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Yrkeshögskolan –

som system





Förändringar över tid 1

• Studerande: karakteristika, beteende, stödbehov

• UA: stabil grupp, ”ägare”, ”friare ramar” för UA i genomförandet, 
samverkan UA-MYH, anordnarkompetens (föreskrift, yrkeskompetens, 
data och granskningsutfall vid bedömning), roller inom UA (org.nummer, 
person med yrkeskompetens, daglig ledning, ledningsgrupp)

• Arbetsliv: kännedom, drivkrafter: rekrytering/inflytande innehåll

• MYH: utbudsstyrning (prio, NLI), ”ägare”, kommunikation/positionering, 
granskningen, systemansvar

• Branscher, regioner: regelbundna möten, informationsutbyte

• Parterna: generellt intresse, SACO, opinionsbildande

• Bubblare: Högskolesektorn



Förändringar över tid 2

• Viktigt att känna till rollerna

• Viktigt att spela sina roller

• MYH-perspektiv: ibland för höga förväntningar

o Allmän kommunikation – inte specifik

o Bedriva utbildning

o Förvaltningsrätten – handläggning, opartiskhet, legalitet

o ”Beslut är beslut”

• Behovet av konflikter, samtal och lärande



Vi driver YH tillsammans!



Yrkeshögskolan –

trender i uppföljningsdata



Platser och studerande



Antal studerande



Utbetalda årsplatser



Andel outnyttjade platser vid start



Inställda utbildningsomgångar



Nyttjandegrad, utfall 2014-2021 med prognos för 2022

Nyttjandegrad – faktiskt utbetalt statsbidrag i förhållande till beslutat statsbidrag.



Sökande



Antal ansökningar



Antal sökande och antal behöriga sökande per plats



Utbildningsområden och geografisk spridning



Utbildningsplatser med avslut 2022–2029 efter utbildningsområde



Utbildningsplatser på 
YH:s program som avslutas 
2022–2029 per län

Exklusive platser på utbildningsomgångar som bedrivs i flera kommuner samtidigt.



Platser per 10 000 invånare 20-64 år
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Examen



Antal examinerade

1) Preliminära uppgifter    

2) Prognos. (Förväntad felmarginal på +/- 200 examinerade)



Examensgrad

1) Preliminära uppgifter.

2) Prognos. Felmarginalen uppskattas till +/- 0,5 procentenheter



Andel i arbete



Andel examinerade i jobb efter utbildningen



Andel examinerade i jobb som överensstämmer

50 ± 1

62 ± 1 62 ± 1 62 ± 1
58 ± 1

67 ± 1
68 ± 1 69 ± 1 71 ± 1

67 ± 1 65 ± 1

37 ± 1

27 ± 1 26 ± 1 26 ± 1
29 ± 1

23 ± 1 23 ± 1 22 ± 1 21 ± 1 22 ± 1 22 ± 1

12 ± 2 11 ± 0 12 ± 1 13 ± 1 13 ± 1
10 ± 1 9 ± 1 8 ± 0 7 ± 0

10 ± 1
13 ± 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Överensstämmer helt eller till största delen

Överensstämmer till viss del

Överensstämmer inte alls



Yrkeshögskolan 

– förändringar 2015–2022



Vad har hänt inom YH 2015–2022

Övergripande trender i systemet

• Expansion

• Etablerad uppföljning, kvalitetsgranskning och tillsyn

• Utvecklad information om förutsättningar

• Ökad stabilitet – högre andel av utbildningarna får förnyade beslut

• Stark koncentration till ett fåtal mycket stora anordnare

• Från flest offentliga till privata anordnare

• Andelen distans har vuxit snabbt

• Fler individer söker fler utbildningar

• YH blir ett allt viktigare verktyg i det livslånga lärandet

• YH tycks klara utmaningar såsom finanskris, snabb expansion, krav på omställning 

i genomförande

• Underlätta: ”förenklad”  antering a  utbildningsplanen, flexibilitet i studieform 

och studietakt för kurser



Vad har hänt inom YH 2015–2022

Nya YH-varianter

• överföring av vissa kompletterande utbildningar till YH (2015)

