsnitt av de tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna för 2005
och 2010 har således utnyttjats för att beräkna ett uppskattat årligt genomsnitt, vilket
används för åren 2006−2010. Motsvarande beräkningar har skett för den övriga delen
av perioden fram till 2030. Detta ger ett bruttotillflöde av högutbildade genom nettoflyttningen varje år. För att kunna beräkna hur många av de högutbildade i nettoflyttningen
som finns kvar 2030 måste man ta hänsyn till de pensioneringar och dödsfall som sker
från året när nettoflyttningen äger rum fram till 2030. Detta måste göras för varje ”nettoinflyttningsår”; t.ex. för dem som flyttade till länet 2006 ska man varje år fram till 2030
räkna bort dem som pensioneras och dör. På motsvarande sätt ska man t.ex. göra för dem
som flyttat till länet 2017 men då endast för åren mellan 2017 och 2030. Dessa beräkningar har genomförts med hjälp av de dödsrisker som användes för den ursprungliga
populationen av högutbildade 2005. För uppskattningarna av antalet pensioneringar för
resp. år har använts samma ”pensioneringsandel” som för den befintliga populationen av
högutbildade 2005.
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Den samlade bilden över utvecklingen av antalet
högutbildade till år 2030
I figur 4 återges utvecklingen av tillgången på högutbildade för perioden 2005−2030 för
alternativ ”Hög”. Det framgår tydligt att de högutbildade från populationen 2005 spelar
successivt en mindre roll för tillgången; i slutet av perioden har denna grupp av högutbildade mer än halverats jämfört med år 2005. Minskningen kompenserades till viss del
av att högutbildade i gruppen nettoinflyttade får en allt större betydelse för att år 2030
uppgå till 91 000 personer. Den starkaste växande tillgången av högutbildade utgörs dock
av antalet examinerande från universitet och högskolor i länet.
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Figur 4. Utvecklingen av tillgången till antalet högutbildade 2005−2030 i Stockholms län
fördelat på populationen 2005, nettoﬂyttning och examinerade. Alternativ ”Hög”.
Källa: Bearbetningar av statistik från SCB:s databas

Nettobehovet av högutbildade – behov kontra tillgång
Om man ser till behovet6 i relation till tillgången (se figur 4) vid några tidpunkter kan
bristen på högutbildade beräknas. Bristen vid alternativ ”Hög” skulle 2010 uppgå till
27 000 personer, 50 000 personer år 2020 och 73 000 personer år 2030, dvs. en ökande
brist av högutbildade under perioden. Denna ökning är troligen till viss del en effekt av att
det samtidigt sker en strukturförändring i länets näringsliv mot mer kunskapsintensiva
branscher som kräver en högre andel högutbildade än tidigare.7
Det kommer vid alternativ ”Hög” att vara en total brist på högutbildade om 164 000
personer år 2030 (figur 5), om man bortser från nettoinflyttningen. När denna inkluderas blir bristen 73 000 högutbildade personer. Antalet nyexaminerade har störst betydelse för tillgången; ca 55 procent av antalet högutbildade år 2030 utgörs av personer
6
7

Stockholm Mälarregionen, op.cit.
I Stockholm Mälarregionen, op.cit., sid.24 sägs också att ”framskrivningen innebär en fortsatt koncentration av kunskapsintensiva
tjänster till Stockholms län”.
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som har examinerats från universitet/högskolor i länet under perioden 2005−2030.
Examinationen, som år 2005 uppgick till 11 000 personer, skulle – för att avhjälpa bristen – behöva öka med omkring 3 000 personer per år till en årlig examinationsfrekvens
om 14 000 personer, dvs. en ökning med nästan 30 procent. Om inte detta sker, behövs
det en motsvarande ökning av nettoinflyttningen av högutbildade till länet; genomsnittligt sett kan detta innebära en ökning av den årliga nettoinflyttningen av högutbildade
personer på ca 60 procent. Det är också möjligt att inpendlingen av högutbildade till
regionen ökar, vilket till viss del skulle kunna minska nettobehovet.
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Figur 5. Tillgång till och behov av högutbildade personer i Stockholms län 2005 (tillgång)
och 2030 (tillgång och behov i alternativ Hög). Antal (i 1000-tal)
Källa: Bearbetningar av statistik från SCB:s databas

Vid alternativ ”Låg” kommer det år 2030 att vara en total brist på högutbildade om drygt
100 000 personer, om man bortser från nettoinflyttningen. När denna inkluderas blir
bristen 44 000 högutbildade personer. Antalet nyexaminerade har störst betydelse för
tillgången; ca 60 procent av antalet högutbildade år 2030 utgörs av personer som har
examinerats från universitet/högskolor i länet under perioden 2005−2030. Examinationen skulle för att avhjälpa bristen behöva öka med nästan 1 800 personer per år till en
årlig examinationsfrekvens om knappt 12 800 personer, dvs. en ökning med drygt
16 procent. Om inte detta sker, behövs det en motsvarande ökning av nettoinflyttningen
av högutbildade till länet; genomsnittligt sett kan detta innebära en ökning av den årliga
nettoinflyttningen av högutbildade personer på drygt 50 procent. En ökad inpendling av
högutbildade till regionen kan också till viss del bidra att minska bristen.
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Figur 6. Tillgång till och behov av högutbildade personer i Stockholms län 2005 (tillgång)
och 2030 (tillgång och behov i alternativ ”Låg”). Antal (i 1000-tal)
Källa: Bearbetningar av statistik från SCB:s databas

Slutsatser
Den starka ökningen av behovet av högutbildade från drygt 290 000 år 2005 till nästan
510 000 personer är 2030 kommer inte att kunna täckas av tillgången på personer med
högre utbildning. Det kommer visserligen att ske ett betydande tillskott genom de personer som examineras från regionens universitet och högskolor – totalt 275 000 personer
fram till 2030 – och även till viss del genom nettoflyttningen, men det kommer ändå att
uppkomma en brist på högutbildade personer i både alternativen med låg och hög tillväxt
i regionen. Under hela perioden 2005−2030 växer bristen på högutbildade och kommer
2030 att uppgå till 73 000 vid det högre tillväxtalternativet och 44 000 personer i alternativet med lägre tillväxt.
Det är inte förvånande att det kommer att vara en stark ökning av behovet av personer
med högre utbildning i Stockholmsregionen. Strukturomvandlingen mot verksamheter som kräver hög kompetens och är kunskapsintensiva är ännu mer markerad i
Stockholmsregionen än i landet i övrigt. Det reguljära tillflödet från nettoinflyttning
och examinationen vid regionens lärosäten räcker dock inte till för att både kompensera
bortfallet (dödsfall och pensioneringar) i den befintliga populationen och tillfredställa
ett ökande behov av högutbildade. Även om bristen till viss del kan lindras genom ökad
inpendling vid en regionförstoring kommer det troligen att kvarstå en betydande brist på
högutbildade.
Ett alternativ – för att avhjälpa bristen – som ligger nära till hands är att öka antalet
högskoleplatser vid regionens lärosäten och/eller öka och effektivisera genomströmningen i undervisningen för att få fler examinerade inom de befintliga resurserna. Om man
väljer att bygga ut kapaciteten, skulle det – vid samma effektivitet i genomströmningen
som idag – innebära att antalet högskoleplatser skulle behöva öka med ca 30 procent
(Hög tillväxt) eller 16 procent (Låg tillväxt) för att helt ”bygga bort” bristen på högutbildade. För att få kompetenta sökande till denna expansion av högskoleutbildningen
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kommer det sannolikt att krävas en relativt stark ökning av efterfrågan på högskoleutbildning.
Ett annat sätt att uttrycka detta är att arbetsmarknaden i framtiden gott och väl
kommer att kunna ”svälja” den ökning av utbildad akademisk arbetskraft som skulle bli
följden av en ökad examination av studerande vid lärosätena i regionen. Därmed inte
sagt att behovet av högutbildade kommer att vara jämnt spritt över arbetsmarknaden.
Behovet kommer att vara mer uttalat inom vissa områden, t.ex. de som kräver teknisk
och naturvetenskaplig kompetens. Denna differentierade behovsbild kommer troligen
att påverka inriktningen i efterfrågan på högskoleutbildningen både vid nuvarande
volym och vid en ökning/minskning av denna.
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Del 2 Individers efterfrågan
på högre utbildning
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Långsiktig efterfrågan på högre
utbildning
Angreppssätt och metod
För att kunna göra en bedömning av den långsiktiga efterfrågan på högskoleutbildning
fram till år 2030 kommer förändringen av befolkningen, antalet behöriga och antalet
sökande studeras. Det bör redan nu sägas att det snarare är förändringens riktning och
styrka än den exakta nivån på efterfrågan som kommer att prognostiseras.
Bedömningen av den framtida efterfrågan kommer att baseras på det underlag som
tas fram i tre steg i analysen:
I ett första steg beräknas utvecklingen av befolkningen i åldersgruppen 19−24 år för
perioden 2005 till 2030. Åldersgruppen 19−24 har valts för att nybörjare till högskolestudier i mycket hög utsträckning (75 procent) kommer från denna grupp.
I ett andra steg beräknas utvecklingen av antalet behöriga för högskolestudier genom
att utgå från den genomsnittliga andelen (2005−2007) med behörighet av det totala
antalet personer i befolkningen som är 20 år. Antalet behöriga under prognosperioden
beräknas genom att använda uppgifterna över den demografiska utvecklingen (se ovan).
Antalet behöriga utgör ett mått på den potentiella efterfrågan på högskolestudier.
Detta gör det möjligt att i ett tredje steg uppskatta utvecklingen av antalet sökande
till högskolestudier. Utgångspunkten är det faktiska antalet sökande 2005−2007
(genomsnitt). Utvecklingen av antalet sökande uppskattas sedan genom användning av
uppgifterna över förändringen av antalet behöriga under perioden. Det antas därvid att
det finns ett samband mellan utvecklingen av antalet behöriga och antalet sökande.
Som en bakgrundsvariabel redovisas även uppgifter över gymnasisternas intresse för
högskolestudier. Studieintresset påverkar troligen benägenheten att söka till högskolan
givet att man har behörighet. Denna variabel ger därför en övergripande bild över om
det är realistiskt att anta att behörighet till högskolestudier också kommer att resultera
i ansökningar till högskolestudier; om det finns en hög andel av ungdomarna som är
behöriga för högre studier samtidigt som det är ett lågt studieintresse är det sannolikt att
det kommer att bli ett relativt lågt antal sökande till högskolor och universitet.
Det ovan beskrivna angreppssättet åskådliggörs i figur 7.

Studieintresse
Utvecklingen av
befolkningen (19–24 år)
Utvecklingen av antalet
behöriga i befolkningen
(19–24 år)
Andel av befolkningen
(20 år) med högskolebehörighet

Utvecklingen av antalet
sökande med hänsynstagande till förändringen
av antalet behöriga

Antalet sökande till
högskolan 2005–2007
(genomsnitt)

Figur 7. Angreppssättet vid uppskattning av efterfrågan på högskoleutbildning.
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Utvecklingen av ovan nämnda faktorer redovisas på nationell, regional och lokal nivå. De
geografiska områdena omfattar:
 Stockholms kommun,
 Övriga Stockholms län (exklusive Stockholms kommun),
 Övriga Östra Mellansverige (exklusive Stockholms län),
 Totalt i riket.

Demograﬁsk utveckling
En viktig faktor vid studier av efterfrågan på högre utbildning i ett längre perspektiv är
den demografiska utvecklingen av antalet personer i de mest studiebenägna åldrarna.
Om antalet i denna grupp stiger förväntas också efterfrågan öka. Men det är inte bara antalet personer i de mest studiebenägna åldrarna som avgör huruvida efterfrågan kommer
att öka eller minska framöver, även utvecklingen av antalet högskolebehöriga personer
samt intresset för högskolestudier hos eleverna på gymnasiet påverkar i hög grad på
efterfrågan.
I detta avsnitt ges en överblick över den långsiktiga utvecklingen av befolkningen i åldersgruppen 19−24 år enligt tillgängliga prognoser. Detta ger en bruttosiffra över tillgänglig målgrupp för universitet och högskolor framöver. Anledningen till att åldersgruppen
19−24 år har valts är att benägenheten att delta i högre utbildning är tydligt relaterad till
ålder. I denna ålder är benägenheten att studera på högskola hög och storleken på dessa
årskullar är därför av särskild betydelse för hur stort det framtida efterfrågetrycket blir.
Därefter följer en prognos över hur högskolebehörigheten kommer att utvecklas i relation
till den demografiska utvecklingen. I samband därmed redovisas också vissa uppgifter om
gymnasiestuderandes intresse för högskolestudier. Dessa uppgifter ger sammantaget ett
underlag för att kunna uppskatta antalet sökande till högskolestudier.

Antalet 19–24 åringar under prognosperioden
Prognosen över antalet 19−24 åringar i riket är beräknad utifrån SCB:s befolkningsprognos fram till år 2050. Regionplanekontorets framskrivning för år 2050 har använts för att
beskriva utvecklingen i Stockholms län och i Östra Mellansverige.
I denna presenteras utvecklingen vart femte år, 2005 till 2030. För att få en detaljerad
befolkningsprognos för Stockholms kommun har Regionplanekontorets befolkningsprognos för perioden 2005−20168 använts. Utvecklingen därefter, fram till 2030, har
antagits överensstämma med förändringstakten för Stockholms län.
I figur 8 visas den prognostiserade befolkningsökningen i riket totalt sett, i Stockholms kommun, i övriga Stockholms län (exklusive Stockholms kommun) och i övriga
Östra Mellansverige (exklusive Stockholms län) från 2005 och framåt. Utvecklingen
har i stort sett samma mönster i upp- och nedgång för alla områden, däremot skiljer sig
kurvorna åt i storleken på svängningarna uppåt och neråt.

8

Befolkningsprognos 2005−2014 för åren 2005 och 2006 samt Befolkningsprognos 2007-2016 för åren 2007−2016, Regionplanekontoret.
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Antalet 19−24 åringar i riket har ökat mellan 2005 och 2008 till 700 000 personer.
Fyra år senare, 2012, har antalet ökat med ytterligare 11 procent, till 780 000 personer.
Därefter vänder kurvan neråt till som lägst 620 000 personer 2020, en minskning med
21 procent. Mot slutet av prognosperioden ökar antalet återigen och uppgår, år 2030, till
några fler än idag, 703 000 personer.
Antalet ungdomar ökar allra mest i övriga Stockholms län de närmaste åren, med
33 procent, från dagens 75 000 till närmare 100 000 personer år 2012. År 2019 nås den
lägsta nivån under prognosperioden, antalet uppgår då till 85 000 personer – en minskning med 15 procent. Därefter ökar antalet ungdomar igen och uppgår, under slutet av
prognosperioden till 104 000, dvs. en ökning med 4 000 personer jämfört med toppåret
2012 och en uppgång med nästan 30 000 personer jämfört med läget idag.
Stockholms kommun ökar inte lika starkt som övriga länet de närmaste åren, från
63 000 år 2008 till 71 000 år 2012, en ökning med 12 procent. Motsvarande ökning för
övriga Östra Mellansverige är sex procent, från 143 000 år 2008 till 151 500 år 2012.
Minskningen därefter är mest markant i övriga Östra Mellansverige där antalet 19−24
åringar minskar med 22 procent. Minskningen är, om än inte lika dramatisk, också
märkbar i Stockholms kommun med 16 procent till 60 000 personer. Även om det
därefter vänder uppåt igen sker det ingen full återhämtning av den starka nedgången.
Antalet personer är dock något fler i Stockholms kommun år 2030 jämfört med i dag,
medan antalet 19−24 åringar i övriga Östra Mellansverige är något mindre än i dag.
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Figur 8. Antal 19−24 åringar, prognos 2007−2030.
Källa: SCBs befolkningsprognos över antalet 19−24 åringar mellan åren 2005−2050 har använts för riksnivån.
Uppgifterna för övriga Stockholms län (exklusive Stockholms kommun) och övriga Östra Mellansverige
(exklusive Stockholms län) är beräknade utifrån prognosen som presenteras i Regionplanekontorets rapport,
Befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling i Östra Mellansverige – framskrivning för år 2050. För
Stockholms kommun har Regionplanekontorets statistik, Befolkningsprognos 2007−2016, kompletterats och
antagits överensstämma med SCBs prognos för Stockholms län.

