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MYH:s vision och kärnvärden



Definition av livslångt lärande och omställning

• Livslångt lärande innebär en helhetssyn på utbildning och lärande 

som erkänner lärande i flera olika miljöer 

• Begreppet består av två dimensioner: den livslånga dimensionen 

innebär att individen lär under hela livet och den livsvida dimensionen 

som erkänner formellt, icke- formellt och informellt lärande

• Omställning är en process där en organisation, en individ eller ett 

samhälle genomgår en förändring av grundläggande strukturer, 

metoder eller strategier för att anpassa sig till nya omständigheter

Yrkeshögskolan – hela livet, 
hela landet
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Sysselsättning före och efter examen
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YH – hela livet, hela landet

• YH-systemet omfattar 86 000 studerande

• 33 100 studerande påbörjade en YH utbildning 

2022

• 64 procent påbörjade en bunden utbildning

• 36 procent påbörjade en distansutbildning –

närmare 40 procent av hela utbudet av YH-

program är distans

• 60 procent studerar i en storstadsregion

• 32 procent studerar i en region nära en större 

stad

• YH-utbildning finns i 55 av 60 FA-regioner

• Drygt 70 procent av utbildningar på fler orter 

startar överallt



Antal platser (YH-program) med avslut 2023 efter FA-region, totalt 33 280
Av dessa visas inte 3 299 platser i kartan då regionen är angiven som flera orter

• De tre storstadsregionerna har

tillsammans 54 % av platserna

(ca 18 000)

• De fem stora utbildningsområdena

har tillsammans 81 % av platserna

(ca 27 000)

• Ca 2/3 av platserna bedrivs i bunden

studieform (ca 22 100)

• Ca 9 av 10 platser är på utbildningar

som bedrivs på 100 % (ca 29 500)



Den fysiska arbetsplatsens betydelse

LIA under pandemin 2021 2022

Genomfördes helt digitalt 77 % 86 %

Genomfördes delvis 
digitalt

86 % 91 %

Genomfördes enbart 
fysiskt

91 % 93 %

Andel i arbete efter examen – typ av LIA 

LIA under pandemin 2021 2022

Genomfördes helt digitalt 41 % 47 %

Genomfördes både digitalt 
och fysiskt

47 % 54 %

Genomfördes enbart 
fysiskt

58 % 58 %

Andelen examinerade som fått jobb på sin LIA-plats

Genomsnitt 91 % 
har arbete efter 
examen

Genomsnitt cirka 
50 % har arbete 
på sin LIA-plats 



Yrkeshögskolan hela livet

• Medianåldern bland studerande i 
yrkeshögskolan är 30 år

• Kvinnors medianålder är 31 år, 
männens är 28 år

• Hos utrikesfödda studerande är 
medianåldern 34 år

• För studerande på kurser är 
medianåldern 35 år

• Största gruppen är kvinnor över 
45 år



Yrkeshögskolans verktygslåda för omställning

• YH-program (som regel 2-åriga)

• YH-kurser för yrkesverksamma

• YH-flex för dem med 

yrkeserfarenhet, men utan formell

kompetens

• BFU (preparandutbildning)

• Kurs på tom plats

• Validering av reell kompetens



Kurser i yrkeshögskolan 

Korta utbildningar ska kunna erbjudas i syfte att utveckla flexibilitet och 
möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad 
kompetens i arbetslivet

Stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning

Bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga 
lärandet

Vem? För den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet
(up-skill) - gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta
bana i arbetslivet (re-skill)



Utveckling sedan våren 2020

• Kraftig ökning i antalet ansökningar –

varierande beviljandegrad

• 458 utbildningar beviljade vid fyra tillfällen

• Utbetalt cirka 270 miljoner kr 

• Drygt 83 procents platsutnyttjande i 

genomsnitt

• Kostnaden per årsplats 73 100 kr – något 

högre än för YH-program

• Cirka 19 000 studerande hittills – flest 

kvinnor (61 %)



Utveckling sedan våren 2020

• 65 % är 35 år eller äldre

• 25 % är utrikes födda

• Hög utbildningsnivå – drygt 70 % har 
eftergymnasial utbildning sedan 
tidigare 

• 35 % har en eftergymnasial utbildning 
som är 3 år eller längre

• En stor majoritet bedriver studier på 
distans och på 50 procents studietakt 
eller mer



Utveckling sedan våren 2020

• Kurslängd i genomsnitt är 7 veckor

• Flest kurser inom ekonomi

• Könsbundna val, men utjämnat i Data/IT 
och Teknik

• Flest sökande till utbildningar inom e-
handel, våld i nära relationer, digitala event, 
cirkulär affärsutveckling och AI

• 64 procent har godkänt på alla kurser 
– variation bland utbildningsområden

• Ju kortare kurs – desto högre 
slutförandegrad



Möjlighet att kombinera arbete och studier

• 85 % bedömer att upplägget 

möjliggjorde att kombinera 

studierna med arbete

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arbetade under utbildningen

Arbetade inte under utbildningen

Totalt

Bedömer att utbildningens upplägg gjorde det 
möjligt att kombinera studierna med arbete

Ja Nej Vet inte7 av 10 arbetade 

under utbildningen



Uppfyllelse av mål/förväntningar och upplevd nytta
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• 93 % åtminstone viss nytta av utbild-

ningen i sitt arbetsliv  (98 % bland 

dem med godkänt i alla kurser)

• 90 % åtminstone delvis 

uppnått mål/förväntningar (95 % 

bland dem med godkänt i alla kurser)



Sagt om kurser i yrkeshögskolan

”Detta är det bästa som har hänt 
svenskt utbildningsväsende på mycket 
länge.” Erik Mellander, forskare på 
IFAU

”Korta yh-utbildningar som jag kunde gå under pandemin 
räddade min ekonomiska situation. Utan dem skulle jag ha 
suttit fast i ett låginkomstyrke med två barn att försörja. Detta 
förändrade allt. Big time!””Älskar korta YH-utbildningar! Tack för att 

ni har infört det.”

