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Program

• Yrkeshögskolan

• Framtida inriktning

• Expansion 

• Ekonomi

• Ansökningsomgångar

• Kvalitetsgranskning
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Det går bra!
All time high – på flera sätt
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Fråga 3 - Anser du att yrkeshögskoleutbildningarna har gett 

individerna den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna? 
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Svenskt Näringsliv - rekryteringsenkäten
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Vilka utbildningsnivåer?



myh.se

Bra kan bli bättre!
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Förkunskapskrav

• Fler behöriga sökanden

• Rimliga förkunskapskrav

• Diskutera med ert arbetsliv

• MYH – prata med branscherna
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Behöriga sökande

• Behörighetsgivande förutbildning

• Utveckling inom vuxenutbildningen

• Reell kompetens - validering
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YH del av utbildningssystemet

• Gymnasiet

• Vuxenutbildningen

• Universitet och högskola
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YH studerande med 

prestationer inom U/H

Under 2016:

• Minst tre år 13 % (ca 2600 individer)

• Minst en termin 20 % (ca 4000 individer)
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Samverkan mellan systemen

Samverkan i genomförande av YH

• Lärosäten som utbildningsanordnare

• Representanter från lärosäten i                     
ledningsgrupper för YH

• Kurser från lärosäten som del av YH

• Lärare/föreläsare från lärosäten i YH

• Tillgodoräknande!
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Frågor?
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Framtida inriktning 

för yrkeshögskolan
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Systemet yrkeshögskolan
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Yrkeshögskolan – framtidsbilden
▪ Högre yrkesutbildning

▪ Självklar leverantör av kompetens på SeQF-nivå 5 där arbetslivet 
förväntas ha stora behov i framtiden

▪ Stabil kärna inom de stora utbildningsområdena – med plats för 
helt nya yrkesroller 

▪ Flexibla utbildningslösningar som fungerar väl i det livslånga 
lärandet

Längd

Universitet

och högskola

Gymnasiet inkl

4:e året

Nivå

YH – högre 

yrkesutbildning
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Nycklarna är:

• Efterfrågad och kvalificerad kompetens

• Skickliga anordnare

• Hög och jämn kvalitet

Ökad stabilitet med bibehållen flexibilitet

Yrkeshögskolan förser arbetslivet med kvalificerad kompetens 

genom att skickliga utbildningsanordnare bedriver efterfrågade 

utbildningar med hög och jämn kvalitet.



myh.se

Yrkeshögskolesystemet vårdas, granskas och utvecklas i 

samverkan med arbetsliv och utbildningsanordnare för bästa effekt.

Nycklarna är:

• Säkra arbetslivets engagemang

• Säkra utbildningsanordnarnas kompetens                  
och förmåga

• Säkra YH-studerandes rätt

Flytta fokus från ansökan till genomförande
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Myndigheten har god förmåga att arbeta effektivt med hög 

kvalitet gentemot utbildningsanordnare och arbetsliv.

Nycklarna är:

• Öka transparensen

• Vara lyhörd

• Förstärka analysförmågan

Statsbidragen ger mesta möjliga effekt 
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Yrkeshögskolans utbildningsportfölj omfattas främst av en stabil 

kärna av utbildningar inom de största utbildningsområdena med 

ett visst utrymme för utbildningar till nya yrkesroller och yrkesroller 

där efterfrågan är tydlig men begränsad.

Nycklarna är: 

• Göra prioriteringar tydliga

• Öka nyttjandegraden

• Säkerställa innovation

Stabil och snabbfotad samtidigt

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2-firz_vZAhULlSwKHYm0B84QjRx6BAgAEAU&url=https://www.shoppo.se/carl-oscar-utomhus-rollator-med-lufthjul&psig=AOvVaw1mvtZm-K71TNBE3RW3SwPz&ust=1521659986503106
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I yrkeshögskolan finns plats för olika typer av 

utbildningsupplägg – både traditionella och nytänkande.

Nycklarna är:

• Flexibelt utbud med relevanta förkunskapskrav 

• Geografisk spridning

• Nya pedagogiska metoder

Yrkeshögskolan som verktyg i det 

livslånga lärandet
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Frågor?
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YH växer

Ca 70 000
Studerande / år
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Expansionen av yrkeshögskolan

– ökning i antal studerande

219002018 266002019 276002020 289002021 283002022
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Expansionen av yrkeshögskolan

Identifierade flaskhalsar ställer krav
MYH och anordnare

• Attraktivitet och kännedom 

• Andelen outnyttjade platser måste minska

• Expandera med bibehållet resultat

• Praktiska förutsättningar för genomförande 
av utbildning

• Utbildningsupplägg för alla målgrupper

• Utbildningsportföljens innehåll och utformning
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Expansionen av yrkeshögskolan

– marknadsföring

• Riktad insats mot SYV 

• Riktade kampanjer - vid lågt söktryck:

• Utbildningsområden

• Geografiska områden

• Annonser och pressaktivitter

• Sociala medier

• Konferenser och mässor

• Samarbeten med bl a LO

• Yrkeshogskolan.se
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GDPR – ny dataskyddsförordning 

påverkar kommunikationen 

• MYH ser över kanaler och kommunikationsverktyg 
med anledning av lagstiftningen.