De stora barnkullarna präglar utvecklingen
På grund av att fruktsamheten9 har varierat kraftigt, med en topp i födelsetalen under
perioden 1989–1993, har detta resulterat i en stor variation över åren av antalet personer
i olika åldersgrupper. Om befolkningen inte ska minska måste varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn. Under större delen av 1900−1970 var fruktsamheten över den magiska
2,1 nivån, dvs. svenska befolkningen reproducerade sig själv. Sedan 1970-talet har nivån
bara varit över 2,1 vid två tillfällen, 1990 och 1991. Omkring år 1990 föddes till exempel
drygt 120 000 barn. Det är denna ”baby-boom” som återspeglas i den första puckeln i
diagrammet ovan. En förklaring till att barnafödandet ökade mellan år 1987 och 1990 var
att trenden mot allt högre åldrar hos kvinnorna vid första barnets födelse avstannade. En
annan bidragande orsak var att allt fler födde sitt andra barn inom 30 månader efter första barnets födelse som en anpassning till de ekonomiska reglerna i föräldraförsäkringen.
Huvudorsaken till att fruktsamheten därefter sjönk är troligen främst lågkonjunkturen
och de ekonomiska åtstramningarna. Det starka sambandet mellan föräldraförsäkring
9

Mått på hur många barn en kvinna beräknas föda i genomsnitt under
sin livstid. SCB.
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och förvärvsinkomst i Sverige bidrar till att födelsetalen samvarierar med konjunkturläget, vars följdeffekt är en utveckling med stora variationer i barnafödandet, något som
inte har noterats i övriga Europa.
Efter toppnoteringarna omkring år 1990 sjönk fruktsamheten till en lägsta nivå 1999
då det bara föddes omkring 90 000 barn, fruktsamheten var vid denna tidpunkt nere
på 1,5. Det är dessa ungdomar som kommer att befinna sig i åldern 19−24 år omkring år
2020, dvs. när kurvan i figur 8 är på sin lägsta nivå. Från och med 2002 har antalet födda
ökat konstant. Under 2007 föddes 107 421 barn i Sverige. Inte sedan 1994 har det fötts så
många barn i Sverige. Kan man då anta att Sverige är på väg mot en babyboom? Under
2007 var den summerade fruktsamheten 1,88, dvs. under nivån för förra babyboomen.
Att kurvan över antalet 19−24 åringar i slutet av prognosperioden pekar uppåt beror
således på antalet barn födda mellan 2007−2012.
Förändringarna i antalet födda får naturligtvis påtagliga effekter på antalet 19−24
åringar under prognosperioden. Dessa stora upp- och nedgångar kommer att ställa stora
krav på utbildningsväsendet. Den stora gruppen födda runt 1990 ska just börja söka till
universitet och högskolor och efterfrågan på högskoleplatser kommer att öka väsentligt.

Behörighet till högre studier
En viktig faktor för efterfrågan på högre studier är utvecklingen av antalet behöriga till
universitet och högskolor. Huruvida den stora ökningen av antalet 19−24 åringar under
den första delen av prognosperioden återspeglar en möjlig framtida efterfrågan beror
på om dessa kommer att vara behöriga att söka sig till högre studier eller inte. För att en
gymnasieelev ska få allmän behörighet till universitets- och högskolestudier krävs att
han eller hon har minst betyget godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av ett
fullständigt program. Andelen behöriga 20-åringar har valts som mått beroende på att
denna andel är beräknad på samtliga 20-åringar i riket och inte enbart på dem som går ut
gymnasieskolan med grundläggande behörighet.

64 procent av 20-åringarna är behöriga i riket
Andelen behöriga 20-åringar skiljer sig åt både mellan och inom de jämförda geografiska
områdena. Andelen behöriga 20-åringar i riket har varit oförändrad de senaste tre åren,
64 procent (figur 9). Det bör dock, som påpekades ovan, noteras att statistiken avser
andelen av samtliga 20-åringar som är behöriga för högskolestudier. I gruppen ingår
således även de 20-åringar som inte har genomgått gymnasieskolan. Andelen behöriga
för denna bredare grupp av 20-åringar blir därför betydligt lägre än motsvarande andel
för dem som går ut årskurs 3 i gymnasieskolan.
Det är en större andel kvinnor än män i åldern 20 år som har grundläggande behörighet, år 2005 var fördelningen i riket 52 procent kvinnor jämfört med 48 procent män. Av
det totala antalet behöriga 20-åringar hade 11 procent utländsk bakgrund10. Av de med
utländsk bakgrund var 6 procente kvinnor och 5 procente män.
10 Personer med utländsk bakgrund deﬁnieras som personer som är
utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
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Relativt låg andel behöriga i Stockholms län
Andelen behöriga 20-åringar har minskat något i Stockholms län under de senaste åren
till 59 procent läsåret 2006/07. Det råder stora skillnader mellan olika kommuner i
Stockholms län. Högst andel behöriga återfinns i de norra närförorterna Täby, Danderyd och Lidingö med, i genomsnitt de senaste tre åren, omkring 70 procent. Lägst andel
noteras i Södertälje med 45 procent. Andra kommuner med låg andel är Botkyrka och
Haninge. Det finns en samvariation mellan andelen behöriga och andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund. I Botkyrka har 52 procent av 20-åringarna utländsk
bakgrund, i Södertälje är andelen 41 procent följt av Haninge och Stockholm med 30
procent vardera. Motsvarande andel i Danderyd är 19 procent, i Täby 16 procent och i
Lidingö 13 procent11.
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Figur 9. Andel (procent) behöriga 20-åringar i respektive geograﬁskt område,
2004/05–2006/07.
Källa: Skolverkets gymnasiestatistik, genomsnitt 2004/2005–2006/2007.

11 Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter kommun,
civilstånd, ålder och kön. SCB Befolkningsstatistik, 2007.
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Uppsala- och Östergötlands län har högst andel behöriga i
Östra Mellansverige
Övriga Östra Mellansverige har en relativt hög andel behöriga 20-åringar, 62 procent
i genomsnitt under de senaste tre åren. Andelen har ökat något under det senaste året.
Högst genomsnittlig andel uppvisar Uppsala och Östergötlands län med 66 procent vardera medan övriga län har omkring 60 procent.
Vid en genomgång av samtliga län och kommuner i övriga Östra Mellansverige läsåret
2006/07 framkommer att högst andel behöriga 20-åringar i Uppsala län återfinns i
Uppsala och Östhammar med 68 respektive 65 procent. Lägst andel uppvisar Älvkarleby
med 46 procent. I Södermanlands län har Katrineholm och Vingåker en hög andel, 67
respektive 66 procent medan motsvarande andel i Gnesta endast uppgår till 49 procent.
I Östergötlands län har Ydre, Boxholm och Linköping en hög andel, 74, 72 och 70 procent
vardera. Ingen av kommunerna i detta län ligger under 50 procent. I Örebro län är det
Hällefors och Örebro som har en hög andel behöriga, 69 respektive 67 procent. Inte
heller i detta län är det någon kommun där andelen behöriga understiger 50 procent.
I Västmanlands län har Kungsör och Köping en hög andel, 73 respektive 70 procent.
Skinnskatteberg har däremot en låg andel, 47 procent. Ockelbo i Gävleborgs län ligger
på åttonde plats i Sverige över andelen behöriga 20-åringar, 76 procent. Även Gävle uppvisar en hög andel med 68 procent. Samtliga kommuner i Gävleborgs län har en behörighet över 50 procent.
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Prognos över antalet behöriga
För att prognostisera antal behöriga i åldersgruppen 19−24 år har antagits att andelen
behöriga under perioden 2007−2030 är densamma som den genomsnittliga andelen för
20-åringar 2005−2007. Denna andel i kombination med den demografiska utvecklingen
ger antalet behöriga 19−24 åringar för varje år under prognosperioden (se figur 10).
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Figur 10. Antal behöriga 19−24 åringar, prognos 2005/07−2030.
Källa: Behörighet utifrån ett medelvärde av ”Andel invånare, 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola 2005−2007”, Skolverket samt uppgifter i ﬁgur 8 över antalet 19−24 åringar.

Sett över hela prognosperioden ökar antalet behöriga totalt med 6 procent jämfört med
idag. Den största ökningen sker i övriga Stockholms län med 35 procent, därefter följer
Stockholms kommun med 12 procent. I övriga Östra Mellansverige minskar däremot
antalet med 2 procent över hela perioden.
Liksom för den demografiska utvecklingen ökar antalet behöriga totalt fram till 2012
med 11 procent, från 435 000 i början av prognosperioden till närmare 500 000 år 2012.
Därefter minskar antalet med 21 procent och uppgår till 395 000 personer år 2020. Antalet ökar därefter med 14 procent fram till slutet av prognosperioden då antalet 19−24
åringar uppgår till drygt 450 000, dvs. några fler än idag.
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Övriga Stockholms län ökar allra mest fram till 2012 med hela 33 procent, från 45 000 vid
prognosens början till cirka 60 000. Stockholms kommun följer därefter med en ökning
med 12 procent under samma period, från 37 000 till 41 600 personer. Övriga Östra
Mellansverige uppvisar den minsta ökningen, från 89 000 till 93 950, en ökning med 6
procent.
Efter toppåret 2012 sker den största minskningen i övriga Östra Mellansverige med
22 procent, till 73 250 personer. I Stockholms kommun minskar antalet med 15 procent,
till 35 400 personer. I övriga Stockholms län inträffar den lägsta nivån ett år tidigare, år
2019, då antalet 19−24 åringar uppgår till 51 300, en lika stor minskning som Stockholms kommun med 15 procent.
Både Stockholms kommun och övriga Östra Mellansverige uppvisar samma procentuella ökning som riket fram till slutet av prognosperioden, cirka 14 procent. Övriga
Stockholms län ökar mest, med 22 procent.

Intresse för högre studier hos gymnasiets avgångselever
Studieintresset har legat på ungefär samma nivå under de senaste tre åren. Närmare 60
procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2007/08 har planer på att börja
läsa på högskolan inom de tre närmaste åren.
Intresset för studier generellt varierar över tid och samvarierar bl.a .med situationen
på arbetsmarknaden. Som framgår av figur 11 finns det en markant skillnad i intresset för
högre studier mellan män och kvinnor. Skillnaderna har dock minskat något de senaste
åren eftersom kvinnornas intresse har sjunkit något samtidigt som männens intresse har
ökat. Bland kvinnorna planerar 67 procent att påbörja en högre utbildning, motsvarande
andel hos männen är 51 procent. Den kraftiga ökningen läsåret 2003/04 handlar inte
om ett plötsligt högre intresse, utan beror på en förändring i utformningen av frågan
som medfört att intresset ökade med närmare 10 procent. Detta innebär att man inte kan
jämföra andelarna efter 2003 med andelarna före.
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Figur 11. Andel (procent) elever i gymnasieskolans avgångsklass som planerar att börja
läsa på högskolan, utveckling från läsår 1998/99 till 2007/08.
Källa: Gymnasieungdomars studieintresse 2007/08, SCB. Anm. Ökningen 2003/04 beror på förändring i utformningen av frågan.

Det är en ännu större skillnad i intresset för högre studier bland elever på olika program
på gymnasiet. Intresset för högre studier är störst bland eleverna som går på International baccalaurate (93 procent) och Naturvetenskapsprogrammet (89 procent). Sedan
följer omvårdnads-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Lägst intresse för att
börja studera på högskolan inom de närmaste tre åren återfinns bland elever som går på
fordons- och byggprogrammet, 13 respektive 20 procent12.
Stockholms län - inte längre i topp i studieintresse
Intresset för högre studier skiljer sig även mycket åt beroende på var i landet ungdomarna bor. Intresset påverkas till viss del av den regionala arbetsmarknadens utseende men
också i hög grad av den sociala bakgrunden. Föräldrars utbildningsnivå och yrkesval har
en stor inverkan på ungdomars intresse och val av utbildningsinriktning. Stockholms län
ligger inte längre i topp i studieintresse. Efter förra mätningen (2005/06) har Sydsverige
gått om Stockholms län; andelen intresserade av högre studier uppgår i detta område till
65 procent, 6 procent över riksgenomsnittet. Därefter följer Stockholms län (64 procent)
och Västsverige (63 procent). Dessa tre riksområden13 har en nationellt sett välutbildad
12 Gymnasieungdomars studieintresse 2007/08, SCB.
13 Riksområden motsvarar NUTS 2 och är den indelning av Sverige som
gäller för EU:s strukturfonder och statistikredovisningen för dessa.
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befolkning som också matchar en stor och diversifierad arbetsmarknad som efterfrågar
högutbildad kompetens. Detta gör att det finns tydliga drivkrafter hos många ungdomar
för högre studier i dessa områden. I övriga riksområden ligger det totala intresset under
60 procent. Östra Mellansverige har sammantaget ett betydligt lägre intresse än Stockholms län och även något lägre än riket som helhet.
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Figur 12. Intresse (procent) för högre studier hos gymnasiets avgångsklasser året 2007/08
fördelat på riksområden.
Källa: Gymnasieungdomars studieintresse 2007/08, SCB. Riksområden: Sydsverige: Blekinge- och Skåne
län, Stockholms län: Stockholms län, Västsverige: Hallands och Västra Götalands län, Småland med öarna:
Jönköpings-, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län, Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län, Norra
Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län, Östra Mellansverige: Uppsala-, Södermanlands,
Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.

Oavsett riksområde planerar kvinnorna i större utsträckning än männen att börja studera
på högskola. Skillnaden mellan könen är störst i Mellersta Norrland och minst i Stockholms län, 30 respektive 8 procent.
Av de studenter som inte planerar att läsa vidare på högskola utgör de klart avgörande
skälen att de hellre vill arbeta (47 procent) och skoltrötthet (23 procent).
Könsmönstren består − Kvinnor vill läsa konst och vård,
män teknik och ekonomi
Det finns alltjämt tydliga könsmönster i valet av studieinriktning även om skillnaderna
inom vissa områden minskar. Kvinnors vanligaste förstaval är studier med konstnärlig
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inriktning följt av vård och omsorg, medan männen väljer teknik och ekonomi. De
största skillnaderna mellan könen finns också inom dessa områden. Naturvetenskap och
ekonomi, som är två av de mer populära inriktningarna för både män och kvinnor, har
en relativt jämn könsfördelning. Sammantaget har det över åren varit en relativt liten
variation i intresset för olika ämnen. De tydligaste trenderna är det minskande intresset
hos kvinnor för konstnärlig inriktning, medan teknik är det ämne som fallit kraftigast i
männens förstaval. Den kraftiga minskningen för teknik sedan år 2000 kan till stor del
förklaras av ett minskat intresse för datateknik under perioden. För kvinnor har intresset för teknik legat stadigt på mellan tre till fyra procent men enligt den senaste undersökningen minskade intresset något. Mäns intresse för vård och omsorg har ökat något
under perioden. Av figur 13 och figur 14 framgår hur intresset för de nämnda ämnesområdena förändrats över tiden för kvinnor och män.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
98/99

99/00

00/01

01/02

Konstnärligt/praktiskt estetiskt
Vård/omsorg

02/03

03/04

05/06

07/08

Ekonomi
Naturvetenskap
Teknik

Figur 13. Andelen (procent) av avgångseleverna vid gymnasiet som har intresse för olika
ämnesval. Kvinnors förstahandsval.
Källa: Gymnasieungdomars studieintresse 2007/08, SCB.
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Figur 14. Andelen (procent) av avgångseleverna vid gymnasiet som har intresse för olika
ämnesval. Mäns förstahandsval.
Källa: Gymnasieungdomars studieintresse 2007/08, SCB.

