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Rättelse av rapporten ”Läge och utveckling av validering 
nationellt och regionalt”, avsnitt ”2.5.2 Antagning till 
yrkeshögskolan utifrån reell kompetens”  

Bakgrund 

Under maj 2021 publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) rapporten ”Läge 

och utveckling av validering nationellt och regionalt - Valideringsrapport 2021”. I 

rapporten redovisades statistik om antagning till yrkeshögskolan utifrån reell kompetens. 

Uppgifterna som redovisades baserades på officiell statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB), publicerad under mars 2021. 

Under juni 2021 korrigerade SCB delar av sökandestatistiken för yrkeshögskole-

utbildningar 2020. Till följd av detta har MYH tagit fram detta dokument som visar hur 

korrigeringen påverkar de uppgifter som redovisades i rapporten under avsnitt ”2.5.2 

Antagning till yrkeshögskolan utifrån reell kompetens”. Notera att inga justeringar har 

gjorts i den rapport som MYH publicerade under maj 2021.  

Nedan framgår det fall där korrigeringen av statistiken påverkar de uppgifter som 

redovisades i rapporten.  

”Innan rättelse” visar skrivningen i rapporten.  

”Efter rättelse” visar justerad skrivning till följd av SCB:s korrigering av 

sökandestatistiken. 

Rättelse 

Sida 18 sista stycket samt sida 19 första stycket: 

Innan rättelse: ”Av de sökande som bedömdes behöriga utifrån reell kompetens var det 

42 procent som antogs till och påbörjade en yrkeshögskoleutbildning 2020. Det var en 

minskning jämfört med perioden 2016–2019 då andelen varierade mellan 48 och 52 

procent. Andelen minskade emellertid även totalt sett. Av samtliga behöriga sökande var 

det 47 procent som antogs till och påbörjade utbildning 2020 att jämföra med mellan 49 

och 52 procent 2016–2019. De två senaste åren har andelen som antagits och påbörjat 

studier varit några lägre för behöriga enligt reell kompetens jämfört med behöriga 

sökande som helhet.” 

Efter rättelse: ”Av de sökande som bedömdes behöriga utifrån reell kompetens var det 

45 procent som antogs till och påbörjade en yrkeshögskoleutbildning 2020. Det var en 

minskning jämfört med perioden 2016–2019 då andelen varierade mellan 48 och 52 

procent. De två senaste åren har andelen som antagits och påbörjat studier varit något 

lägre för behöriga enligt reell kompetens jämfört med behöriga sökande som helhet. 


