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Årets søkertall og vårt arbeid med rekruttering



SØKERTALL



Alle tall som det vises til er førstevalgssøkere

• Førstevalgssøkere er søkere som har studier ved UiO som 
sitt høyeste prioritet 

• Gir en indikasjon på motivasjon for studiene blant nye 
studenter
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Hovedbilde i søkertallene 2021

• 32 bachelortilbud og 17 årsenhetstilbud i årets opptak

• HF har en stabil søkermasse

• Over halvparten av bachelortilbudene har oppgang

• 40% menn 60% kvinner

• søkere fra Oslo og Viken dominerer UiOs og HFs søkere (som før)



UiO og HF

• UiO har en nedgang i førstevalgssøkere på 7,5% (ned til 19 483 søkere)

• HF har en nedgang på 4,2% førstevalgssøkere (ned til 4191 søkere)

• Vi har 22% av UiOs førstevalgssøkere
– i fjor hadde vi 21%

• Nasjonalt er økningen i søkere på 2,2%
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UiO har 3,0 søkere per 
studieplass i 2021





HFs program blant UiOs topp 15 

• 5te plass har Filosofi, politikk og økonomi 11,4 søkere pr. studieplass
– Kjønnsfordeling 51% kvinner og 48% menn

• 11te, 12te og 13nde til årsenhetene i hhv. Tverrfaglige kjønnsstudier, Filosofi 
og Kunsthistorie og visuelle studier 

• Honours-programmet, Humaniora, Musikkvitenskap har 3,3 søkere pr. 
studieplass

• Honours-programmet, Humaniora, Filosofi og lingvistikk har 2,3 søkere pr. 
studieplass



Alderssammensetning HF
Vi har:

• 11% søkere som er 19 år eller yngre, som er en nedgang på 21% fra 2020 
men økning på 16,7% fra 2019
– ekstra stor økning i fjor pga. BA Filosofi, politikk og økonomi

• Nedgang i alle aldersgrupper under 26 år – som med UiO

• Økning fra 26 år og oppover 
– som UiO totalt unntagen gruppen 26 -30 år hvor HF har en svak oppgang mens UiO har 

nedgang

– økning i denne aldergruppen i den totale søkermassen

• 2,2 førstevalgssøkere pr. studieplass 
– 3,1 på årsenheter

– 1,9 på bachelor



REKRUTTERINGSARBEIDET



Hva har UiO gjort i år?

– Åpen Dag

– Rådgiverdagen

– Universitetsturnéer (digitale)

– Kampanje



Hva har HF gjort i år?

– Skolebesøk (digitale)

– Digitale informasjonsmøter på Zoom
• søkere får presentasjon av HF og studiene her og kan spørre og chatte med studenter

– 50 + faglige bidrag til Åpen Dag

– Studenter som fortalte om skolebesøk og infomøter på Rådgiverdagen

– Sidekampanjer for Øst-Europa studier og Filosofi, politikk og økonomi



Hva sier søkerne?

• “Vi vil
– vite hva vi lærer

– hvordan undervisningen er lagt opp

– hvilke jobber vi får”

• De ønsker å møte studenter
– besøk av studenter på skolen sin

– Åpen Dag 

– veiledning ved UiO



Hva sier søkerne?

• Vi finner informasjonen på:
– uio.no

– utdanning.no (utdanning.no eies av KD)

– ønsker å finne innhold fra UiO på Instagram og Facebook

• Vi har ikke UiO på første plass fordi (men blant de fem 
første):
– ønsker å studere et annet sted

– tilbyr ikke det studieprogrammet jeg ønsker

– vanskelig/dyrt å bo i Oslo



Historie bachelorprogram Historie årsenheter
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Søkertall til nettstudier historie sml. med ordinære studier –
Høgskulen på Vestlandet

Historie årsenhet Historie bachelor
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Søkertall til nettstudier historie sml. med ordinære studier -
Høgskulen i Volda

Historie årsenhet, har ikke nettstudier Historie bachelor
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Hva ser vi av tallene?

• UiO rekrutterer først og frem fra Oslo og Viken som tidligere
• En sannsynlig forklaring på hvorfor ikke våre søkere er ikke spesielt sensitive 

m.h.t. å flytte til Oslo

• De siste årene ser vi at nettstudier på mindre læresteder øker innen
noen av våre kategorier (mediefag og historie) 

• fremdeles små tall, men kan være starten på en forskyvning

• Kobling til gode muligheter for relevant jobb meget viktig
• Medievitenskap har private konkurrenter utenfor Samordna opptak

med studier som fokuserer på tydelig kobling til jobb.



Hva skal vi jobbe videre med i 2021-22?

• Bearbeide presentasjonen av programmene på våre nettsider
– Fag

– Arbeidsmulighetene

– Studiemiljø

• Et studentintervju på hvert programs forside
– Vise studentmiljø og mangfold

• Skolebesøk
– Fysiske Oslo og Viken, digital tilbud resten av landet

• Digitale informasjonmøter knyttet til program gjennom hele 
året