Potential för ökning av efterfrågan på högre studier
De relativt höga andelarna i intresset för högre studier i bland annat Stockholms län tyder
på att en hög andel av dem som har högskolebehörighet i länet också kommer att ansöka
om plats på högskolan. Om andelen högskolebehöriga i de kommuner och kommundelar
där studieintresset är högt ökar, skulle detta troligen också innebära en direkt ökning av
antalet sökande till högskolan, såvida utbildningsutbudet överensstämmer med ungdomarnas intresse för olika ämnesområden. En ökning av högskolebehöriga i dessa områden kan således innebära en relativt stor ökning av den totala efterfrågan på högre studier
i Stockholmsregionen. I övriga landet, exempelvis i övriga Östra Mellansverige, kan detta
samband vara svagare genom att intresset för högskolestudier är relativt lågt. En ökning
av andelen behöriga skulle således kunna få en svagare effekt på antalet sökande än vad
som är fallet i exempelvis Sydsverige, Stockholms län och Västra Götalandsregionen.
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Antal förstahandssökande till program
Metod för beräkning av antalet sökande
Uppgifterna över antalet behöriga gör det möjligt att uppskatta utvecklingen av antalet
sökande till högskolestudier. Utgångspunkten är ett genomsnitt av det faktiska antalet
förstahandssökande till program 2005−2007. Utvecklingen av dessa sökande uppskattas
sedan genom användning av uppgifterna över förändringen av antalet behöriga under
perioden. Det antas därvid att det finns ett samband mellan utvecklingen av antalet behöriga och antalet sökande; antalet sökande förändras i samma takt som antalet behöriga.
Men dessa uppgifter räcker inte för att kunna belysa utvecklingen av antalet sökande
till en högskola från olika områden (län, kommuner, grupperingar av kommuner, m.m.).
Det ideala hade varit att det funnits en geografisk uppdelning av antalet förstahandssökande till program på en högskola, som t.ex. Stockholms universitet och övriga större
universitet och högskolor i Stockholms län. Det finns dock inga publicerade uppgifter
över den geografiska fördelningen av förstahandssökande till en högskola.
Det finns däremot uppgifter för att kunna beräkna andelen av det totala antalet högskolenybörjare som kommer från ett visst geografiskt område. Det kan på goda grunder
antas att andelen högskolenybörjare per geografiskt område relativt väl också återspeglar
varifrån de sökande kommer. Denna andel har därför använts för att fördela antalet förstahandssökande på geografiska områden. Om t.ex. 25 procent av Stockholms universitets nybörjare kommer från Stockholms kommun, har också 25 procent av det totala
antalet sökande fördelats till denna kommun. Genom detta förfarande finns således som
utgångspunkt i början av prognosperioden antalet sökande till en högskola fördelat på de
olika geografiska områdena. Utvecklingen av antalet förstahandssökande från ett område
under prognosperioden uppskattas genom att utgå från att detta antal förändras som
utvecklingen av antalet högskolebehöriga i åldrarna 19−24 år i detta område.
En metodkommentar om utländska studerande
Det faktiska antalet förstahandsökande till program 2005−2007 har hämtats från Verket
för Högskoleservices databas över antalet sökande. I sökandestatistiken ingår alla som
söker, dvs. även utländska studenter. Genom att de utländska studenterna saknar fullständiga personnummer ställer detta till problem vid registreringen i de administrativa
systemen. En stor del av de studerande – t.ex. utbytesstudenterna från EU-länderna
– skaffar sig inte heller uppehållstillstånd. När man väl har börjat studera på högskolan
har man en bättre registrering, men det är fortfarande betydande oklarheter från vilket
land som studenterna kommer från. De studenter som har ofullständiga personnummer
förs till kategorin ”okänd”.
År 2004/05 fanns det enligt en uppskattning14 23 000 inresande studerande vid
svenska universitet och högskolor, vilket motsvarar 5,7 procent av samtliga studerande
vid svenska lärosäten. Mer än hälften av de inresande studenterna var s.k. free movers

14 Studentmobilitet – högskolestuderandes internationella rörlighet,
Rapport 2007:9 R
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(13 000), medan 10 000 var utbytesstudenter. Nästan ingen av utbytesstudenterna
studerar på utbildningsprogram och bara en tiondel av ”free movers” bedriver studier
på utbildningsprogram. Om vi antar att samma relationer gäller för sökande utländska
studenter, skulle detta innebära att de utländska sökande till utbildningsprogram skulle
utgöra en mycket en liten andel (troligen mindre än 1 procent) av totala antalet sökande
under perioden 2005−2007. Det betyder att den skattning av efterfrågan på högre studier till 2030 som görs utifrån svenska demografiska variabler i praktiken inte påverkas
av att utgångsvärdet för antalet sökande till utbildningsprogram också inkluderar
utländska studerande. För vissa enskilda lärosäten kan de utländska studerandes andel
av det totala antalet sökande 2005−2007 vara något större än vad som gäller totalt för
alla lärosäten; detta kommer dock i så fall ha en begränsad påverkan på prognosen för
efterfrågan på högre studier. Det är möjligt att det i detta avseende kan ske en strukturell
förändring i framtiden – dvs. en betydligt högre andel utländska sökande till utbildningsprogram – men detta är det slag av förändring som varken kan eller ska vägas in i en
prognos som bygger på kända utgångsvärden och relativt stabila demografiska förändringar. Det bör vid ett sådant scenario också beaktas att det i framtiden kommer att ske
en avgiftsbeläggning av studier vid svenska lärosäten för studerande som kommer från
länder utanför EES-området. Detta kan komma att hämma inflödet av studeranden från
dessa länder. Det är troligt att det utländska inslaget bland de sökande kommer att variera mellan olika lärosäten beroende på lärosätenas utbildningsinriktning och renommé.
Detta är heller ingen faktor som i dag kan prognostiseras.

Prognos över antalet förstahandssökande
Det totala antalet förstahandssökande till program i riket var drygt 140 000 i genomsnitt under åren 2005−2007. Cirka 16 procent, eller 22 600, av dessa sökte till de större
universiteten och högskolorna i Stockholms län (Karolinska Institutet, Kungliga tekniska
högskolan, Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet samt Södertörns
högskola). Till universitetet och högskolorna i övriga Östra Mellansverige (Högskolan
i Gävle, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Örebro
universitet) ansökte närmare 23 procent, 32 100, av det totala antalet förstahandssökande i riket.

54 Stockholmsregionen som kunskapsregion

110 000
100 000
90 000
80 000
70 000

Övriga universitet och högskolor i riket

60 000
39 000
36 000
33 000
30 000
27 000
24 000
21 000
18 000

Stockholms län: KI. KTH, LHS, SH, SU
Övriga Östra Mellansverige: HiG, LiU
MdH, UU, ORU

20

05

–2

00
7
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
2
20 1
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30

0

Figur 15. Antal förstahandssökande till program per helår till universitet och högskolor i
Stockholms län, i Övriga Östra Mellansverige samt i övriga riket, prognos 2005/2007–2030.
Källa: Verkets för högskoleservices databas över antalet sökande, Högskoleverkets databas över
grundutbildning samt förändring av antalet behöriga i ﬁgur 10.

Sett över hela prognosperioden ökar det totala antalet förstahandssökande till universiteten och högskolorna i riket med 6 procent jämfört med dagens nivå. Den största ökningen
sker till universitet och högskolor i Stockholms län med 17 procent, därefter följer övriga
universitet och högskolor i riket (5 procent) och övriga Östra Mellansverige (4 procent).
Fram till år 2012 kommer det totala antalet förstahandssökande i riket att öka med
16 procent för att som mest uppgå till drygt 162 000. Ökningen är störst i Stockholms län
(21 procent) medan uppgången är något svagare i övriga Östra Mellansverige (15 procent) och i övriga riket (15 proccent). Därefter kommer en successiv minskning av antalet
förstahandssökande att ske fram till år 2020 i takt med att befolkningen med behörighet
till universitet och högskolor i den primära målgruppen minskar.
Totalt minskar antalet förstahandssökande i riket med 19 procent från toppåret 2012
fram till år 2020, till 131 280 personer. Den största nedgången sker i övriga Östra Mellansverige och i övriga riket, 20 procent vardera. För Stockholms län nås lägsta nivån ett år
tidigare än för övriga (2019) och nedgången är inte riktigt lika drastisk, 15 procent.
I takt med att befolkningen i åldersgruppen därefter ökar fram till slutet av prognosperioden
ökar också antalet förstahandssökande till universitet och högskolor. Ökningen är densamma
för universitet och högskolor i Stockholms län, i övriga Östra Mellansverige samt i övriga riket,
14 procent. I figur 16 ges en mer detaljerad beskrivning av från vilket geografiskt område som de
förstahandssökande till universiteten och högskolorna i Stockholms län kommer.
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Figur 16. Antal förstahandssökande från olika geograﬁska områden (hemvist) till universitet och högskolor i Stockholms län: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
Lärarhögskolan, Stockholms Universitet och Södertörns högskola, prognos 2005/07–2030.
Anm. Fördelning av förstahandssökande utifrån ett genomsnitt av andelen högskolenybörjare per område,
2005−2007. Högskoleverkets databas över Grundutbildning.

Det totala antalet förstahandssökande till Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska
högskolan, Lärarhögskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola uppgick
– som tidigare redovisats − till 22 600 personer i genomsnitt under åren 2005/07. Dessa
universitet och högskolor har en stark regional rekrytering i och med att drygt 60 procent
kommer från Stockholms län, närmare 14 000 personer. Av dessa kommer 6 100 från
Stockholms kommun. En stor andel kommer även från övriga riket, 7 200 personer
(32 procent). En relativt låg andel förstahandssökande kommer från övriga Östra Mellansverige, sju procent. Som framgår av figur 17 väljer förstahandssökande boende i detta
område i större utsträckning att söka till närbelägna universitet och högskolor.
Fram till år 2012 ökar antalet förstahandssökande till universiteten och högskolorna
i Stockholms län med närmare 4 800 personer för att uppgå till 27 400. Ökningen ligger
mellan 10 och 30 procent från de olika geografiska områdena. Den största ökningen av
antalet sker i övriga Stockholms län, 30 procent, och i Stockholms kommun, 19 procent.
Antalet sökande från övriga riket och övriga Östra Mellansverige är något mindre, 15
respektive 10 procent.
Antalet förstahandssökande minskar därefter fram till 2020 i takt med att antalet
19−24 åringar minskar i antal. Den största nedgången sker i antalet förstahandssökande
från övriga Östra Mellansverige med 22 procent, därefter följer övriga riket med 21 procent. Minskningen är inte lika stor för förstahandssökande från Stockholms kommun och
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övriga Stockholms län, 17 respektive 8 procent. Efter denna nedgång ökar återigen antalet
förstahandssökande mot slutet av prognosperioden. Det totala antalet förstahandssökande
uppgår då till 26 400 personer. Ökningen är mest påtaglig i övriga Stockholms län som är
det enda området där antalet förstahandssökande är fler under slutet av prognosperioden
än under toppåret 2012. Stockholms läns dominans för rekryteringen av förstahandssökande förstärks under prognosperioden genom att det är en något högre andel (66
procent) som söker från Stockholms län under slutet av prognosperioden än i början.
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Figur 17. Antal förstahandssökande från olika geograﬁska områden (hemvist) till universitet och högskolor i övriga Östra Mellansverige, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet,
Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet, prognos 2005/07− 2030.
Källa: Fördelning av förstahandssökande utifrån ett genomsnitt av andelen högskolenybörjare per område,
2005–2007. Högskoleverket s databas över Grundutbildning.

Även universiteten och högskolorna i övriga Östra Mellansverige har en stark regional
rekrytering, 47 procent kommer från regionen. Dessa universitet och högskolor har en
större andel (42 procent) förstahandssökande från övriga riket än lärosätena i Stockholms län, 42 procent. Rekryteringen från övriga Stockholms län och Stockholms kommun är relativt svag, 7 respektive 4 procent. Stockholms län får dock även här en ökad
betydelse för antalet förstahandssökande under slutet av prognosperioden.

Slutsatser
Sett över hela perioden 2005−2030 har universitet och högskolor i Stockholmsregionen den
största ökningen (17 procent) i antalet förstahandssökande i jämförelse med lärosätena i övriga Östra Mellansverige (4 procent) och övriga riket (5 procent); för hela riket är ökningen
6 procent. Det är dock stora variationer över tiden i efterfrågan på högskoleutbildning. Fram
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till 2012 sker det en relativt kraftig ökning (21 procent) i Stockholms län och även, fastän i
något svagare takt, i övriga Östra Mellansverige (15 procent). Sedan viker efterfrågan neråt
till år 2019/2020, framför allt i övriga Östra Mellansverige (20 procent); nedgången i Stockholmsregionen är inte lika stark (15 procent). Efterfrågan vänder därefter uppåt i igen till
2030 med ungefär samma ökningstakt (14 procent) för alla geografiska områden.
Universitet och högskolor har i regel en stark regional rekrytering av förstahandssökande. Åren 2005/2007 kom drygt 60 procent av de sökande från Stockholms län, varav
nästan hälften hade sin hemvist i Stockholms kommun. Andelen sökanden från övriga
riket var också betydande (32 procent), medan rekryteringen från övriga Östra Mellansverige var begränsad (7 procent). Enligt prognosen kommer Stockholms läns dominans
som rekryteringsbas att öka till 2030; andelen stiger till nästan två tredjedelar genom att
antalet förstahandsökande från Stockholms län har haft en starkare ökningstakt än från
övriga geografiska områden. Den regionala rekryteringen av förstahandssökande är inte
lika stark till universiteten i övriga Östra Mellansverige. Knappt hälften (47 procent) av
de sökande kommer från regionen och nästan lika många (42 procent) från övriga riket,
medan rekryteringen från Stockholms län är betydligt svagare (11 procent). Stockholmsregionen får dock enligt prognosen i slutet av perioden en ökad betydelse som rekryteringsbas för lärosätena i övriga Östra Mellansverige.
Den bild som tecknades i del 1 om behovet visade att det kommer att bli en ökande brist
på högutbildade under perioden 2005−2030 i Stockholmsregionen. Detta kommer att
främja efterfrågan på högre utbildning över hela perioden genom att det kommer att vara
relativt lätt att etablera sig på arbetsmarknaden i denna bristsituation. Den högre efterfrågan som också prognostiseras – sett över hela perioden – kommer också att underlätta,
åtminstone till viss del, att avhjälpa bristen på högutbildade under förutsättning att utbildningskapaciteten för högre utbildning byggs ut i regionen. De relativt stora svängningarna
i efterfrågan kan dock göra det svårt att få en jämn utveckling för att successivt kunna
minska bristen genom en utbyggnad av kapaciteten. Variationerna i efterfrågan kommer
således att skapa problem med anpassningen av utbudet. Detta kommer inte bara att gälla
volymen av utbildningsplatser utan också inriktningen av de erbjudna utbildningarna.
Svängningarna i efterfrågan kommer också att påverka konkurrensen mellan universitet och högskolor. Det är t.ex. troligt att konkurrensen mellan lärosätena för att få
studerande kommer att bli starkare vid den nedgång av efterfrågan på högre studier som
förutses ske mellan 2012/1013 och 2019/2020.
Stockholmsregionen kan bidra till att öka efterfrågan på högre utbildning på två sätt. För
det första kan regionen bidra till att försöka öka andelen personer med högskolebehörighet,
framför allt i de kommuner och kommundelar där denna i dag är relativt är låg, t.ex. i Södertälje, Botkyrka och Haninge. Detta kan göras genom en ökad kvalitet och effektivitet i undervisningen på grundskolan och gymnasiet. I synnerhet borde detta vara en möjlig strategi om
det i en kommun finns ett stort intresse för gymnasiestudier men en låg andel högskolebehöriga. Det andra sättet är att lärosätena för högre utbildning på olika sätt ökar attraktiviteten
i utbildningarna för att därigenom få ett ”lyft” uppåt i efterfrågekurvan för högre utbildning
i regionen. Detta är särskilt angeläget i de situationer där den allmänna efterfrågan på högre
studier viker nedåt med ökad konkurrens mellan högskolorna som följd. Del 3 kommer att
ägnas åt de möjligheter som en högskola och ett universitet har för att öka sin attraktivitet.
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Del 3 Lärosätenas attraktivitet
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Attraktivitet – en fråga om identitet,
image och proﬁlering
Att ha en tydlig profil och utveckla varumärkesstrategier för att öka attraktiviteten har
främst varit förknippat med den privata konsumentmarknaden, men blir allt vanligare
även inom ideella och offentliga organisationer som befinner sig i en konkurrenssituation. När man talar om attraktivitet är den självklara följdfrågan – attraktiv för vem och
i förhållande till vilka? Attraktion måste ses i relation till målgruppens preferenser och
behov. På ett lärosäte uppfattas vad som är attraktivt givetvis olika bland studenter,
lärare, forskare och personal. Ett lärosätes attraktivitet varierar också bland olika grupper utanför lärosätena, vilket beror på värderingen av faktorer som lärosätets status på
arbetsmarknaden, värderingen av utbildningens kvalitet och utbildningens inriktning i
jämförelse med andra lärosäten. I detta sammanhang är det de studerandes eller potentiella studerandes uppfattning om lärosätens attraktivitet som står i förgrunden, eftersom
syftet är att påverka individers efterfrågan på högre utbildning.
Det är inte ovanligt att arbetet med att skapa en specifik profil genomförs utan att man
har en korrekt helhetsbild. Profilering är ett långsiktigt arbete men ändå bara sista steget
på vägen till att utveckla attraktiviteten. Ofta läggs mindre kraft på att analysera såväl
de egna reella förutsättningarna (identiteten) som hur man uppfattas av olika målgrupper (image), vilka är de två faktorerna som är grunden för valet av profil. I figur 18 visas
schematiskt förhållandena mellan begreppen identitet, profilering och image med tilllämpning inom högskoleområdet.

