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Utbildningsplatser som  

avslutas 2018–2024 

1 Bakgrund, syfte och innehåll 

Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar här det 

befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan i 

form av utbildningsplatser med slutår 2018–2024.  

Syftet är att tydliggöra det befintliga utbildnings-

utbudet. Informationen kan användas av 

utbildningsanordnare, arbetsliv och regioner för  

att bedöma om antal beviljade platser inom olika 

utbildningsområden och utbildningsinriktningar är 

tillräckligt eller inte i förhållande till efterfrågan på  

en viss yrkeskompetens. 

Två tillhörande Excelfiler finns publicerade på 

myndighetens statistiksida myh.se/statistik. I dessa 

redovisas utbudet av utbildningsplatser efter den 

mest detaljerade nivån som är utbildningsomgångar 

men även aggregerat på utbildningsinriktningar. I 

filen med utbildningsomgångar finns en rad olika 

variabler med bland annat utbildningsinriktning, 

utbildningsnamn, län, kommun, omgångsnummer, 

start- och slutår etcetera. I filen med inriktningar 

finns inriktningarna redovisade per slutår. Filerna 

heter: 

• YH platser slutår 2018–2024 

utbildningsomgångar 

• YH platser slutår 2018–2024 

utbildningsinriktningar 

För bearbetning av filerna till exempel genom 

sortering rekommenderas att spara en kopia på  

den egna datorn. 

 
 

 

 

 

 

2 Yrkeshögskolans 
utbildningsutbud 

Yrkeshögskolans utbildningsutbud presenteras 

utifrån antal beviljade platser per utbildnings-

omgång och slutår för utbildningsomgången 

(antal platser med avslut ett visst år).  

Anledningen till att myndigheten presenterar 

omgångar och platser istället för utbildningar 

beror på att en utbildning nästan alltid har flera 

omgångar som påbörjas och avslutas vid olika 

tidpunkter. Oftast påbörjas en omgång per 

kalenderår.  

Antal platser som avslutas sjunker kraftigt  

efter slutåret 2020 vilket beror på att 

myndigheten beviljar nya platser varje år och 

utbudet är i stort sett slutgiltigt för slutåret 2019 

men redan för avslutsåret 2020 kommer det att 

tillkomma en del platser i nästa års ansöknings-

omgång. Hur många platser som kan beviljas 

styrs av regeringens medelstilldelning i 

myndighetens årliga regleringsbrev.  

Inom yrkeshögskolan finns närmare 86 500 

platser som avslutas under åren 2018–2024,  

se diagram 1 för fördelning på avslutsåren. 

Diagram 1 Antal utbildningsplatser inom YH som avslutas 
åren 20187–2024 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan
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Tabell 1 visar det totala antalet utbildningsplatser 

inom yrkeshögskolan som avslutas 2018–2024 

fördelat på utbildningsområde och år.  Flest antal 

platser som avslutas under de aktuella åren finns 

inom Ekonomi, administration och försäljning följt av 

Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och 

byggteknik.  

Tabell 1 Antal utbildningsplatser som avslutas åren  
2018–2024 per utbildningsområde och avslutsår 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan 

 

3 Klassificering av utbildningar 
utifrån Svensk utbildnings-
nomenklatur SUN 2000  

Utbildningarna inom yrkeshögskolan har indelats i 

16 olika utbildningsområden av Myndigheten för 

yrkeshögskolan. Till grund för indelningen ligger 

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). SUN  

är en standard för klassificering av enskilda utbild-

ningar samtidigt som den utgör ett system för 

aggregering av utbildningar till större grupper.     

 

Tabell 2 visar vilka SUN-koder som ligger bakom 
utbildningsområdena. Alla utbildningar inom 
yrkeshögskolan SUN-kodas av Myndigheten för 
yrkeshögskolan.  

Tabell 2 Utbildningsområden inom yrkeshögskolan enligt 
SUN 2000 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan 

SUN-inriktningen är indelade på den finaste nivån i 

fyra positioner som beskriver inriktningen. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har valt att göra en 

lokal utvidgning av SUN genom att lägga till en 

femte position. Detta för att kunna gruppera 

utbildningarna utifrån en finare indelning som mer 

motsvarar de yrkesroller utbildningarna förväntas 

leda till. Yrkeshögskolans utbildningsutbud 

presenteras utifrån myndighetens lokala utvidgning 

av de officiella inriktningskoderna på fyrsiffernivå 

med en femte position.  

  

 

 

 

 

 

 

 


