
Utvecklad resultatstyrning: 

Mål för antal examina

Möte den 22 oktober
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• Kompetensförsörjning

• Jämställdhet

• Trygga anställningar

• Samverkan mellan lärosäten och 

omgivande samhälle

Utvecklad styrning inom flera områden
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Stora behov inom vård och skola



• Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården samt 

skolan är politiskt prioriterade frågor. 

• Högskolan har en betydelsefull roll i att möta de framtida 

behoven och det är viktigt att universitet och högskolor 

bidrar på ett ambitiöst och konstruktivt sätt.

Politiska utgångspunkter

Utbildningsdepartementet 4



En större andel förväntas arbeta i offentlig sektor
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• Brist inom flera yrken i skola och vård redan i dag.

• Analyser pekar bl.a. på påtaglig brist på utbildade 

inom samtliga lärarinriktningar i framtiden.

• Även förväntade brister i fråga om utbildade inom 

flera hälso- och sjukvårdsyrken.

Prognoserna visar en framtida brist på 

utbildade inom flera områden
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• Stora utbildningssatsningar inom Kunskapslyftet, 

bland annat:
• Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt 

lärar- och förskollärarutbildningar

• Utbyggnad av bristyrkesutbildningar (BP21)

• Utbyggnad av kompletterande utbildningar för 

personer med avslutad utländsk utbildning.

Flera genomförda och pågående 

insatser
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• Åtgärder inom hälso- och sjukvårdsområdet, t.ex.:
• Inrättandet av Vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen.

• Överenskommelser med SKR om bl.a. möjlighet för 

sjuksköterskor att studera till specialistsjuksköterska med 

betald utbildning samt möjlighet att utveckla arbetet med att 

utbilda vårdens framtida medarbetare.

• Nya utbildningar för tandhygienister, hälso- och 

sjukvårdskuratorer och läkare.

• Uppdrag om fler vägar till vårdyrken (BP21).

Flera genomförda och pågående 

insatser, forts.
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• Flertalet satsningar för att stärka läraryrket 

och lärarutbildningarna, t.ex.:
• Höjt ersättningsbelopp för utbildningsområdet 

undervisning. 

• Övningsskolor.

• Praktiknära forskning 

• Forskarskolor

• Lämplighetsprov och höjda antagningskrav (uppdrag 

till UHR). 

Flera genomförda och pågående 

insatser, forts.
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• Flertalet satsningar för att stärka läraryrket och 

lärarutbildningarna, forts. 

• Arbetsintegrerade lärarutbildningar (AIL).

• Fler vägar in i läraryrket. 

• Sommarkurser där kurser inom lärarutbildningarna ska 

prioriteras.

• Satsningar på särskild KPU och KPU för forskarutbildade, 

samt högre studiemedel för KPU-studenter.

• Valideringsmedel för att fler ska bli behöriga till KPU.

Flera genomförda och pågående 

insatser, forts. 
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Mål för antal examina



• Styr- och resursutredningen (SOU 2019:2) 

föreslår att styrningen av vissa utbildningar 

som leder till legitimationsyrken inom skola 

och hälso- och sjukvård ska ske genom att 

regeringen anger mål för antal examina per 

lärosäte. 

Struts förslag om mål för vissa examina
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• Ger större möjlighet att arbeta med lösningar där 

det är resultatet – examinerade – som räknas. 

• Möjliggör t.ex. för lösningar med nya upplägg för 

utbildningarna, men även tillgodoräknande av 

reell kompetens och sena ingångar på program. 

Varför mål för antal examina?
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• barnmorskeexamen

• röntgensjuksköterskeexamen 

• specialistsjuksköterskeexamen

• sjuksköterskeexamen

• förskollärarexamen

• grundlärarexamen

• yrkeslärarexamen 

• ämneslärarexamen

• specialpedagog- och speciallärarexamen

Aktuella yrkesexamina
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• Bedömningarna ska avse nivåer på målen när 

det gäller lärosätets verksamhet.

• Bedömningar ska göras i fråga om antal 

utfärdade examina under perioden 2021-2024 

för aktuella yrkesexamina.

• Dialog med berörda huvudmän är av stor vikt.

Möjlighet att inkomma med 

bedömningar
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• Möte den 19 november 2020.

• Underlag ska inkomma till Utbildningsdepartementet 

senast den 20 januari 2021.

• Lärosätets underlag kommer därefter att beredas i 

Regeringskansliet.

• Inriktningen är att mål ska beslutas genom ändring av 

regleringsbrev för 2021.

Processen framåt
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• Mötet sker på tjänstemannanivå.

• Ytterligare möjlighet för universitet och högskolor 

att lyfta eventuella frågeställningar som har 

aktualiserats under arbetets gång.

Möte den 19 november
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Lisa Midlert, tfn. 08-405 99 91 alt. mejl 

lisa.midlert@regeringskansliet.se

Kontaktuppgifter för frågor om mål för 

antal examina
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