Lärosätenas identitet –
Självbilden av denn egna
attraktiviteten
– Utbildningsinriktning
– Utbildningens kvalitet

Profilering
På basis av
lärosätenas
självbild och
omvärldens
bild

Image (Omvärldens bild) –
Ett student- och arbetsmarknadsperspektiv
– Lärosätenas popularitet
– Närhetsfaktorn

Sökandetryck

Figur 18. Relationerna mellan identitet, image och proﬁlering i arbetet med att skapa
högre attraktionskraft för en högskola/ett universitet.

Med en högskolas identitet menas i det här fallet de utmärkande egenskaper som den
samlade verksamheten uttrycker. Detta utgör grunden för den bild som är rådande bland
högskolans personal och studenter (självbilden). En förutsättning för att kunna skapa
en grund för hur en högskola ska profileras är att det finns en överensstämmelse mellan
högskolans faktiska verksamhet – vad de erbjuder – och självbilden. Med image avses
omvärldens bild av en högskolas attraktivitet. Denna bild varierar givetvis beroende på
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målgruppens utseende; i detta sammanhang är det främst de studerandes bild som är av
intresse.
Profilering är en precisering av de egenskaper som högskolan vill framhålla som
utmärkande och attraktiva gentemot de studerande som man vill ska söka till högskolan.
Det centrala är att profileringen bygger på både identiteten – det man är och det man har
att erbjuda – och den bild (image) eller värdering som de studerande har av olika attraktivitetsfaktorer hos en högskola.
Ett långsiktigt arbete med profilering innebär ofta att det sker en ömsesidig påverkan
mellan identitet och image. Om en högskolas värderas lågt av studenterna i vissa avseenden kan en högskola förändra sin identitet genom att förändra verksamheten för att
öka attraktiviteten, som i sin tur förändrar omvärldens bild av högskolan, osv. Dessutom
kommer en framgångsrik profilering i sig att förändra både identiteten och imagen; de
studerandes värdering av en högskola kan bli mer positiv om man, i profileringen, med
trovärdighet betonar vissa värden som rangordnas högt av de studerande. Det måste
alltid finnas en överensstämmelse mellan de värden som en profilering ger uttryck för
och den verksamhet som finns på en högskola. Att locka till sig studenter med värden
som inte stämmer med verkligheten är en säker väg att skapa en försämrad image, vilken
kan vara svårt att reparera.
I detta kapitel kommer några attraktivitetsfaktorer med koppling till de två begreppen
identitet och image att behandlas översiktligt. För identiteten innebär detta att det görs
en beskrivning av den faktiska verksamheten vid vissa högskolor i termer av utbildningsinriktning, utbildningskvalitet och internationalisering. Avsnittet om identiteten följs av
en redovisning av hur omvärlden ser på attraktiviteten (image) hos en högskola.
Påverkan av attraktionskraften står i fokus i processen att skapa en profil; det yttersta
syftet är att öka attraktiviteten så att flera, eller tillräckligt många, studerande söker till
utbildningsprogram på högskolan. Det kan därför vara lämpligt att först börja med en
redovisning av den attraktionskraft som olika utbildningsinriktningar och ett urval av
högskolor har idag, mätt med det gängse måttet sökandetryck.

Sökandetryck
Innan det sker en redovisning av sökandetrycket kan det dock vara av intresse att få en
uppfattning om vilka slag av utbildningar – oberoende av högskola/universitet – som har
flest antal sökande och ett högt sökandetryck. Detta ger uppfattning om den generella
attraktiviteten hos olika utbildningsinriktningar. Det är inom ramen för den totala efterfrågan som lärosätenas attraktivitet ofta är avgörande för de studerandes val av högskola
eller universitet.

Vilka utbildningsinriktningar efterfrågar studenterna?
Erfarenheten visar att diskussionen om dimensionering av utbildningar och om vilka
utbildningar som är bäst att välja för de studerande alltför ofta domineras av det aktuella
läget på arbetsmarknaden. Detta trots att de som börjar en utbildning inte examineras
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förrän efter 4−5 år eller ännu längre framåt i tiden. Enligt Högskoleverkets15 beräkningar
pekar utvecklingen på att det för en tredjedel av ca 31 utbildningsgrupper16 kommer att
vara en god balans mellan arbetsmarknadens efterfrågan och antalet examinerade vid
tidpunkten för examen. I övriga utbildningsgrupper finns tydliga risker för över- respektive underskott av examinerade – och i flera fall av betydande storlek – om inga förändringar i dimensioneringen görs.
Yrkeslärare, fritidspedagoger, förskollärare, tandläkare, biomedicinska analytiker,
läkare, receptarier, speciallärare och högskoleingenjörer tillhör de grupper där beräkningarna idag tydligt pekar mot en framtida brist på nyutexaminerade. Grundskollärare
med inriktning mot de senare åren i grundskolan och gymnasielärare, examinerade med
konstnärlig utbildning, journalister och naturvetare är grupper där det råder stor risk för
ett överskott med nuvarande dimensionering av utbildningen.
Flest sökande till lärarutbildningen
Hösten 2007 fanns det 101 000 behöriga förstahandssökande till utbildningsprogrammen, vilket var en minskning från höstterminen 2006 med 4 000 personer. Fram till och
med hösten 2006 fanns det flera olika antagningssystem, vilket innebar att en person
kunde vara förstahandssökande till mer än ett program. Från och med våren 2007 sker
dock all antagning via Verket för Högskoleservice (VHS) samordnade antagningssystem
NyA och därmed kan en person endast vara förstahandssökande till ett program. Detta
kan vara en förklaring till nedgången av antalet sökande till program hösten 2007.
Av de behöriga förstahandssökande till utbildningsprogram sökte närmare 62 400
till så kallade yrkesexamensprogram, motsvarande 62 procent av totala antalet sökande.
Antalet har minskat med 7 procent jämfört med hösten 2006. Det finns, enligt SCB och
Högskoleverket ca 50 olika yrkesexamensprogram – t.ex. för utbildning av lärare, läkare,
sjuksköterskor, logopeder, psykologer och civilingenjörer. Lärarutbildningen hade flest
antal sökande till höstterminen 2007 med 19 procent av det totala antalet sökande till
yrkesexamensprogram. Civilingenjörsutbildningen hade 12 procent följt av sjuksköterskeutbildningen och socionomutbildningen med 10 procent vardera (se figur 19). Dessa fyra
utbildningar hade även flest antal behöriga förstahandsökande höstterminen 2006.
Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningen minskade dock med
16 procent höstterminen 2007 jämfört med höstterminen 2006. På läkarutbildningen
ökade antalet behöriga förstahandssökande efter nedgången hösten 2006. Antalet behöriga förstahandssökande till specialist- och sjuksköterskeutbildningen har, efter en kontinuerlig ökning fram till och med hösten 2006 minskat hösten 2007. På sjuksköterskeutbildningen har antalet i princip varit oförändrat under den senaste femårsperioden.
15 Högskoleutbildningarnas dimensionering, ett planeringsunderlag
inför läsåret 2006/07. 2006:6 R, Högskoleverket.
16 Högskoleverket använder begreppet ”utbildningsgrupp” för att
sammanföra utbildningar som i princip är inriktade på samma
arbetsmarknad: exempel på utbildningsgrupper är utbildningar för
ekonomer, naturvetare, jurister, socionomer, högskoleingenjörer,
läkare och sjuksköterskor. Se Arbetsmarknad och högskoleutbildning
2006. Rapport 2006:28 R, Högskoleverket
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Antalet behöriga förstahandssökande till juristexamen har minskat de senaste tre
höstterminerna. På socionomutbildningen har antalet återigen ökat efter att ha minskat
under två höstterminer. Sett över den senaste femårsperioden har dock antalet sökande
till socionomutbildningen minskat.
Lärarexamen
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Figur 19. Antal behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram med minst 1 000
sökande, ht 2007.
Källa: Sveriges ofﬁciella statistisk. Statistiska meddelanden: UF 46 SM 0701, SCB.

Utöver yrkesexamensprogram finns också en grupp utbildningsprogram som benämns
övriga yrkesexamensprogram. Hit hör exempelvis ekonomprogrammen, datavetenskap, systemvetenskap, journalistik och medievetenskap. Till dessa program sökte
38 600 behöriga förstahandssökande höstterminen 2007. Även bland övriga yrkesexamensprogram, med fler än 1 000 förstahandssökande hösten 2007, var utvecklingen
varierande.
Från och med hösten 2007 gäller en ny utbildnings- och examensstruktur, vilket
bland annat innebär att de övriga yrkesexamensprogrammen kan delas in i program på
grundnivå (kandidatexamen) och program på avancerad nivå (magister- och masterexamen). Av de 38 600 behöriga förstahandssökande till övriga yrkesexamensprogram
hösten 2007 sökte 33 800 till utbildningsprogram på grundnivå och 4 700 till utbildningsprogram på avancerad nivå. Av det totala antalet behöriga förstahandssökande
till övriga yrkesexamensprogram sökte 16 procent utbildningar med inriktning mot
företagsekonomi, handel och administration (ekonomprogrammen). Även hösten 2006
hade denna inriktning flest behöriga förstahandssökande. Från och med hösten 2007
finns ett nytt yrkesexamensprogram, civilekonom, vilket innebär att antalet sökande
till övriga program med inriktning mot företagsekonomi, handel och administration
har minskat. Räknas civilekonomutbildningen och övriga ekonomprogram ihop blir
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nedgången mindre. Det finns flera lärosäten som inte har civilekonomutbildning bland
sina utbildningsprogram. Vissa högskolor och universitet – bl.a. Uppsala universitet
– har inte sett något behov ett sådant program. Andra lärosäten har ansökt om att rätt att
utfärda civilekonomexamen men Högskoleverket har avslagit ansökan; bland dessa lärosäten kan nämnas Mälardalens högskola och Södertörns högskola. Avslagen grundas på
att dessa högskolor inte uppfyller kraven på bredd och innehåll i utbildningen, och/eller
uppvisar brister i lärarkompetens och lärarkapacitet för att undervisa och handleda studenter på avancerad nivå inom ramen för civilekonomexamen.17 Bland de lärosäten som
fått sina ansökningar beviljade återfinns Stockholms universitet, Linköpings universitet
och Örebro universitet18.
Efter företagsekonomi, handel och administration följde utbildningar inriktade mot
ledning och administration samt datavetenskap och systemvetenskap med 6 procent
vardera. Utbildningar inriktade mot journalistik och medievetenskap stod för 5 procent
av de behöriga förstahandssökande till övriga program.
Utbildningsprogrammen kan även grupperas efter den ämnesmässiga huvudinriktningen. Enligt denna indelning var antalet behöriga förstahandssökande – höstterminen
2007 – störst till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg (30 300),
samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (27 300), teknik och tillverkning (15 200) samt pedagogik och lärarutbildning (12 700)19. Utvecklingen av antalet
sökande under den senaste femårsperioden skiljer sig väsentligt åt mellan olika ämnesområden. Under denna period har hälso- och sjukvård samt social omsorg haft den
största ökningen. Pedagogik och lärarutbildning har däremot under samma period haft
en minskning. Även teknik och tillverkning har haft en minskning av antalet behöriga
förstahandssökande.

17 Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007:48 R, Högskoleverket
18 Op.cit. och avseende Örebro universitet, Högskoleverkets beslut den
29 april 2008.
19 Universitet och högskolor - Grundutbildning: Sökande och antagna
till universitet och högskolor höstterminen 2007, Statistiska meddelanden, UF 46 SM 0701, Statistiska Centralbyrån, Högskoleverket.
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Figur 20. Behöriga förstahandssökande fördelat på inriktning, ht 2007.
Källa: Sveriges ofﬁciella statistisk. Statistiska meddelanden: UF 46 SM 0701, SCB.

Stark konkurrens om platserna på veterinär- och läkarutbildningarna
Sökandetrycket – antalet behöriga förstahandssökande per antagen – var för alla utbildningsprogram i genomsnitt 1,6 höstterminen 2007. För enbart yrkesexamensprogrammen var sökandetrycket 1,8 medan detta för övriga program var betydligt lägre, 1,3. För
kvinnor är sökandetrycket högre än för män; 1,9 jämfört med 1,6 för män som söker till
yrkesexamensprogrammen.
Vid en jämförelse av yrkesexamensprogram med minst 100 antagna framkommer att
flest behöriga förstahandssökande per antagen hade utbildningarna till veterinär, (7,2
behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (6,8), psykolog (5,2) och sjukgymnast
(5,2). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst sökandetryck hösten 2006.
Om man fördelar programmen efter de olika inriktningarna kan man se att utbildningar
med inriktning mot hälso- och sjukvård samt social omsorg och lant- och skogsbruk samt
djursjukvård hade högst sökandetryck (2,4 respektive 2,3). Något lägre söktryck (1,6)
hade området juridik, samhällsvetenskap, handel och administration. Lägst sökandetryck hade utbildningar med inriktning mot matematik, data och naturvetenskap (1,1).

Vilka högskolor/universitet efterfrågas av de sökande?
Flest behöriga förstahandssökande till Göteborgs universitet
Antalet förstahandssökande och sökandetrycket totalt ger en övergripande bild av en
högskolas popularitet eller attraktivitet hos de sökande. Sökandetrycket påverkas förutom av antalet som antas till utbildningar också av de program som ges på högskolan.
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Om en högskola har många program som generellt sett har ett högt sökandetryck är det
sannolikt att detta också kommer att gälla för hela högskolan. Högst sökandetryck har
mindre högskolor med få utbildningsplatser – Karolinska institutet (3,5), Röda Korsets
Högskola (3,9) samt Sophiahemmet Högskola (4,1) – som är specialiserade på mycket
attraktiva utbildningar.
Bland de universitet och högskolor som höstterminen 2007 hade minst 2 000 behöriga förstahandssökande, utan tidigare högskolestudier, oavsett vilka program som
ges hade Göteborgs universitet både störst antal sökande och högst sökandetryck bland
lärosätena med en mer allmän inriktning. De äldre och större lärosätena – Göteborgs
universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet – har
högst sökandetryck. Storleken – mätt i antal invånare – för en högskolas geografiska
närområde påverkar antalet sökande och sökandetrycket till en högskola, i varje fall till
högskolor som är mer avlägset belägna som t.ex. Umeå universitet och Luleå tekniska
universitet. Det är dock värt att notera att Mälardalens högskola hade ett lägre sökandetryck än Örebro universitet trots att de i princip är belägna i samma region.
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Figur 21. Antal behöriga förstahandssökande utan tidigare högskolestudier, och sökandetryck, per högskola med minst 2 000 sökande, höstterminen 2007.
Källa: Universitet och högskolor - Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2007, Statistiska meddelanden, UF 46 SM 0701, Statistiska Centralbyrån, Högskoleverket.