• Påverkar bildval, vi kommer behöva plocka ned några 
bilder och filmer.

• Nytt verktyg för nyhetsbrev med hänsyn till GDPR
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Frågor?
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Planerade arbete gällande statsbidrag

Utifrån uppdrag i regleringsbrev, myndighetens egna 
analyser och skrivelsen från YH-förbundet.

• Möjligen någon form av startstöd för att minimera 
inställda starter och öka antalet examinerade.

• Ekonomiska förutsättningar för utbildningar med 
få beviljade platser

• Förutsättningar och konsekvenser av eventuell justering
av schablonnivåerna – generellt eller visst urval

• Öka nyttjandegraden av beslutat statsbidrag
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Startstöd

• Startstöd av tidigare beviljats för åren 2012–2014

• Syftet är att minska antal inställda starter och ökat 
antal examinerade.

• Analys har påbörjats
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Ekonomiska förutsättningarna för 

utbildningar med få beviljade platser

• Utbildningar med beslut om få platser

• Outnyttjade platser får stor påverkan på de 
ekonomiska förutsättningarna

• Se över ekonomiska förutsättningar
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Eventuell justering av schablonnivåer

– generellt eller för visst urval

• Generell höjning – lägsta schablon

• Diversifiering beroende vissa faktorer

• Konsekvenser av höjda schabloner för kommande 
beslutsnivåer av studerandeplatser

Några frågor att beakta:
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Öka nyttjandegraden

Åtgärder för att minska outnyttjade platser.

Nyttjandegradens negativa utveckling 2014-2017 

2014 2015 2016 2017

83,3% 83,1 % 81,0% 77,8 %

Ökade volymer och god arbetsmarknad är faktorer 
som påverkar

Åtgärder för förbättrad nyttjandegrad:

• Startstöd

• Ökad volym på behörighetsgivande förutbildningar

• Ökad volym av enstaka kurser
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Frågor?
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Ansökningsomgång 2017

Förutsättningar och utfall
Peter Gustavsson Lidman
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Utgångspunkter

• En målstyrd bedömningsprocess

• Tillväxt i hela landet

• Ökad stabilitet i systemet

• Goda ekonomiska förutsättningar
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Antal inkomna ansökningar

• 2015 – 1421 st

• 2016 – 1306 st

• 2017 – 1208 st
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Beviljade ansökningar

• 525 utbildningar (43 %)

• 36000 utbildningsplatser

• I genomsnitt 2,4 omgångar
per beviljad utbildning
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Relativ förändring

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

31% - 40%

> 40%

=< 0%

Ökning av antalet 
utbildningsplatser 
i samtliga län 
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Ansökningsomgång 2018
Tre vägar in:

1. Bygger på en föregångare 

Innebär att vissa uppgifter på pågående utbildningar som finns hos 
myndigheten inte behöver fyllas i.

Kommer finnas en rullist med utbildningsnummer (på de med pågående 
beslut) att bygga ansökan på. 

Viktigt att tänka på att uppdatera de uppgifter som gäller för utbildningen!

2. Kopiera uppgifter ifrån föregående 
utbildning

Innebär att vissa uppgifter från tidigare beviljad utbildning som finns hos 
myndigheten inte behöver fyllas i.

Kommer finnas en rullist med utbildningsnummer att kopiera uppgifter från. 
Detta innebär inte att ansökan bygger på utbildningen.

Viktigt att tänka på att uppdatera de uppgifter för utbildningen!

3. Ny ansökan om utbildning
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Tre ansökningsomgångar i en

• YH med statsbidrag, 
öppnar 18 april och stänger 4 september

• YH utan statsbidrag, 
öppnar 18 april och stänger 24 maj 

• Kontakttolk försöksverksamhet, 
18 april och stänger 24 maj
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Tagit bort vissa delar i ansökan 

och utbildningsplanen

Observera att samma regler som tidigare gäller och 
uppgifterna kommer att tas in vid annat tillfälle än 
ansökningstillfället

Exempel på uppgifter som tagits bort eller ändrats är:

• Tillgodoräknande 

• Fastställande av behörighet 

• Reell kompetens 

• Urval ska anges endast i form av kryssrutor med betyg, särskilt prov, 
tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

• Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

• Insatser för pedagogiskt stöd

• Betygskriterier och betygskrav

• Matrisen för SeQF behöver inte längre skickas in
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Ansökan 2019

