
YH och det nya 
omställningsstudiestödet
(Sökbart sedan 1 okt 2022, för utb. 1 januari–30 juni 2023)



• För personer mellan 27 och 62 år
• Arbetat minst 16 h/v i minst 8 år under en ramtid av 14 år

• Vara förankrad, dsv. arbetat minst 12 av de senaste 24 mån

• 80% av lönen.
• Bidrag + lån hos CSN. Ev. kompletterande bidrag från din 

omställningsorganisation. 80% av lönen.

• Högst 44 v, på heltid.

• Möjligt att kombinera omställningsstudiestöd med 
”vanligt” studiemedel från CSN

Omställningsstudiestöd och YH



• Utbildningen ska ”stärka din ställning och vara utifrån 
arbetsmarknadens behov av kompetens”

• Alla utbildningar inom yrkeshögskolan baseras på 
arbetsmarknadens behov!
• Program (ca 2 år) och kurser (upp till 6 mån)

• Kontakta din omställningsorganisation för yttrande till 
CSN om den utbildning du planerar att gå.

• Ansök på Mina sidor på csn.se (samt läs mer info).

YH matchar syftet



Kort om 
yrkeshögskolan



• Behovsstyrt – arbetslivet deltar före, under och efter!
• 15 utbildningsområden, hundratals olika yrkesroller

• Finns över hela landet (bundet, distans, olika studietakt)

• ALLA berättigar till studiemedel från CSN

• LIA – arbetsplatsförlagt lärande (många får jobb här)

• Statlig tillsyn och kvalitetsgranskning

• Leder ofta till jobb efter examen!

Om yrkeshögskolan



• 227 anordnare (skolor).

• 3 259 utbildningsomgångar pågick.

• 86 000 studerande. 

• 32 900 påbörjade studier 2020 (1/3 av totalen). 
• 53 % kvinnor och 47 % män. 

• Medianålder: 30 år

Nyckeltal yrkeshögskolan 2021



Varianter av YH

Program Ska leda till examen och jobb inom en tydlig 
yrkesroll. 1-3 år (vanligast med 2 år).

Uppdragsutbildning (YH) Köp hela eller delar av valfri YH-utbildning.
Alla kan köpa för kompetensutveckling eller av 
arbetsmarknadsskäl.

Kurser (korta utbildningar) Reskill eller Upskill för yrkesverksamma.
Upp till 6 mån, men vanligt 6 v, under 100 YHP.

Kurs på tom plats (Enstaka kurs) Erbjuds om det finns tomma platser på en 
ordinarie utbildning efter antagning.

YH-flex (Försöksverksamhet) Kortare väg till examen – både innehåll och tid.
Tillgodoräkning genom validering.



Exempel –
YH program på 1 år



• Ambulanssjukvårdare
• Specialiserad undersköterska i demensvård, psykiatri, 

äldreomsorg, palliativ vård, barn, anestesi, 
intensivvård, välfärdsteknologi

• Stödpedagog 
• Stödpedagog inom funktionshinderområdet

60 utbildningar

Ettåriga YH-program inom hälso- och sjukvård



• Auktoriserad elinstallatör

• Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens

• Distributionselektriker

• Elnätsspecialist inom reläskydd

• Hydraultekniker

• Järnvägstekniker / kvalificerad bantekniker

• Järnvägstekniker / kvalificerad 
kontaktledningstekniker

• Järnvägstekniker / kvalificerad signaltekniker

• Mönsterkonstruktör

• Processoperatör livsmedel

• Produktions-, e-handels- och lagerlogistik

• Projektledare elkraft distans

• Provtekniker, maskinutveckling

• Robot- och cnc-tekniker

• Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med 
fokus på hållbarhet

• Solenergitekniker 

• Specialiserad möbelsnickare med inriktning mot 
gesäll 

• Ytbehandlingsspecialist 

Ettåriga YH-program inom teknik och tillverkning



• Arbetsledare anläggning

• Bygg och anläggningsledare 

• Bygglovhandläggare

• Kalkylator inom vvs

• Kulturmålare - traditionellt 
byggnadsmåleri

• Miljö- och drifttekniker, vatten och 
avlopp

• Platschef

• Platschef - bygg och anläggning

• Produktionsledning industriell 
träbyggnation

• Projektledare inom 
installationsbranschen

• Projektledare inom måleri

• Projektledare relining

• Projektledare vvs

• Småskalig virkesförädling: 
sågning och timmerhantverk

Ettåriga YH-program inom bygg och fastighet



• Administratör inom vård och 
omsorg och funktionsstöd

• Eco sale

• Growth marketing

• Key account manager

• Optikerassistent

• Produktionsledning

• Public relations

• Strategisk kommunikation

• Verksamhetsledare/samordn
are inom social omsorg

Ettåriga YH-program inom ekonomi och administration



• Arbetsledare inom måltidsservice 
• Arbetsledare, måltidsservice
• Driftansvarig hotell
• Internationell sommelier - matsalsschef
• Köksmästare
• Operativ ledare – inriktning revenue management
• Revenue management  & data analyst

Ettåriga YH-program inom hotell och restaurang



• Lokförare (sju utbildningar)

• UAS-pilot (drönarpilot)

Ettåriga YH-program inom transport



1. Hitta din utbildning på yrkeshogskolan.se

2. Ansök direkt hos skolan!

3. Grundläggande behörighet, dvs. gymnasieexamen eller 
motsvarande. Ibland krävs särskilda förkunskaper.

Tips! Kontakta alltid skolan och hör vad som gäller för dig. 
Validering av reell kompetens eller BFU.

Så här ansöker du

Om du vill studera med det nya omställningsstudiestödet så ska du 
kontakta din omställningsorganisation och sedan ansöka på csn.se.
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