För att få en närmare uppfattning om hur universiteten och högskolorna i Stockholms län
och i övriga Östra Mellansverige hävdar sig gentemot andra lärosäten har sökandetrycket
för kandidatexamen i ekonomi jämförts mellan de lärosäten som ger detta utbildningsprogram. Universiteten och högskolorna i Stockholms län och i övriga Östra Mellansve-
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rige ligger bland de främsta. I topp är ekonomprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm (närmare 5 i sökandetryck), därefter följer KTH (3,4) och ekonomprogrammet vid
Uppsala universitet. Även Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Stockholms
universitet hävdar sig väl bland högskolorna. Mälardalens högskola och Södertörns högskola hamnar relativt långt ner på listan med ett sökandetryck på 1,3 respektive 1,1. Några
lärosäten har ett söktryck på 1 eller under 1. Bland dessa återfinns bland annat Örebro
universitet.
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Figur 22. Jämförelse mellan olika lärosätens sökandetryck för kandidatexamen, ekonom,
höstterminen 2007.
Källa: Högskoleverkets Nu-databas.

Slutsatser om sökandetryck
Genomgången av sökandestatistiken ger underlag för två slutsatser som har betydelse för
vår diskussion om högskolors attraktivitet.
Till att börja med är det uppenbart att en stor del av de förstahandssökande söker till
program som har ett betydande sökandetryck. Dessa utbildningar består nästan undantagslöst av yrkesexamensprogram, vilka i sig är profilerade genom sin yrkesinriktning
och attraktiva genom att de relativt ofta ger stor sannolikhet för arbete efter utbildningen. Detta betyder att det är själva programmets attraktivitet som är avgörande för sökandetrycket; var denna utbildning ges är av mindre betydelse genom att det svåra är att
över huvud taget bli antagen till dessa program. Högskolornas attraktivitet kan ha bety-

5
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delse för sökandetryckets storlek, men detta kommer ändå att vara relativt oberoende av
högskolans attraktivitet, eftersom det viktiga är att bli antagen till ett program oberoende
av var detta bedrivs, givetvis under förutsättning att utbildningen har acceptabel kvalitet.
En högskola som har en inriktning i sin utbildning mot detta slag av yrkesexamensprogram med högt sökandetryck kommer att få mer än tillräckligt antal sökande utan några
större insatser för att profilera sin verksamhet; man kan säga att ha dessa program i sin
utbildning är i viss mening själva profileringen för högskolan.
En andra slutsats är att högskolornas attraktivitet troligen har stor betydelse för
många av de program som har ett lågt sökandetryck. I detta fall är det lite av en sökandes
marknad genom att det finns så många tillgängliga utbildningsplatser på högskolorna
samtidigt som efterfrågan är relativt svag. De sökande kan därför i större utsträckning
än i yrkesexamensprogrammen med högt sökandetryck välja högskolor efter de egna
preferenserna och den uppfattning man har av en högskolas attraktivitet.
Universiteten och högskolorna i Stockholms län står sig relativt väl i konkurrensen
med övriga universitet och högskolor i riket vid en jämförelse av antalet behöriga förstahandssökande och sökandetryck. I länet finns dels allmänna lärosäten som erbjuder
ett brett utbildningsutbud som exempelvis Stockholms universitet, dels nischade
specialhögskolor med få platser och populära utbildningsinriktningar som Karolinska
institutet. Bland de tretton lärosätena med fler än 2 000 sökande återfinns tre lärosäten
i Stockholms län − Karolinska institutet, Stockholms universitet samt Kungliga tekniska
högskolan (KTH). Vid jämförelsen mellan olika lärosätens sökandetryck till ekonomprogrammet placerar sig Handelshögskolan i Stockholm och KTH i topp.
Även universiteten och högskolorna i övriga Östra Mellansverige hävdar sig väl i den
nationella jämförelsen. Dessa lärosäten erbjuder generellt ett bredare utbud än lärosätena i Stockholms län och har därmed inte ett lika stort utbud av nischade specialhögskolor. Även bland dessa lärosäten återfinns tre – Linköpings universitet, Uppsala
universitet och Örebro universitet – bland de tretton främsta vad gäller sökandetryck.
Uppsala universitet ligger t.ex. på tredje plats, efter Handelshögskolan i Stockholm och
KTH vid jämförelsen av sökandetryck till ekonomutbildningen.

Högskolors identitet
Identiteten vid en högskola byggs upp genom den verksamhet som bedrivs och den uppfattning – självbilden – som högskolans personal och studenter har om verksamheten.
Diskussionen om identitet i detta avsnitt bygger enbart på en beskrivning av den faktiska
verksamheten och inte på uppgifter om den ”självbild” som personal och studerande har.
Utifrån dessa förutsättningar ges i det följande en redovisning av följande förhållanden:
•
Utbildningens inriktning.
•
Utbildningens kvalitet.
•
Internationalisering.
•
Studiesociala faktorer.
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Utbildningsinriktning och proﬁlering av utbildningen
Utbildningsinriktningen varierar mellan olika lärosäten, från att erbjuda starkt nischade
utbildningar riktade mot en viss målgrupp till ett brett utbildningsutbud som i princip
vänder sig till alla potentiella högskolestuderande. Det finns flera orsaker till att högskolorna har olika utbildningsinriktningar; t.ex. en högskolas särskilda uppdrag i en region,
studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan samt den profilering som man väljer för
att hävda sig i konkurrensen med andra högskolor, antingen regionalt eller nationellt.
Generellt står högskolorna inför vägvalet att profilera utbildningen starkt, bl.a. genom
att finna nya nischer, eller att konkurrera med de stora högskolorna och universiteten i så
många nischer som möjligt20.
Tydligare profilering…
I takt med att antalet lärosäten har ökat har också konkurrensen om studenterna ökat.
För de nyare högskolorna som ännu inte är väletablerade kan profilerade utbildningar
vara ett framgångsrikt sätt att attrahera studenter. För att klara konkurrensen med äldre
lärosäten tenderar de nyare att erbjuda ”nya” eller annorlunda profilerade utbildningar
som vanligtvis är tvärvetenskapliga i sin karaktär. Denna utveckling leder i viss mån till
större diversifiering i utbildningsutbudet men också till att universitet och högskolor tar
efter varandra om utbildningar har visat sig framgångsrika på annat håll.
...eller ökad breddning
Det finns dock också en tendens till att erbjuda en större bredd i utbildningsutbudet.
Detta kan bero på en strävan efter universitetsstatus men också på att man vill ”fånga
upp” studenter som vill studera ett visst utbildningsområde, men som i brist på lokalt
utbud skulle söka sig till högskolor i andra regioner. Ett tillskott av ett ämnesområde
på en högskola kan också leda till att andra högskolor försöker möta denna konkurrens
genom att bygga ut utbildningen inom samma område. Sammantaget leder detta till att
utbildningsutbudet blir bredare vid högskolorna och universiteten.
Profilering på ämnesområden
En ytterligare belysning av profileringen kan fås genom att studera hur utbildningsutbudet vid lärosätena fördelar sig på åtta breda ämnesområden: juridik och samhällsvetenskap, humaniora och teologi, naturvetenskap, teknik, vård och omsorg, medicin och
odontologi, konstnärliga områden samt övriga områden.
Genom att mäta andelen helårsstudenter per ämnesområde och lärosäte ges en god
överblick över hur lärosätena skiljer sig från varandra. I figur 23 och 24 visas en fördelning på ämnesområden för ett urval av lärosäten belägna i Stockholms län, övriga Östra
Mellansverige samt för riket som helhet.
Ser man till det sammantagna högskolesystemet i Stockholmsregionen är fördelningen på ämnesområden ungefär densamma som för hela riket. Regionen utmärks i
20 Se rapporten Kartläggning av högre utbildning och universitetsforskning
i Stockholm-Mälarregionen, Länsstyrelsen i Västmanlands län (2003).
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princip av att varje lärosäte ämnesmässigt har differentierat sitt utbildningsutbud. Detta
återspeglas t.ex. i att Stockholms universitet endast har utbildning inom juridik och
samhällsvetenskap, humaniora samt naturvetenskap. Den geografiska lokaliseringen
inom regionen har en ringa betydelse för ett lärosätes attraktivitet i förhållande till andra
högskolor i regionen; differentiering är därför en mer framgångsrik strategi än att konkurrera med utbildning inom samma ämnesområden.
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Figur 23. Utbildningsproﬁl för riket totalt samt för ett urval av lärosäten i Stockholms län
höstterminen 2007. Andel helårsstudenter per ämnesområde21.
Källa: Högskoleverkets NU-databas.

21 Helårsstudent: Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets
poängomfattning under en viss period dividerat med 40. Studenter
som avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs ska inte
ingå i beräkningen. I NU redovisas uppgifter per ämne, ämnesgrupp
och ämnesområde. Helårsstudenter, registrerade studenter och generella examina (kandidat och magister) är uppgifter som redovisas per
ämne. För varje högskola redovisas endast ämnen som kan ingå som
huvudämne i en kandidat- eller magisterexamen. Varje ämne kan
bara ingå i en ämnesgrupp som i sin tur bara ingår i ett ämnesområde. Totalt redovisas ca 250 ämnen, ca 50 ämnesgrupper och åtta
ämnesområden.
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Flera av högskolorna och universiteten i övriga Östra Mellansverige har en spridning av
de studerande på nästan alla ämnesområdena, även om man har en tyngdpunkt inom
juridik och samhällsvetenskap. Jämfört med riket har dessa lärosäten en högre andel
som utbildar sig inom vård och omsorg och för Linköpings universitet och Mälardalens
högskola också inom teknik.
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Figur 24. Utbildningsproﬁl för riket totalt samt för ett urval av lärosäten i övriga Östra
Mellansverige höstterminen 2007. Andel helårsstudenter per ämnesområde.
Källa: Högskoleverkets NU-databas.

För Mälardalens högskola och i synnerhet Örebro universitet kan dock lokaliseringsfaktorn spela en större roll. På grund av att det geografiska avståndet till andra lärosäten är
större kan konkurrensen med dessa i olika ämnesområden bli lägre. Detta ger möjlighet
till en större ämnesbredd, vilket kan upplevas som en attraktivitetsfaktor för de som söker från den omgivande regionen – man kan säga att man differentierar efter utbildningens geografiska lokalisering snarare än efter den ämnesmässiga inriktningen.
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Utbildningens kvalitet
Det finns flera sätt att mäta utbildningens kvalitet på universitet eller högskolor. Ett
traditionellt mål är examinationsfrekvens. Ett annat mer indirekt mått är tillgången på
kvalificerade lärare och forskare i utbildningen. Därutöver finns även kursutvärderingar
på institutionsnivå, personalutveckling, verksamhetsplanering och strategiska planer på
styrelsenivå22.
Kvalitet utifrån andel disputerade lärare23
Andelen disputerade lärare varierar stort mellan lärosätena beroende bland annat på huvudinriktning och hur länge undervisning och forskning har bedrivits. Andelen disputerade lärare är i regel lägre vid de nya högskolorna än vid de gamla universiteten (se figur 25).
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Figur 25. Andel (procent) disputerade lärare samt riksgenomsnitt, ht 2007.
Källa: Högskoleverkets Nudatabas.

22 Fortsatt granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid universitet
och högskolor, Utgångspunkter samt angrepps- och tillvägagångssätt
för Högskoleverkets bedömningsarbete, Högskoleverket 1998.
23 Andel disputerade lärare: Antalet disputerade lärare enligt SCBs
utbildningsregister i relation till hela antalet lärare, exklusive doktorandanställda.
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Högst andel disputerade lärare av samtliga lärosäten i riket har Handelshögskolan i
Stockholm med närmare 75 procent av det totala antalet anställda lärare följt av Lunds
och Uppsala universitet. Södertörns högskola (60 procent) hamnar högst upp i listan av
de nyare lärosätena – men även före Umeå universitet och Örebro universitet – och något
över riksgenomsnittet (55 procent). Den nedre delen av listan utgörs främst av nyare lärosäten men även Lärarhögskolan i Stockholm hamnar långt ner med endast 30 procent
disputerade lärare.
Kvalitet utifrån examensfrekvens
Det traditionella sättet att mäta kvalitet utifrån examensfrekvens påverkas av att universiteten och högskolorna skiljer sig åt, bl.a. vad gäller antal studerande, utbud av utbildningar och vilka studenter lärosätena tar emot. Ett lärosäte som till största del erbjuder
enstaka kurser ger generellt sett en lägre andel examinerade än ett utbildningsutbud som
till stor del består av program.
Det finns uppgifter om andelen examinerade av antalet högskolenybörjare på samma
lärosäten inom 3, 5, 7 och 11 år24. Av en årskull högskolenybörjare har drygt 45 procent
examinerats inom sju år. Ytterligare 20 procent har uppnått 120 poäng utan att ha tagit
ut examen. Förlängs uppföljningstiden till 11 år har 55 procent examinerats.
Den klart högsta examensfrekvensen – sju år efter påbörjade studier – hade Lärarhögskolan i Stockholm (se figur 26). Utbildningsutbudet på Lärarhögskolan består till
stor del av program, drygt 90 procent av nybörjarstudenterna har läst på program. Hög
andel programstudenter hade även Chalmers tekniska högskola, KTH, Högskolan i
Skövde och Linköpings universitet. Den höga andelen programstudenter avspeglas också
i relativt höga examensfrekvenser för dessa lärosäten. På andra lärosäten, t.ex. Stockholms universitet och Södertörns högskola var andelen kursstudenter jämförelsevis stor,
närmare 40 procent. På dessa högskolor var examensfrekvensen också lägre, omkring 30
procent.

24 Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m.
2005/06, UF 20 SM 0702, Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket,
2007.
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Figur 26. Andel (procent) examinerade inom sju år av högskolenybörjare 1999/00 per lärosäte. Ett urval av lärosäten i Stockholms län och i övriga Östra Mellansverige med minst
500 nybörjare.
Källa: UF 20 SM 0702, Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket, 2007.

Totalt hade 38 procent av högskolenybörjarna vid samtliga lärosäten tagit examen på
samma högskola som de påbörjat sina studier läsåret 1999/00. Ytterligare 8 procent har
tagit ut examen vid annat lärosäte. Det finns ingen statistik som belyser orsakerna till varför
detta sker. En möjlig orsak kan bl.a. vara att en del högskolor och universitet anses ha högre
status än andra inom vissa utbildningsprogram, vilket kan innebära att man väljer att under
senare delen av sina studier läsa och ta ut sin examen på något av dessa lärosäten. En annan tänkbar orsak kan vara att vissa högskolor har ansökt om universitetsstatus och att de
examinerade därför väljer att vänta med att ta ut examen tills detta har skett. I Stockholmsregionen har en relativt hög andel av de examinerade både vid Stockholms universitet och
på Södertörns högskola valt att ta ut examen från ett annat lärosäte; en bidragande orsak till
detta – utöver ovan nämnda – kan vara att dessa lärosäten har en jämförelsevis hög andel
kursstuderande, vilka senare väljer att läsa kurser som bara finns på andra lärosäten.

Internationalisering
Under de senaste 15 åren har studenternas rörlighet över Sveriges gränser ökat betydligt.
Det totala antalet inresande studenter har trefaldigats sedan 1997/98. Utvecklingen har
medfört att antalet inresande studenter läsåret 2006/07 var större än antalet utresande.
Inresande studenter och studenter som var utresande samma läsår som de studerade vid
ett lärosäte i Sverige benämns av Högskoleverket mobila studenter25. Lunds universitet
25 Universitet & Högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2008.
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har det största antalet mobila studenter, drygt 4 000. Därefter följer KTH, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet med
mellan 2 100 och 3 700 mobila studenter vardera.
Totalt utgjorde de inresande och utresande studenterna 9 procent av samtliga studenter i Sverige 2006/07. Andelen mobila studenter kan, inte bara för hela riket utan även
per lärosäte, användas som ett samlat mått på studentmobiliteten (mobilitetsindex).
Mobiliteten är, relativt sett, högst vid KTH med ett mobilitetsindex på 22 procent läsåret
2006/07. Ytterligare elva lärosäten hade ett mobilitetsindex på 10 procent eller mer.
Flera av dessa har konstnärlig eller teknisk inriktning. Dessa lärosäten har dels utbildningar inom ämnesområden där en hög andel av de examinerade har studerat utomlands, dels en hög andel inresande studenter.
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Figur 27. Mobilitetsindex per lärosäte 2006/07 för universitet och högskolor i Stockholms
län, i övriga Östra Mellansverige samt riksgenomsnitt.
Källa: Universitet & Högskolor 2008, Högskoleverkets årsrapport 2008, 2008:19 R.