• Förändringar på Mina sidor 

• Ny layout mer användarvänligt 

• Fortsatt utveckling ansökan och utbildningsplan
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Frågor?
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Kvalitet inom yrkeshögskolan
Utveckling och förbättring - resultaten från 2017

Inger Nordahl

Enhetschef vid myndigheten för yrkeshögskolan
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Särskilt pedagogiskt stöd

Önskemål från anordnare – att förtydliga:

• Omfattningen av anordnarens ansvar 

• De studerandes rättigheter och skyldigheter

Myndighetens arbete:

• Utveckla stödmaterialet 

• Dialog med aktuell personal hos anordnare

• Inbjudan till workshop i maj via YH-förbundet och 
Utbildningsföretagen

• Kontakt på MYH - Annette Wisén 
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Ledningsgruppen

Utveckla och effektivisera arbetet bl a genom:

• fokusförflyttning från formalia, operativa beslut och 
åtgärder till mer strategiska och utvecklingsorienterade 
frågor

• analysera utbildningens resultat, diskutera och vidta 
relevanta åtgärder

• se till att ha ”rätt arbetsliv” med i ledningsgruppen

Säkerställer arbetslivsanknytningen 

Måluppfyllelse och resultat

En outnyttjad resurs

Låg mötesnärvaro 

Rätt arbetsliv
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Lärande

Utveckla och se över:

Utbildningsanordnarnas pedagogiska ledarskap

• hur förmedla sin kunskap – alla studerande

• röda” tråden genom hela utbildningen - från antagning till examen

• tydligt kunskapsöverlämnande mellan den undervisande personalen 
i de olika kurserna bidrar till ökad kvalitet i utbildningen

• pedagogiskt stöd

Utbildningsledaren - tillräckligt med resurser

Väl fungerande skolförlagd undervisning - rätt ämneskompetens 

och god kännedom om yrket

Anpassa studiemiljö, utrustning och lokaler efter den utbildning 

som bedrivs
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Lärande Distans

Mer arbete med struktur och pedagogiskt 
upplägg krävs för att få en distansutbildning 
att fungera bra än vid undervisning på plats 

Distansutbildningars utmaningar
• tätare kontakt med de studerande

• metoder för kamratrespons

• pedagogiska metoder som stödjer lärande på distans

• stöd till lärarna vad gäller både pedagogik och teknik

• högre krav på struktur än vid bunden undervisning
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Lärande i arbete - LIA

Fungerar generellt bra inom yrkeshögskolan

Utvecklingsområden:

• Relevant och kvalificerad LIA-plats - förberedelser 

– tillgång

• Relationerna och kontakten mellan 

utbildningsanordnaren och LIA-arbetsplatsen

• Kompetensutveckling för handledarna
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Kvalitetsarbete

Utvecklingsbehov hos mer än var tredje granskad utbildning

Ofta förekommande förbättrings- och utvecklingsområden:

• Fångar inte upp genomströmningen, alltså effekten av 

utbildningen

• Viktigt att såväl anordnaren som ledningsgruppen är insatta i 

kvalitetsarbetet

• Utforma åtgärder, utveckla metoder

• Utbildningsledaren - En viktig roll för utbildningarnas kvalitet 

• Dokumentera genomförandet men även dess processer

• Relativt många nya utbildningsledare och huvudlärare – svårt 

med kontinuiteten
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Kvalitetsarbete forts.

Goda exempel är när kvalitetshjulet inbegriper såväl den 

pedagogiska processen som kvalitetsarbetet

Några kännetecken:

• Kursutvärderingar och terminsutvärderingar

• Ledningsgruppen fungerar som ett forum för att diskutera

• Studerandes kunskaps- och färdighetsutveckling

• Dokumentationen av de studerandes prestationer
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Slutsatser

• Stark arbetslivsanknytning => tydlig indikator 
på gott resultat i utbildningen

• Stor inneboende potential i ledningsgruppen 
och dess arbete => bör användas fullt ut

• Diskussion och analys i ledningsgrupperna 
om utbildningens mål => leder till en starkare 
utveckling av utbildningarna

• Arbeta aktivt med utbildningens 
måluppfyllelse och resultat i det systematiska 
kvalitetsarbetet
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Slutsatser

• Stärk relationen och kontakten mellan 
utbildningsanordnaren och LIA-platsen

• Ge de studerande tillräckligt goda 
förutsättningar för att nå utbildningens mål

• Utbildningsledaren => en viktig roll för 
utbildningarnas kvalitet 
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Men kom ihåg

De flesta utbildningar håller hög kvalitet och 
drivs kompetent, professionellt och med 
stort engagemang

Yh-dagen den 11 april
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Frågor?
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Tack!