• YH utan statsbidrag (2015)

• kurs på tom plats

• behörighetsgivande förutbildning (BFU)

• möjlighet för statliga myndigheter att ansöka om att få bedriva YH

• försök: tolk

• kurser

• försök: flex

• fler utbildningar med nationellt likvärdigt innehåll

• pandemi: fler platser på befintlig utb



Analys

• övergr rapporter, utbildningsområden

• yrkesroller, prognoser

Ansökan och bedömning

• nya mina sidor

• tre vägar in

• digitalisering av avsiktsförklaring

• tre omgångar i normalfallet

• ”flexiblare öppettider”

• budget - ej lämna i normalfallet

• fler än/färre än 35

• föreskrift om anordnarkompetens

Vad har hänt inom YH 2015–2022



Vad har hänt inom YH 2015–2022

Beslut

• Justering av beslutsformuleringar

• Pågår arbete om separata beslut om ingå resp statsbidrag

• Flera studieorter (satellitorter)

• Inplacering SeQF

Kommunikation

• Positionering av YH: eftergymnasial, kvalificerad yrkesutbildning, fler vägar in

• Målgruppsinriktade kampanjer med fokus på branscher m särskilda behov el särskilda satsningar

• Varumärkes-/kännedomsmätningar (genomfört sedan 2011)

• Samarbete med andra myndigheter (AF t ex)

• Information om prioriteringar

• Information om ungefärligt antal platser i kommande beslut



Vad har hänt inom YH 2015–2022

Tillträde

• Yrkeslivserfarenhet (YLE) enbart om det finns särskilda skäl

• YLE tillåtet utan motivering i kurser - så även kurser från annan eftergymnasial utbildning

• ” illkorad” antagning - vissa utbildningar

• Kartläggning av särskilda förkunskaper

Anordnarstöd

• Ny funktion

• Stöd i digitalisering, digitala utbildningar

• Webbinarier, seminarier, regionala möten

• Ökat fokus SYV

Tillsyn

• Etableringsstöd

• Tematisk tillsyn

• Rekvisitioner - studiedok



Vad har hänt inom YH 2015-2022

Kvalitetsgranskning

• Utveckling av metod inkl kvalitetskriterier

• Fördjupad kvalitetsgranskning

• Självvärderingsverktyg

• Uppföljande kvalitetsgranskning

• Kriterier för samhällsövergripande mål (jämställdhet)

Resultat och kvalitet

• YH-strategi med framtidsbild 2018–2025 som i allt väsentligt är uppnådd

• nationellt kvalitetssystem för YH

• årlig lägesbild

• fokus på examensgrad, i jobb, i rätt jobb (under perioden har YH nått all-time-high)

• redovisning av unika sökande

• arbetslivets nöjdhet

• ledningsgruppens sammansättning och skäl för engagemang

• inrättande av MYHstat (nästa steg pågår)

• SCB statistikansvarig myndighet



Vad har hänt inom YH 2015-2022

Samverkan

• Fördjupad dialog med anordnarorganisationer och branscher

• Ökad rörlighet mellan YH och högskolan - påbörjat

• Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

• Digital infrastruktur – påbörjat resa mot permanent informationssamverkan 

om utbildning/arbetsmarknad med individen i fokus

Bidragssystem och ersättningar

• Utvecklad schablonmodell med tilläggsbelopp

• Genomförandebidrag

• Riktat, tillfälligt startbidrag

• Anpassad schablon för kurser

• Fokus på SPS, SmY

• Momskompensation



Vad har hänt inom YH 2015-2022

Forskning och rapporter (urval)