De lägsta mobilitetsindexen har lärosäten som nästan enbart ger utbildning inom undervisnings- eller vård- och omsorgsområdet. Dessa lärosäten ger utbildningar med en låg
andel examinerade som har studerat utomlands. Skillnaderna mellan lärosätenas mobilitetsindex beror således till stor del på skillnader i lärosätenas utbildningsutbud.
Mobilitetsindexets utveckling över tid skiljer sig åt mellan lärosätena. De flesta har
numera ett högre index vilket framför allt beror på att antalet inresande studenter har
ökat kraftigt. Det gäller bland annat flera tekniska universitet och högskolor som, i takt
med att svenskars intresse för tekniska utbildningar minskar, i allt högre grad rekryterar
studenter från utlandet. Många svenska universitet och högskolor har således ökat sin

24
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rekrytering av studenter från andra länder och numera är var fjortonde student i Sverige
en inresande student.26
Nästan hälften (45 procent) av de inresande studenterna bedriver studier i Sverige
inom ramen för ett studentutbyte, t.ex. Erasmus. Dessa studenter är i Sverige en kortare
tid – högst ett läsår – för att läsa en eller flera kurser; man studerar däremot inte på
ett utbildningsprogram. Inflödet av dessa studenter ökar inte i någon väsentlig grad
efterfrågan på högre studier; samtidigt som det sker ett inflöde av studerande sker det
också ett utflöde av svenska studenter till utlandet. Detta är själva poängen med utbytesprogram – i dag är dock antalet inresande studenter högre än antalet utresande
studenter, vilket innebär att det är en ”nettoefterfrågan” på högre studier från inresande
utbytesstudenter. Denna efterfrågan är dock enbart inriktad på kurser och inte på studier
i utbildningsprogram. Även om utbytesstudenter har en begränsad direkt påverkan på
efterfrågan på högre studier, har de en större indirekt påverkan genom att det är viktigt
att visa för svenska studerande som ansöker om högre studier att man är ett lärosäte med
omfattande internationella kontakter och avtal om studentutbyte med andra universitet.
Detta gör lärosätet mera attraktivt för studerande som senare gärna vill studera utomlands, vilket kan medföra ett större antal sökande till lärosätet.
Flödena av ”free movers” kan dock ha en större betydelse för efterfrågan på högre
studier. Antalet utresande ”free movers” är omkring dubbelt så många som antalet
inresande ”free movers” (10 000). En ökande andel av utresande ”free movers” består av
studerande som läser på utbildningar i utlandet som i Sverige har ett mycket högt sökandetryck, t.ex. läkarutbildning och tandläkarutbildning. Det är dock en mindre del av de
utresande ”free movers” som läser en längre tid utomlands; 2004/2005 var det
17 procent av samtliga studenter som hade varit utomlands sex terminer eller mer27. Den
övervägande delen av de utresande studenterna läser en kortare tid utomlands som en
del av den svenska utbildningen.
Förhållandet är ungefär detsamma för inresande ”free movers”; 90 procent läser kurser och 10 procent studerar på utbildningsprogram. Detta betyder att inresande ”free movers” idag har en begränsad påverkan på efterfrågan på programutbildningar vid svenska
lärosätena; vid vissa lärosätens utbildningsprogram kan dock de inresande studerande
spela en större roll. Det är möjligt att det i framtiden blir en strukturförändring i inflödet
av ”free movers”, så att dessa i betydligt större utsträckning än idag kommer att ansöka
om att läsa hela utbildningsprogram. I så fall kan detta, i varje fall för enskilda lärosäten,
innebära en betydligt högre efterfrågan på studier, särskilt inom tekniska utbildningar.
Detta kommer att förutsätta att utbildningsprogrammen utformas och genomförs på ett
sådant sätt som är anpassat till de utländska studenternas efterfrågan och behov. En hämmande faktor för en ökad efterfrågan från studerande kan vara att den högre utbildningen
kommer att avgiftsbeläggas för studerande från länder utanför EES-området, vilket kan
ha betydelse för inflödet av studerande från t.ex. de asiatiska länderna.

26 Universitet & Högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2008. 2008:19 R.
27 Studentmobilitet – högskolestuderandes internationella rörlighet,
Rapport 2007:9 R.
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Studiesociala faktorer
Det är inte bara utbildningens inriktning och kvalitet som påverkar valet av universitet
och högskola, även den kommun i vilken lärosätet är beläget spelar en stor roll. Studenter
behöver ett fungerande vardagsliv för att studietiden ska fortlöpa så smidigt som möjligt.
Vad studenter erbjuds på olika orter varierar stort. Vissa kommuner garanterar bostad
och ger rabatter i form av subventionerade biljetter på bussar och tåg. Många hjälper
också studenterna med kontakter, när det är dags att söka jobb efter avslutade studier.
Det finns ingen jämförande och heltäckande sammanställning av de studiesociala
faktorerna. Den beskrivning som ges i det följande får därför ses som en exempelsamling
på hur olika högskolor har arbetat med de studiesociala frågorna – en högskola har ett
val om vilken identitet man vill skapa i detta hänseende.
Bostadsgaranti
Det blir allt vanligare att nya högskoleorter marknadsför sig som en studentort med
bostadsgaranti. Tolkningen av begreppet bostadsgaranti varierar dock mellan olika
kommuner; vissa garanterar ”tak över huvudet”, vilket kan innebära tillfälligt boende på
vandrarhem eller bostad så långt som trettio minuters resväg från campus. Tidningen
Studentliv28 har presenterat en guide som visar en del av vad högskolekommunerna gör
för att underlätta för studenterna. I guiden lyfts Borlänges bostadsgaranti fram som
ett bra exempel, här garanteras bostad på gångavstånd från campus. Även Sundsvall,
Karlstad och Örebro ses som goda exempel. I Örebro innebär bostadsgarantin t.ex. att
man får bostad inom en månad efter det att antagningsbeskedet har kommit.
Att en kommun inte har någon bostadsgaranti behöver dock inte betyda att det är
svårt att få bostad. Vissa kommuner utan garanti säger sig inte ha någon bostadsbrist,
bland annat Haninge, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Södertälje och Växjö.
Svårast att skaffa bostad är det troligen i Stockholm, där det är stor bostadsbrist för
alla, inte bara studenter. Trots det finns det cirka 5 000 studentlägenheter i staden, och
ytterligare ett par hundra håller på att byggas.
Kultur och fritid
För att studenterna ska upptäcka kommunens utbud av kultur och fritid erbjuder många
kommuner studentrabatter på entréavgiften till bl.a. museer, teatrar och badhus. I Malmö
får t.ex. studenterna ett så kallat kulturkort som ger 50 procent rabatt på teatrar, konserter, m.m. Även i Göteborg får studenter gå billigare på teatrar, museer och den årliga
filmfestivalen. I Östersund får nyinskrivna studenter gratis kvällskort i kommunens
skidbackar. För de som hellre tränar inomhus är det även rabatt på badhus och sporthall.
Kollektivtrafik
Flera kommuner ger studentrabatt på kollektivtrafiken. I exempelvis Skövde får studenterna rabatt på stadstrafikkortet och i Sundsvall åker studenter på barnbiljett inom
28 Tidningen Studentliv ges ut av Tjänstemännens centralorganisation,
TCO.
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tätorten. Flera kommuner erbjuder också rabatt på regiontrafiken, bl.a. får studenterna
vid Blekinge tekniska högskola åka gratis mellan skolans tre campus i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby. Detta gäller även för studenter vid Mälardalens högskola som åker
mellan campus i Västerås och Eskilstuna. I Skellefteå kan studenter mot uppvisande av
busskvitton kvittera ut 500 kr per månad från det kommunala bolaget Skeria för resor till
Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.
Hjälp med jobb
Förutsättningarna för olika kommuner att hjälpa studenter med sommarjobb varierar
givetvis från kommun till kommun. I turistorter som Visby och storstäder som Stockholm
finns det ett större antal säsongsarbeten än på mindre orter. I t.ex. Karlstad ordnades
över 300 sommarjobb och 60 extrajobb åt studenter år 2003. I Sundsvall finns en
kommuntjänsteman som hjälper till med sommarjobbsförmedling. Västerås och Eskilstuna kan också lyftas fram som goda exempel på detta.
Många kommuner, t.ex. Eskilstuna och Skellefteå, arbetar även för att studenterna
ska stanna kvar i kommunen efter avslutade studier och underlättar därför för studenterna att finna arbete. I Eskilstuna samarbetar kommunen med företag för att göra
Eskilstuna till en intressant jobbstad för studenterna.
Studentliv
Möjligheterna till nöjes- och föreningsliv skiljer sig mycket åt mellan högskoleorterna.
Det traditionella studentlivet som är knutet till ”nationerna” är ett särdrag för Uppsala
och Lund, men ett nöjesliv av liknande slag förekommer också på specialiserade högskolor som t.ex. Handelshögskolan och KTH. Även övriga studieorter kan ha ett attraktivt
studentliv, men inte av den karaktär som främst Uppsala kan erbjuda.
Alumniverksamhet
Alumniverksamhet finns vid de flesta universitet och högskolor. I vissa fall omfattar
verksamheten hela lärosätet, i andra endast några utbildningar eller fakulteter. Alumniverksamhet gynnar både de nuvarande studenterna och alumnerna då de nuvarande studenterna får tillgång till kontaktnät och i vissa fall mentorer och alumnerna ges möjlighet
att gå på föreläsningar och påverka lärosätets utbud av fortbildning.
I högskoleverkets granskning av samverkan framkommer att både Chalmers och
Handelshögskolan i Stockholm har en omfattande alumniverksamhet sedan många år.
På Handelshögskolan i Stockholm finns t.ex. avdelningen Corporate Relations, som
förutom att arbeta med att utveckla nätverken med högskolans s.k. partnerföretag,
utvecklar alumniverksamheten.
Samverkan mellan näringslivet och högskolan/universitetet
Universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden har ökat de senaste åren. Förklaringen är att samverkan uppfattas som stödjande för övrig verksamhet samt att kravet på samverkan i högskolelagen har ökat dess legitimitet. Andra förklaringar kan vara utbyggnaden av
högskolan, utvecklingen inom IT-området samt större möjligheter till extern finansiering.
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Man kan säga att samverkansuppgiften har tre mål; den ska leda till kunskapsutveckling
och tillväxt, en bättre utbildning för studenterna samt demokratiutveckling, dvs. högskolornas arbete med forskningskommunikation.
Universiteten och högskolorna har olika förutsättningar för att samverka. Detta gör
att det är svårt att bedöma vilka lärosäten som är bäst på att samverka. Samverkansuppdraget berörs därför inte närmare i denna rapport.

Slutsatser om högskolornas identitet
Utbildningens inriktning varierar mellan olika lärosäten. Stockholms län utmärks av att
varje lärosäte ämnesmässigt har differentierat sitt utbildningsutbud. Den geografiska
lokaliseringen inom länet har en ringa betydelse för ett lärosätets attraktivitet i förhållande till andra högskolor i länet. Differentiering är därför en mer framgångsrik strategi
än att konkurrera med utbildning inom samma ämnesområden.
Flera av högskolorna och universiteten i övriga Östra Mellansverige har en spridning
av de studerande på nästan alla ämnesområdena. För Mälardalens högskola och i synnerhet Örebro universitet kan dock lokaliseringsfaktorn spela en större roll. På grund av
att det geografiska avståndet till andra lärosäten är större kan konkurrensen med dessa
i olika ämnesområden bli lägre. Detta ger möjlighet till en större ämnesbredd, vilket
kan upplevas som en attraktivitetsfaktor för de som söker från den omgivande regionen
– man kan säga att man differentierar efter utbildningens geografiska lokalisering snarare än efter den ämnesmässiga inriktningen.
Sett till andelen disputerade lärare har universiteten och högskolorna i Stockholms
län generellt sett en hög andel, över riksgenomsnittet, med Handelshögskolan i topp.
Södertörns högskola hamnar högst upp på listan av de nyare lärosätena. Det stora antalet
studenter i regionen, lärosätenas status och geografiska läge torde således påverka andelen disputerade lärare i positiv riktning. Den nedre delen av listan utgörs främst av nyare
lärosäten men även Lärarhögskolan i Stockholm har en förvånande låg andel disputerade
lärare. Det är en större spridning vad gäller andelen disputerade lärare i övriga Östra
Mellansverige. Flera av dessa lärosäten ligger under riksgenomsnittet.
Genomgången av examensfrekvens pekar tydligt på sambandet mellan dels andelen
programutbildningar som ges och examensfrekvens, dels graden av nischade utbildningsprogram och examensfrekvens. Ju högre andel utbildningsprogram ett lärosäte
erbjuder desto högre examensfrekvens. Likaså ju mer nischade specialutbildningar ett
lärosäte erbjuder desto högre examensfrekvens. Detta återspeglas tydligt i statistiken
både för lärosätena i Stockholms län och i övriga Östra Mellansverige. I Stockholms län
erbjuds en hög andel nischade specialutbildningar, dessa lärosäten har också en hög
examensfrekvens. Likaså har lärosätena som Stockholms universitet och Södertörns
högskola, med ett mer breddat utbildningsutbud, som Stockholms universitet och Södertörns högskola, en lägre examensfrekvens. Samma förhållande gäller även för lärosätena
i övriga Östra Mellansverige.
Totalt hade 38 procent av högskolenybörjarna vid samtliga lärosäten tagit examen på
samma högskola som de påbörjat sina studier läsåret 1999/00. Ytterligare 8 procent har
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tagit ut examen vid annat lärosäte. Det finns ingen statistik som belyser orsakerna till
varför detta sker. En möjlig orsak kan bl.a. vara att en del högskolor och universitet anses
ha högre status än andra inom vissa utbildningsprogram, vilket kan innebära att man
väljer att under senare delen av sina studier läsa och ta ut sin examen på något av dessa
lärosäten. En annan tänkbar orsak kan vara att vissa högskolor har ansökt om universitetsstatus och att de examinerade därför väljer att vänta med att ta ut examen tills detta
har skett. I Stockholmsregionen har en relativt hög andel av de examinerade både vid
Stockholms universitet och på Södertörns högskola valt att ta ut examen från ett annat
lärosäte; en bidragande orsak till detta – utöver ovan nämnda – kan vara att dessa lärosäten har en jämförelsevis hög andel kursstuderande, vilka senare väljer att läsa kurser
som bara finns på andra lärosäten.
Högskolornas och universitetens grad av internationalisering blir allt viktigare, dels
för att styrka lärosätenas identitet som aktör i en internationell värld, dels i syfte att
attrahera både svenska och utländska studenter. Under senare år är det framför allt
studentmobiliteten – dvs. inresande studenter och studenter som var utresande samma
läsår som de studerade vid ett lärosäte i Sverige – som har ökat i synnerhet till universitet
och högskolor med teknisk inriktning. De större lärosätena i Stockholms län och i övriga
Östra Mellansverige har en hög andel mobila studenter. KTH har den högsta mobiliteten relativt sett därefter följer Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linköpings
universitet och Göteborgs universitet. Det kan antas att lärosätenas geografiska läge, i
huvudstadsregionen, i hög grad påverkar de inresandes val av lärosäte.
Större delen av både inresande och utresande studenter läser kurser och studerar inte
på utbildningsprogram. Detta betyder att inresande ”free movers” idag har en begränsad
påverkan på efterfrågan på programutbildningar vid svenska lärosätena; vid vissa lärosätens utbildningsprogram kan dock de inresande studerande spela en större roll. Det
är möjligt att det i framtiden blir en strukturförändring i inflödet av ”free movers”, så att
dessa i betydligt större utsträckning än idag kommer att ansöka om att läsa hela utbildningsprogram. I så fall kan detta, i varje fall för enskilda lärosäten, innebära en betydligt
högre efterfrågan på studier, särskilt inom tekniska utbildningar.