Jag var uppsagd och arbetsbefriad, men skulle inom kort bli 
arbetslös. Detta var ett perfekt sätt att öka mina chanser att 
snabbt bli anställd igen. Perfekt att deltagandet var helt 
flexibelt. Nu har jag nytt jobb!



Modellen YH-flex

Kompetens 
bedömning

Tillgodo-
räknande

Individuell 
kompl. 

utbildning

Kompetens 
kartläggning

Individuell 
studie-

planering
Examen

Ersättningsmodell i två delar: 

1. Validering: Fast bidrag om 10 tkr per studerande för 

tillgodoräknande/validering

2. Komplettering: Bidrag för komplettering per poäng enligt schablon + 15 %

Tak på max 75 % av en ordinarie utbildningsplats



Beviljade platser (2020, 2021 & 2022)

Utbildningsområde 2020 2021 2022 Totalt
Data/IT 16 15 31
Ekonomi, administration och försäljning 70 50 85 205
Hotell, restaurang och turism 10 30 56 96
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 160 187 260 607
Juridik 10 10
Kultur, media och design 9 16 10 35
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 27 40 10 77
Pedagogik och undervisning 23 15 38
Samhällsbyggnad och byggteknik 40 20 55 115
Säkerhetstjänster 10 10
Teknik och tillverkning 66 139 40 245
Transporttjänster 40 10 50
Övrigt 14 6 20
Totalt 382 595 562 1539

Antalet 
utbildningar 

med YH-
flexplatser har 

ökat



Resultat så här långt

Av de 417 :

▪ har 147 tagit examen

• av dessa har 118 studerande tagit 
examen ”snabbare” än programmet 
(på kortare tid)

I genomsnitt har YH-flexstuderande tillgodoräknat sig cirka 50 % av 

utbildningen

Andel tillgodoräknat av 
hel utbildning 2020 2021 Totalsumma

0% (Inget att tillgodoräkna) 5 (4%) 30 (10 %) 35 (8 %)

<25% 25 (20 %) 51 (18 %) 76 (18 %)

25%-50% 10 (8 %) 89 (30 %) 99 (24 %) 

50%-75% 30 (24 %) 80 (28 %) 110 (26 %) 

>75% 56 (44 %) 41 (14 %) 97 (23 %) 
Totalsumma 126 291 417



Slutsatser

• Besparing på statsbidrag (ca 50 %)

• Sammanhållen modell för validering och kompletterande utbildning 

är en framgångsfaktor

• Möjliggör individualiserad utbildning för yrkesverksamma.

• Utmaning för anordnarna att genomföra individualiserad 

utbildning

• Besparing i tid och pengar för både individ och samhälle

• Ersättning för validering ger incitament för genomförandet 



Behörighetsgivande förutbildning

2021 2022
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Antal 
studerande på 
BFU

993 432 561 1 127 472 655

Antal 
godkända 
studerande 

678 293 385 721 309 412

Antal antagna 
som har 
påbörjat 
studier

497 
(50 %)

211
(49 %)

286
(51 %)

557
(49 %)

237
(50 %)

320
(49 %)

Antal  studerande på BFU, antal och andel som påbörjar studier på YH-utbildningen 

• BFU infördes 

2017

• Relativt liten 

effekt av utbetalt 

statsbidrag

• Något högre 

examensgrad



Yrkeshögskolan och omställning

• MYH har uppdraget att 
analysera hur införandet av 
omställningsstudiestödet 
kan påverka behovet av 
utbildning i YH och i dialog 
med utbildningsanordnarna 
bidra till att nödvändig 
utveckling av utbildnings-
utbudet kommer till stånd



Yrkeshögskolans utbud för omställning

• Ettåriga YH-utbildningar är en mindre del av utbudet – merparten är 

fördjupningsutbildningar med särskilda förkunskapskrav, ofta 

yrkeserfarenhet

• Finns primärt inom hälso & sjukvård och socialt arbete

• Få ettåriga utbildningar kan leda till ett helt nytt yrke

• YH-kurser bör fungera mycket väl för omställning 

• YH-flex & validering kan komma att bli ett bra alternativ för sökande i 

omställning



Slutsatser i återrapporteringen

• Yrkeshögskolan är väl rustad för omställning

• Hälften av alla beviljanden så här långt gäller YH

• CSNs beviljande hittills gäller främst YH-program –

redovisningskonsult, medicinsk sekreterare och front-end-

utvecklare

• Hälften av alla som hittills fått stöd är 45-49 år

• YH-anordnare är bra på att hantera äldre studerande och 

bedöma reell kompetens

• Anordnare anser inte att MYH ska bevilja utbildningar mot 

bakgrund av omställningsstudiestödet



Omställning i framtiden

• Många kommer att ha behov av att ställa 

om under sin livstid

• Omställningsstudiestödet är en 

betydande reform

• Yrkeshögskolan är väl rustad – men 

MYH behöver följa utvecklingen…

• …och fundera över fördelningen av 

statsbidraget

• Alla behöver ha lite is i magen



Tack för uppmärksamheten
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