• uppföljning av YH-studerande: etablering, löneutveckling mm

• samhällsekonomiska beräkningar

• påverkan på produktivitet

• sökandes och studerandes bakgrund

• kursplaner

• roller och ansvarsfördelning

• YH som modell

• utbildning till yrkesroll som (ännu) inte finns



Vad har hänt inom YH 2015-2022

Övergripande bild

• Har hänt jättemycket – i både stort och smått

• Expansion

• Varianter

• Digitalisering och konsolidering av administration, rutiner o dyl

• Transparens

• Mer flexibilitet i ett stabilare system

• Ökad kunskap – men behövs mer forskning om/i YH



Vad har hänt inom YH 2015-2022

• Successiv förändring – ibland i steg

• Kommer att fortsätta

• Vi är olika aktörer - bidrar utifrån våra roller

• Tillsammans får vi YH att fungera

• Dessutom mycket bra

• Även i kriser

• Tack! Och fortsätt, snälla!



Aktuella frågor



Aktuella frågor

• Regering och riksdag

• Prognos platser, beslut jan 2023

• Ändring av utbildnings- och kursplaner

• Omställningsreformen

• Uppföljning av kostnader och intäkter, SmY, YH-tolk, YH-flex

• Kvalitetsgranskning och tillsyn

• Utveckling av ansökan



Riksdag och regering

Regering, statsråd, statssekreterare

Utbildningsutskottet

Budgetpropositionen



Prognos platser – januari 2023

• 2023: ca 10.000

• 2022: 12300 (34%)

• 2021: 14109

• 2020: 11805

• 2019: 14311

• 2018: 14888

• 2017: 10137

• Kommande år? (ramar, nyttjandegrad, mix)



Ändring av utbildningsplan

Översyn: anordnarens roll och ansvar – myndighetens

Underlätta administration, effektivitet, flexibilitet, stabilitet

Vissa ändringar beslutas lokalt

Vissa ändringar kan ej göras – ny ansökan (UA, 

mål/inriktning, längd, förkunskaper

Info kommer!



Aktuella frågor

• Regering och riksdag

• Prognos platser, beslut jan 2023

• Ändring av utbildnings- och kursplaner

• Omställningsreformen

• Uppföljning av kostnader och intäkter, SmY, YH-tolk, YH-flex

• Kvalitetsgranskning och tillsyn

• Utveckling av ansökan





Omställningsstudiestödet

Upp till 44 veckor

Kurser

Program – högst ett år (44 v)

Följa CSNs beslut

Följa omställningsorganisationernas yttranden

Stor efterfrågan



Redovisningar av RU

Uppföljning av kostnader och intäkter

Svenska med yrkesinriktning

Tolkutbildning inom YH

YH-flex



Granskning och kontroll



Olika verktyg och metoder för att granska kvalitet

Utbildning

1. Diagnostisk 
självvärdering

2. Fördjupad 
kvalitetsgranskning

3. Uppföljande 
kvalitetsgranskning



Fördjupad kvalitetsgranskning
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Uppföljande kvalitetsgranskning

Uppföljande kvalitetsgranskningar 2020 2021

Stärkt kvaliteten 143 109

Stärkt kvaliteten, men arbete kvarstår 22 30

Inga eller få åtgärder 1 2

Antal 166 141



Analys, slutsatser

• 65-75% av utbildningarna håller minst hög kvalitet. Få 

har bristande kvalitet.

•   a    utbildningar som bedömdes  a ”bristande 

k alitet” bedri s inte längre

•   a    utbildningar som bedömdes  a ”inte tillrä kligt 

 ög k alitet”, bedri s inte längre

• Anordnarna arbetar med att höja kvaliteten - 2 av 3 har 

åtgärdat förbättringsområden som stärkt utbildningen 

medan övriga bedöms ha områden kvar att hantera.

• Hanteras i kommande ansökan: anordnarnas 

anpassning, MYHs anpassning



Tillsyn

• Vanlig kritik: Inte följa planer (kursplaner, förkunskaper, LIA)

• Tematisk tillsyn

• LIA (tillsyn och kvalitetsgranskning)

• föreskrift om anordnarkompetens (person med yrkeserfarenhet)

• Fler beslut om återbetalning av statsbidrag

• Allvarliga och återkommande brister – delvis ny tillämpning