Attraktivitet och image ur ett studerande- och
arbetsmarknadsperspektiv
Landets högskolor och universitet har olika image och status hos ungdomar och studenter men också hos organisationer, offentliga verksamheter och företag. De äldre universiteten har i många fall ett naturligt högre igenkännande med inarbetade varumärken
som bygger på långa traditioner, vilket de yngre högskolorna naturligtvis har svårt att
efterskapa. Samtidigt kan såväl mindre högskolor som särskilda utbildningar få ett rykte
om att högre kvalitet eller högre status inom specifika områden, vilket då förändrar
omvärldens bild. Image handlar sällan bara om faktiska värden utan baseras också på
känslor, värderingar och rykten – sanna eller falska – som kan påverka både valet av
studieort för många studenter och – mer eller mindre medvetet – valet av medarbetare
hos olika arbetsgivare. Föredrar en arbetsgivare en tekniker från Mälardalens högskola
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framför en från KTH eller en ekonom från Södertörns Högskola framför en från Uppsala
Universitet? I det här avsnittet belyses några exempel som visar på − och som även i sig
inverkar på − hur ungdomar och arbetsmarknaden ser på olika lärosätens attraktivitet.

Lärosätens attraktivitet och image hos ungdomar
Göteborg och Lund behåller sin popularitet
Vilka är då de mest de populära lärosätena i ungdomars ögon? I SCBs årliga undersökning av gymnasieungdomars studieintresse29 finns det uppgifter om hur dagens ungdomar rangordnar lärosätena i landet efter popularitet (tabell 1).
För tionde året i rad ligger Lunds och Göteborgs universitet i topp. Två av Stockholms
läns lärosäten finns med bland de mest eftertraktade lärosätena, Stockholms universitet
och KTH. Även lärosäten i övriga Östra Mellansverige är representerade, Uppsala universitet på tredje plats och Linköpings universitet på åttonde plats. Det finns ingen definition av vad som ligger i begreppet ”populär”, men detta kan troligen ses som en indikator
på ungdomars sammantagna syn på lärosätenas attraktivitet. Resultaten ger en ganska
tydlig bild av att det är tradition, storlek och status som genererar en placering i topp och
även att det är svårt för de mindre högskolorna och specialhögskolorna att tränga igenom
och uppnå en stark image hos den breda målgruppen ungdomar.
Tabell 1. De tio mest populära lärosätena hos gymnasieungdomar i landet (läsåret 07/08).

Lärosäte

Andel (procent) av gymnasieungdomarna som
anser lärosätet vara mest populärt

1

Lunds Universitet

12

2

Göteborgs Universitet

11

3

Uppsala Universitet

7

4

Stockholms Universitet

6

5

Chalmers Tekniska Högskola

5

6

Kungliga Tekniska Högskolan

5

7

Umeå Universitet

4

8

Linköpings Universitet

3

9

Högskolan i Jönköping*

2

10

Malmö Högskola

2

Källa: Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Temablad 2008:1.
*För första gången har Högskolan i Jönköping tagit sig in på tio i topp. Tidigare år har nionde platsen upptagits av Handelshögskolan i Stockholm. Förklaringen är att många universitet och högskolor rankas omkring 2 procent och urvalet sker därför på decimalnivå.

29 Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Temablad 2008:1.
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En av sju elever som planerar att börja läsa på högskolan tycker att det är mer betydelsefullt att börja läsa vid ett specifikt universitet/högskola än att studera på en särskild
utbildning. För männen är det viktigare att komma in på ett visst universitet/högskola än
för kvinnorna. För kvinnor var det däremot viktigare än för männen att komma in på en
viss utbildning än att läsa vid ett visst lärosäte. Totalt är det tre av fyra elever som anser
att det är viktigare att komma in på en viss utbildning än att läsa vid ett visst lärosäte. Var
tionde elev har ingen åsikt i frågan.
Närheten har stor betydelse för populariteten och för val av högskola
Det finns en tydlig vilja hos många ungdomar att studera vid lärosäten i närheten av sin
bostadsort, vilket dock inte framgår så tydligt av uppgifterna om högskolornas popularitet i hela Sverige (tabell 2) Om man istället ser vilka preferenser ungdomar i olika
regioner har, framkommer mycket skilda resultat över landet.
De gymnasiestuderande i Stockholms län placerar enbart högskolor och universitet
i Stockholm och Uppsala som de främsta i popularitet (tabell 2). Det är endast tre lärosäten utanför regionen som hör till de mest populära hos gymnasisterna i Stockholm.
Tabell 2. De tio mest populära universitet och högskolor hos gymnasieungdomar i
Stockholms län (läsåret 05/06).

Lärosäte

Andel (procent) av gymnasieungdomarna i
Stockholms län som anser lärosätet vara mest
populärt

1

Stockholms Universitet

22

2

Kungliga Tekniska Högskolan

10

3

Uppsala Universitet

9

4

Karolinska Institutet

7

5

Handelshögskolan i Stockholm

7

6

Lunds Universitet

4

7

Göteborgs Universitet

3

8

Linköpings Universitet

2

9

Lärarhögskolan i Stockholm

10

Södertörns Högskola

2
1,5

Källa: Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06. UF 36 SM 0601.

Stockholmsregionens ungdomar kan grovt sägas rangordna lärosäten efter närhet,
storlek och renommé. Detta gäller dock inte bara ungdomar i Stockholms län utan i hela
landet. Närhetsfaktorn har en stor betydelse för synen på vad som anses vara populära
lärosäten. Det gäller nästan genomgående att det lärosäte som är beläget närmast eller i
den egna bostadsorten också är det mest populära. Det är bara Uppsala universitet och
Göteborgs universitet som lyckas placera sig högre upp än det närmaste regionala alternativet. I storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland kan noteras att inte något av
Stockholmsregionens universitet och högskolor finns med bland de fem mest populära.
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Närhetsfaktorn har stor betydelse inte bara för intresse för studier utan också för studenternas senare val av studieort. De nya regionala högskolorna har genom att bidra till en
ökad tillgänglighet till högre studier haft en viktig roll för att öka övergången till högre
studier i landet och även vad gäller att minska den sociala snedrekryteringen. Det visar
sig att många sökande styrs i sitt ämnesval till det utbud som den närmast liggande
högskolan erbjuder. Ett tydligt exempel på detta är att en betydligt högre andel ungdomar
i Boråsregionen väljer att läsa på Bibliotekshögskolan i Borås än ungdomar från övriga
landet, trots att det inte finns någon större arbetsmarknad inom området i just den regionen.
Av den regionalpolitiska utredningen från år 200030 (SOU) framgår det att olika
högskolor och universitet har kommit att utveckla olika profiler baserat på rekryteringsoch avgångsflöden, dvs. hur stark närhetsprincipen är vid rekrytering och arbetsmarknadens förmåga att suga upp utbildade studenter vid avgång. I detta perspektiv betraktas
högskolorna i Trollhättan, Gävle, Borås och Skövde liksom universiteten i Stockholm,
Karlstad och Lund som utpräglade hemmamarknadsutbildningar. De rekryterar i mycket
hög utsträckning studenter från den egna regionen och de som lämnar studierna blir
också i hög grad kvar i regionen. I andra änden återfinns Mitthögskolan och Uppsala
universitet med en mycket låg andel regional rekrytering och relativt låga avgångar till
den egna regionen.
Ett tredje extremt alternativ i sammanhanget är Handelshögskolan i Stockholm som
”importerar” studenter från hela landet men med höga avgångsflöden till den egna regionen. Lite av motsvarande roll spelar också KTH. Tre högskolor – Luleå, Jönköping och
Dalarna – var i undersökningen ”nettoexportörer” av studenter, vilket med viss överdrift
innebär att de utbildar den egna regionens ungdomar för arbete i andra regioner.
Även andra faktorer än närheten har betydelse vid valet av
högskola/universitet
Det är naturligtvis inte bara närheten som har betydelse när man ska välja högskola/
universitet. I SCBs undersökning31 av gymnasieungdomars intresse för högre studier har
eleverna i avgångsklasserna som planerar att läsa på ett visst lärosäte fått ange anledningen till detta val. Den mer allmänt uttryckta uppfattningen att man tror att ”utbildningen
är bra där” anges som det främsta skälet, klart före anledningen att högskolan/universitet
ligger nära bostaden (figur 28).
Det är möjligt att det finns en viss överlappning mellan dessa två anledningar. Den
som i vissa regioner bor nära ett lärosäte har kanske en positiv grundinställning till utbildningen där; i själva verket kan det i en region vara närhetsfaktorn som ”spiller över”
på uppfattningen om utbildningen, som anges som orsak till valet fastän närheten är den
egentliga orsaken.

30 SOU 2000:87.
31 Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06, UF 36 SM 0601.
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Figur 28. Anledning till val av högskola/universitet – Andel (procent) av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser i riket som planerar att läsa på ett visst universitet eller en viss
högskola
Källa: Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06, UF 36 SM 0601.

Övriga faktorer som utbildningsutbud, studentliv, trevlig stad och lärosätets rykte har
– även om de tillsammans anges som skäl av 40 procent av eleverna – var och en mindre
betydelse än de två främsta orsakerna. Det är ungefär lika stor andel av eleverna som
anger ett av dessa skäl. Det är dock en något högre andel för orsaken att ”utbildningen
bara finns där”. Män skiljer sig från kvinnor genom att de dels prioriterar närheten något
högre, dels att lärosätets rykte har större betydelse hos män.
Anledningarna till val av lärosäte skiljer sig åt för de mest populära högskolorna och
universiteten i landet. Lärosäten där närheten till bostaden har högst betydelse är Malmö
(29 procent), Umeå (27 procent) och Stockholms universitet (25 procent). Betydelsen
av att man tror att utbildningen är bra vid lärosätet har klart högst betydelse vid valet av
KTH (51 procent), Handelshögskolan i Stockholm (47 procent) och Chalmers (40 procent). ”Trevligt studentliv” spelar större roll vid valet av klassiska lärosäten som Uppsala
och Lund, medan ”trevlig stad”värderas högre vid studier i Göteborg (både Göteborgs
universitet och Chalmers). Att ”högskolan har ett gott rykte” spelar större roll för dem
som vill studera vid Handelshögskolan i Göteborg, KTH och Chalmers än för dem som
tänker studera vid andra lärosäten.
Vid val av lärosäte värderar ungdomar i Stockholms län att ”de tror att utbildningen
är bra där” något högre än i andra delar av landet, medan ”närheten till bostaden” har en
lägre betydelse än för ungdomar i övriga landet (figur 29). En rimlig förklaring till detta
är att Stockholmsregionen i studiehänseende erbjuder den både klart största bredden
och djupet av utbildningar i landet. Eftersom de flesta Stockholmsungdomarna ser de
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egna lärosätena som de mest självklara för studier blir inte närhetsfaktorn så betydelsefull som fallet kan vara utanför de större utbildningsregionerna. Det kan också noteras
att män prioriterar lärosätets rykte högre än vad kvinnor gör medan motsatsen gäller för
utbildningsutbudet.
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Figur 29. Anledning till val av högskola/universitet – Andel (procent) av eleverna i
gymnasieskolans avgångsklasser i Stockholms län som planerar att läsa på ett visst
universitet eller en viss högskola.
Källa: SCB.

Attraktivitet på arbetsmarknaden
Ett sätt att följa upp olika lärosäten utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv är att undersöka i vilken utsträckning studenter från olika utbildningsinriktningar och olika lärosäten faktiskt har etablerat sig på arbetsmarknaden en tid efter examen. Bland dem som
examinerades från universitet och högskolor läsåret 2004/05 hade 73 procent etablerat
sig på arbetsmarknaden år 2006, dvs. 1 till 1,5 år efter att de tog sin examen. Andelen var
drygt två procentenheter högre än motsvarande andel ett år tidigare, vilket är en följd av
gynnsammare arbetsmarknad under denna period, framför allt inom det privata näringslivet32.
Högskoleexaminerades etablering på arbetsmarknaden påverkas av en rad faktorer.
Exempelvis kan olika lärosäten och utbildningar ha olika anseende och attraktionskraft
på arbetsmarknaden. Det finns också tecken på att lärosätenas ambitioner att underlätta studenternas övergång till arbetsmarknaden har viss betydelse. I följande avsnitt
kommer högskolors och utbildningars attraktivitet ur ett arbetsmarknadsperspektiv att

32 Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2008, 2008:19 R.
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belysas, dels genom uppgifter om andelen som fått anställning efter avslutade studier
med viss inriktning, dels genom en jämförelse mellan olika lärosäten.
Studenters etablering på arbetsmarknaden utifrån utbildningsinriktning
Vissa yrkesgrupper har haft en mer gynnsam utveckling än andra, exempelvis har den
fleråriga nedgången i etableringsgrad för civilingenjörer och högskoleingenjörer förbytts
till en relativt kraftig uppgång. Även för jurister, arkitekter och de med magisterexamen
med inriktning mot ekonomi har andelen etablerade på arbetsmarknaden ökat. Däremot
fortsätter andelen etablerade inom de växande grupperna av vård- och omsorgsutbildade
att minska, liksom bland apotekare och receptarier.
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Figur 30. Andel (procent) etablerade på arbetsmarknaden 2006 av examinerade 2004/05, de
tio utbildningsinriktningarna med högst/lägst etableringsgrad på arbetsmarknaden.
Källa: Universitet & Högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2008, Rapport 2008:19 R

De grupper som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden är läkare och specialistsjuksköterskor (figur 30). För flertalet examensgrupper är 70−90 procent etablerade på den
svenska arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. En grupp som avviker negativt är examinerade med konstnärlig utbildning, endast 29 procent i denna grupp är etablerade på
arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Relativt låg etableringsgrad har också humanister, samhällsvetare och naturvetare med generell examen, dvs. kandidat- eller magisterexamen. I dessa grupper är mellan 40 och 55 procent av de examinerade etablerade på
arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen.
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När de gäller de examinerade som har avlagt en generell examen, dvs. en magistereller kandidatexamen, är det examinerade med utbildning inriktad mot vård, medicin,
ekonomi och teknik som etablerar sig snabbast. En längre utbildning, oavsett inriktning,
underlättar etableringen på arbetsmarknaden. De som har avlagt magisterexamen har en
något högre etableringsgrad 1–1,5 år efter examen än de som har avlagt kandidatexamen.
Studenters etablering på arbetsmarknaden beroende på lärosäte
Etableringsgraden skiljer sig ganska litet mellan olika lärosäten och är dessutom svår att
tolka. Man bör därför vara försiktig med att dra paralleller mellan etableringsgrad och
hur arbetsmarknaden fungerar eller hur arbetsgivare värderar examinas status vid olika
lärosäten. Etableringsgraden påverkas av en rad orsaker. Konjunkturerna inom samma
yrkessektor kan variera inom landet. Ett tydigt exempel är nedgången i IT-sektorn i
början av 2000-talet som slog extra hårt mot arbetsmarknaden i Stockholmsregionen.
Generellt gäller dock att studenter som finns nära en stor och stark arbetsmarknad har
haft lättare att etablera sig. Detta gör att studenter i Stockholms- och Göteborgsområdet
allmänt sett har ett försteg gentemot studerande i andra delar när det gäller möjligheten
att etablera sig på arbetsmarknaden utan att behöva flytta.
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Figur 31. Andel (procent) etablerade på arbetsmarknaden för studenter från högskolor och
universitet i Stockholms län, i övriga Östra Mellansverige samt riksgenomsnittet 2005 (av
examinerade läsåret 2003/04).
Källa: Etablering på arbetsmarknaden, Rapport 2007:52 R, Högskoleverket 2007

Den största påverkan på etableringsgraden har utbildningsmixen vid respektive lärosäte33. Givetvis har de lärosäten som enbart utbildar grupper som har lätt att etablera sig
33 Etablering på arbetsmarknaden, Rapport 2007:52 R, Högskoleverket 2007.
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på arbetsmarknaden, exempelvis examinerade från specialhögskolorna för sjuksköterskeutbildning, högsta andelarna etablerade 1–1,5 år efter examen. Andra lärosäten som
ligger högt är de som nästan enbart har lärarutbildningar eftersom dessa snabbt leder till
etablering på arbetsmarknaden. Detsamma gäller också lärosätena med stort inslag av
ingenjörsutbildningar, även om både Chalmers och KTH har betydligt lägre andel etablerade 2005 än i början av 2000-talet.
Generellt är det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden för studenter med konstnärlig, samhällsvetenskaplig, språkvetenskaplig och historisk inriktning samt övriga utbildningar med inriktning mot humaniora. Såväl Stockholms universitet som Södertörns
Högskola har breda inriktningar där flera av ovan nämnda utbildningar är betydande.
Vissa specialhögskolor, t.ex. sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet och Ersta
Sköndal, har å andra sidan enbart utbildningar där det mycket lätt att få ett arbete.
Vid jämförelser mellan lärosätena måste man därför ta hänsyn till utbildningsmixen.
Jämförelsetalen som presenteras i tabell 3 är den faktiska andelen etablerade på arbetsmarknaden dividerat med ett standardvärde. Detta visar hur värdet på andelen etablerade på arbetsmarknaden skulle bli om etableringsgraden för alla examensgrupper vid
lärosätet är lika med genomsnittet för riket. Ett jämförelsetal över ett anger att utfallet
för lärosätet är bättre än riksgenomsnittet, ett jämförelsetal under ett att utfallet är sämre
än riksgenomsnittet.
Tabell 3. Jämförelsetal av etablerade på arbetsmarknaden 2002−2005 av examinerade
läsåren 2000/01−2003/04 som tar hänsyn till utbildningssammansättning vid respektive
lärosäte. De 16 lärosäten som hade högst genomsnittligt jämförelsetal, efter vilket lärosätena också har rangordnats.

