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Var är vi? -
en lägesbedömning

Thomas Persson, generaldirektör



Utbetalda årsplatser med prognoser för 2021, 2022 och 2023



Antal ansökningar

Antal ansökningar avser samtliga ansökningar till de utbildningsomgångar som startat under ett år. Många personer 

söker till flera omgångar och varje ansökan räknas in i måttet.

Källor: SCB och MYH.



Ansökningar per plats

Antal ansökningar avser samtliga ansökningar till de utbildningsomgångar som startat under ett år. Många personer 

söker till flera omgångar och varje ansökan räknas in i måttet. Platser avser beslutade utbildningsplatser på omgångar 

som startat.  



Antal ansökningar, sökande och behöriga sökande



Antal sökande per plats och antal behöriga sökande per plats



Outnyttjade platser vid start

Värdena avser startår. 



Inställda utbildningsomgångar

Värdena avser startår.



Nyttjandegrad, utfall 2014–2020 samt prognos för 2021

Nyttjandegrad – faktiskt utbetalt statsbidrag i förhållande till beslutat statsbidrag.

Det går inte att v isa bilden.



Övergång till arbete



Övergång till arbete



Arbetets överensstämmelse med utbildniningen



Examensgraden slutår 2015–2020 samt prognos för slutåret 2021

Det går inte att v isa bilden.



Kvaliteten i utbildningar – fördjupad kvalitetsgranskning



Kvaliteten i utbildningar – uppföljande kvalitetsgranskning 2020

166 genomförda uppföljande kvalitetsgranskningar.

Identifierade förbättringsområden från tidigare fördjupad 
kvalitetsgranskning följs upp. 

• 143 utbildningar har arbetat med förbättringsområdena och 
kvaliteten på ett sätt som stärkt utbildningen 

• 22 utbildningar har arbetat med förbättringsområdena och 
kvaliteten på ett sätt som stärkt utbildningen, men 
förbättringsområden eller delar därav kvarstår eller mer tid 
behövs 

• 1 utbildning har inga eller få åtgärder genomförda 



Effektivitetsgranskning – Riksrevisionen, 2021

• Omfattande granskning

• Riksdagen – lag och förarbeten

• Dokument, intervjuer, egna körningar av data

• Fungerar i stort sett väl.

• Rekommendationer till MYH: Öka transparens i handläggning 
av ansökningar. Öka systematik i arbetet med hot om 
oberoende/jäv.

• Rekommendation till reg: Centrala inslag i antagningen –
effektivitet.



Sammanvägd bedömning - GD

• YH fungerar – även under pandemin.

• Tydlig ökning: Sökande. Start. Nyttjande.

• Riksrevisionens slutsats

• Andel i jobb/rätt jobb: ”hack”, vänder, troligen snart. 
Pandemi. Viss avmattning 2019/20.

• Examensgrad: ny, lägre nivå. Pandemi? Fler åtgärder 
behövs!



Vart är vi på väg?

Thomas Persson, generaldirektör



Post-pandemi: ordinarie, uppföljning

Ökad volym YH – med bibehållen kvalitet/resultat

- arbetslivsanknytning: LG, LIA

- öka fokus på anordnare

- systemstöd/-vård: antagning, uppföljning

- kurser/kurspaket

Inriktning – kortare sikt



Utplaning. Behov av fortsatt expansion?

Huvudavtal: trygghet, omställning, arbetsrätt

Stora industriinvesteringar, främst i Norr

Arbetslivets kompetensförsörjning: A-N-U

Regionalt uppdrag. Gy/vux. Validering.

Digital infrastruktur.

Myndighetssamverkan. 

Inriktning – kortare sikt



Utredning om 
yrkeshögskolan

Dir. 2021:88

Thomas Persson, generaldirektör



Yrkeshögskolans utvecklingssteg

YH1.0: Inrättandet av YH. Ersätta KY, påb utb mm. 

SOU 2008:29, prop. 2008/09:68 151, 2008/09:UbU6

YH2.0: Ny balans stabilitet-flexibilitet. Längre beslut. BFU. Krav 
på UA/lokaler/utrustning. Ssk behörighet. Myndigheter som UA. 

Ds 2015:41, prop. 2015/16:198, 2016/17:UbU5

YH3.0: Ny utredning. Ytterligare konsolidering. 

Dir. 2021:88. MYHs utredningar YH3.0, skrivelser till reg



Statsrådet Ekström - presskonferens

• YH fungerar och är omtyckt.

• Viktig del i kompetensförsörjningen.

• Regeringens satsningar på YH

• Expansion – fördubbling

• Kurser/kurspaket – omställning

• Underlätta uppdragsutbildning

• Nu: Dags för nästa steg - utredning



• Stabilitet: längre varaktighet, vilka utb.inriktningar, prognoser

• Gemensamt system för ansökan

• Studiedokumentation

• Prövning av anordnare, entreprenader

• Ledningsgrupp för utbildning; reglering i YHF och KL

• Statsbidrag: effekter på utbud, ev förslag för effektivisering

• Te4 till YH?

• YH och klimatomställningen: generellt, kompetens

Dir. 2021:88: Stabil, effektiv, hållbar YH



• Progression i YH, övergångar högskola-YH och vice versa

• Obligatorisk LIA?

• (Särskilt RU till MYH: Lärandemål för YH-examina, ”best fit”)

• Andra examensbestämmelser: benämningar m m

• Reglera namn på utbildningar, skyddade yrkestitlar

• NLI: se över regler, yrken som regl i andra författningar

• Behörighetsbestämmelser: progression, kval YH-examen, direktövergång fr gy

• Sekretess/GDPR: SPS, gem ansökan/studiedok, mellan mynd

Dir. 2021:88: Stabil, effektiv, hållbar YH
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Thomas Persson, generaldirektör