2002

2003

2004

2005

Genomsnitt
2002−2005

Gymnastik- och idrottshögskolan i
Stockholm

1,26

1,10

1,34

1,06

1,22

Lärarhögskolan i Stockholm

1,03

1,05

1,10

1,08

1,07

Borås högskola

1,03

1,04

1,06

1,06

1,05

Sophiahemmet

1,01

1,03

1,03

1,12

1,05

Örebro universitet

1,04

1,06

1,06

1,04

1,05

Ersta Sköndal

0,98

1,08

1,00

1,09

1,04

Chalmers

1,02

1,00

1,04

1,06

1,03

Linköpings universitet

1,04

1,04

1,05

1,00

1,03

Röda Korset

1,00

1,00

1,06

1,06

1,03

Högskolan i Jönköping

1,04

1,04

1,02

1,00

1,03

Uppsala universitet

1,01

1,03

1,04

1,02

1,03

Karolinska institutet

1,02

1,01

1,01

1,04

1,02
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2002

2003

2004

2005

Genomsnitt
2002−2005

Högskolan i Väst

1,07

0.99

1,02

0,99

1,02

Sveriges lantbruksuniversitet

0,98

1,07

1,01

1,01

1,02

Södertörns högskola

1,00

1,01

0.94

1,10

1.02

Stockholms universitet

1,02

0.98

0.99

1,07

1,01

Källa: Etablering på arbetsmarknaden, Rapport 2007:52 R, Högskoleverket 2007

Mellan åren 2002−2005 är det i princip samma lärosäten som haft de högsta jämförelsetalen. Bland de lärosäten som har högst jämförelsetal under perioden 2002−2005
återfinns bland annat flera lärosäten med specialinriktad verksamhet mot vård och
skola, men också några lärosäten med mer allmänt inriktad verksamhet, bland annat
Södertörns högskola, Örebro universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och
Linköpings universitet. De tre sistnämnda lärosätena har en tydligt uttalad ambition att
underlätta och stimulera studenternas övergång från studier till arbete och sannolikt har
denna ambition viss effekt på lärosätenas etableringstal.
Jämförelsetalen av relationen mellan utbildningarnas dimensionering och den lokala
arbetsmarknaden torde dock ha större effekt. Detta förhållande är en förklaring till att
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har låga etableringstal. Dessa lärosäten
har stor utbildningsvolym i förhållande till den lokala arbetsmarknaden, vilket påverkar
jämförelsetalen negativt.
Sammantaget tyder resultaten på att lärosätenas jämförelsetal påverkas positivt av
lärosätenas ambitioner att underlätta studenternas övergång från studier till arbete.
Samtidigt påverkas jämförelsetalen många gånger negativt av förhållanden som sträcker
sig utanför lärosätenas kontroll.

Slutsatser om omvärldens bild av lärosätenas attraktivitet
Resultaten av gymnasieungdomarnas ranking över de tio mest populära lärosätena ger
en tydlig bild av att det är tradition, storlek och status som genererar en topplacering.
Två av lärosätena i Stockholms län finns med bland de mest eftertraktade lärosätena,
Stockholms universitet och KTH. Även lärosäten i övriga Östra Mellansverige är representerade med Uppsala universitet på tredje plats och Linköpings universitet på åttonde
plats. Vad som också framkommer är att det är svårt för de mindre högskolorna och
specialhögskolorna att uppnå en stark image eller popularitet hos den breda målgruppen
av ungdomar. Det finns ingen exakt definition av begreppet populär, men det kan ses som
en indikator på ungdomars sammantagna syn på lärosätenas attraktivitet.
Det finns en tydlig vilja hos många ungdomar att studera vid lärosäten i närheten
av sin bostadsort. De gymnasiestuderande i Stockholms län placerar i stort sett enbart
högskolor och universitet i Stockholm och Uppsala som de främsta i popularitet. Stockholmsregionens ungdomar kan grovt sägas rangordna lärosäten efter närhet, storlek
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och renommé. Detta gäller dock inte bara ungdomar i Stockholms län utan i hela landet.
Närhetsfaktorn har en stor betydelse för synen på vad som anses vara populära lärosäten.
Det gäller nästan genomgående att lärosätet i den egna regionen också är det mest populära. En rimlig förklaring till detta kan vara att Stockholmsregionen i studiehänseende
erbjuder den både klart största bredden och djupet av utbildningar i landet.
Ett lärosätes utbildningsinriktning påverkar i högsta grad i vilken utsträckning de
examinerade etablerar sig på arbetsmarknaden. De grupper som etablerar sig snabbast
på arbetsmarknaden är läkare och specialistsjuksköterskor. En grupp som avviker negativt är examinerade med konstnärlig utbildning. Relativt låg etableringsgrad har också
humanister, samhällsvetare och naturvetare med generell examen, dvs. kandidat- eller
magisterexamen. Även humanister med kandidat- eller magisterexamen samt samhällsvetare och naturvetare med kandidat- eller magisterexamen har relativt låg etableringsgrad. Såväl Stockholms universitet och Södertörns Högskola har breda inriktningar
där flera av ovan nämnda utbildningar är betydande. Vissa specialhögskolor, t.ex. för
sjuksköterskeutbildning, har å andra sidan enbart utbildningar där det mycket lätt att få
ett arbete. En längre utbildning, oavsett inriktning, underlättar etableringen på arbetsmarknaden. De som har avlagt magisterexamen har en något högre etableringsgrad än
de som har avlagt kandidat-examen.
Generellt gäller dock att studenter som finns nära en stor och stark arbetsmarknad har haft lättare att etablera sig på den. Detta gör att studenter i Stockholms- och
Göteborgsområdet allmänt sett har ett försteg gentemot studerande i andra delar när det
gäller möjligheten att etablera sig på arbetsmarkanden utan att behöva flytta.

Sammanfattande slutsatser om lärosätenas attraktivitet
Den framtida efterfrågan i form av antal sökande till högskoleutbildning till år 2030
har, givet vissa försättningar, prognostiserats (del 2) för lärosätena i Stockholms län,
övriga Östra Mellansverige och övriga riket. Detta har gett en bild av såväl den totala
utvecklingen av antalet sökande som den geografiska hemvisten för dessa. Prognosen är
en framskrivning av nuläget ¬– vad gäller högskolebehörighet och antal sökande – med
beaktande av den demografiska utvecklingen i kommuner och län. Dessutom har utvecklingen av efterfrågan relaterats till behovet av högutbildade som redovisades i del 1.
Detta slag av förutsägelser och framskrivningar kan givetvis kullkastas av förändringar i omvärlden – t.ex. konjunkturförändringar, förändrade kompetensbehov på arbetsmarknaden, en mer attraktiv utbildning på högskolor i andra regioner och etablering av
nya högskolor – eller en förändring av konkurrenskraften för högskolorna i en region
genom t.ex. bristande anpassning av utbildningsutbudet till efterfrågan, försämrad
utbildningskvalitet eller ett försämrat rykte hos studenterna.
Prognoserna ska därför inte tolkas som att utvecklingen av antalet sökande för t.ex.
högskolorna i Stockholmsregionen under alla omständigheter kommer att följa denna
förutsägelse. Prognoserna ska ses som en möjlig förändring av ”marknaden” för högskolestudier, en marknad där det kommer att råda konkurrens mellan högskolorna och
regionerna om ”marknadsandelar”. Prognosen blir därför snarast en utgångspunkt för

92 Stockholmsregionen som kunskapsregion

att identifiera åtgärder som kan bidra till en ökad andel av ”sökandemarknaden” eller för
att åtminstone tillförsäkra sig den ökning av denna som borde vara möjlig för lärosätena i
regionen enligt prognosen.
Profilering av utbildningar och lärosäten är ett sätt för universitet och högskolor att
bli mer attraktiva på ”sökandemarknaden”. Det är fråga om en slags precisering av de
egenskaper som en högskola vill framhålla som utmärkande och attraktiva gentemot de
studerande som man vill ska söka till högskolan. Detta måste bygga på en analys av en
högskolas identitet i dag (självbilden) – det man är och det man har att erbjuda – och den
bild (image) som omvärlden har av högskolan. I denna del av rapporten har syftet varit
att visa hur man på ett systematiskt sätt kan genomföra en sådan analys – väl medveten
om att denna inte är fullständig och ibland inte är tillräckligt detaljerad, eftersom analysen i princip bygger på enbart sekundärmaterial.
I figur 35 ges – baserat på den tidigare redovisningen – en övergripande bild av
Stockholmsregionens universitets och högskolors identitet, image och sökandetryck.

Stockholmsregionen som kunskapsregion 93

Lärosätenas identitet –
Självbilden av denn egna
attraktiviteten

Image (Omvärldens bild) –
Ett student- och arbetsmarknadsperspektiv

– Utbildningsinriktning
Stor ämnesmässig bredd/
nischade specialutbildningar.

– Lärosätenas popularitet
Hög popularitet hos alla
gymnasiestuderande i Sverige
men allra högst bland de
studerande i Stockholmsregionen. Nischskolorna har
inte genomslag hos breda
allmänheten dock högt
söktryck när det väl är dags
att välja.

– Utbildningens kvalitet
Generellt relativt hög andel
disputerade lärare, relativt
god examensfrekvens.
Profilering
– Internationalisering
Stor spridning mellan
olika lärosäten, i regionen
finns dock det lärosäte
som har allra högst
mobilitetsindex, KTH.

På basis av
lärosätenas
självbild och
omvärldens
bild

– Studiesociala faktorer
De få studentlägenheter som
regionen erbjuder räcker inte
på långa vägar, inga speciella
insatser för kultur, kollektivtrafik m m, dock tillgång till en
stor arbetsmarknad och
spännande storstad.

– Närhetsfaktorn
Har en stor fördel i närhet,
stort upptagningsområde.
– Utbildningarnas kvalitet
och lärosätenas rykte
Har stor betydelse, ryktet
är särskilt viktigt för män.
Vissa av lärosätena har mycket
gott rykte.
– Utbildningsinriktning
Har stor betydelse, dock
mindre än för närhet.
– Attraktivitet på arbetsmarknaden
Hög andel etablerade på
arbetsmarknaden, särskilt
från specialhögskolorna –
närhet till stor arbetsmarknad.

Sökandetryck
Hävdar sig väl. Högre söktryck på profilerade
utbildningar, svagare på mer allmänna
utbildningar.
Figur 32. En övergripande bild av Stockholmsregionens lärosätens identitet,
image och sökandetryck (attraktionskraft)

Utifrån sammanställningen i figur 35 – framstår det som att lärosätena i regionen sammantaget har en relativt stor ämnesbredd i form av universitet och högskolor med en
mer allmän inriktning och många utbildningsplatser, men också en stor andel specialhögskolor med nischade utbildningar med relativt få utbildningsplatser. Det framgår också
att utbildningskvalitén är relativt hög (hög andel disputerade lärare, relativt hög examinationsfrekvens) och att flertalet lärosäten har en tydlig profil när det gäller internatio-
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nalisering och till viss del även studiesociala faktorer. Inom flera utbildningsprogram
konkurrerar också lärosätena med varandra inom regionen. Det ska genast tilläggas att
detta ”identitetskort” för lärosätena är ofullständigt genom att det bara är delar av den
faktiska verksamheten som omfattas av beskrivningen och inte den uppfattning som
lärare, annan personal och studerande har om denna verksamhet.
Det framgår också av sammanställningen av omvärldens bild och uppfattning att
lärosätena har en hög popularitet hos gymnasieungdomarna i avgångsklasserna och
att det i ett studerandeperspektiv vid val av högskola är viktigt med närhet, storlek
och renommé. En högskolas närhet till bostaden är viktigt vid val av högskola. I detta
hänseende har lärosätena i Stockholmsregionen en stor fördel genom sin lokalisering i
en storstadsregion. Uppgifterna om lärosätenas attraktivitet på arbetsmarknaden ger
intryck av att vara relativt god, eftersom etableringsgraden på arbetsmarknaden 1−1,5 år
efter examenstillfället är hög.
Trots att attraktiviteten skiljer sig något åt – både vad gäller identitet och image
- mellan olika lärosäten i Stockholmsregionen, har lärosätena ett högt sökandetryck, i
synnerhet på vissa profilerade utbildningar. Det kan utifrån detta hävdas att universiteten och högskolorna i Stockholms län har en relativt hög attraktionskraft och att samtliga
lärosäten hävdar sig relativt väl i konkurrensen med andra högskolor och universitet. På
ekonomprogrammet – som är ett volymprogram – har lärosätena ett högt sökandetryck
och för flera av lärosätena ligger sökandetrycket bland de högsta i landet.
Den goda attraktionskraften – mätt som sökandetryck – för universiteten och högskolorna i Stockholms län kan dels bero på en hög andel profilerade utbildningar som
upplevs som attraktiva, dels på lärosätenas centrala geografiska läge i en befolkningstät
region. Det kan dock råda en stor konkurrens inom samma region på vissa utbildningsinriktningar. I Stockholmsregionen har en relativt hög andel av de examinerade både vid
Stockholms universitet och på Södertörns högskola valt att ta ut examen från ett annat
lärosäte. Det finns ingen statistik som belyser orsakerna till varför detta sker. En orsak
till ett byte av lärosäte kan vara att t.ex. en viss kurs inte finns på det lärosäte som man
börjar sina högskolestudier på. Detta är troligen vanligast för de studerande som läser
kurser i stället för utbildningsprogram. Stockholms universitet och Södertörns högskola
har en jämförelsevis stor andel kursstudenter, vilket till viss del skulle kunna förklara
varför övergången till andra lärosäten är större där än vid andra lärosäten. En annan
möjlig orsak till detta kan bl.a. vara att en del högskolor och universitet anses ha högre
status än andra inom vissa utbildningsprogram, vilket kan innebära att man väljer att
under senare delen av sina studier läsa och ta ut sin examen på något av dessa lärosäten,
t.ex. vid något annat lärosäte i regionen eller andra universitet och högskolor i övriga
Östra Mellansverige (t.ex. Uppsala universitet).
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