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• Eftergymnasial: högre yrkesutbildning

• Utbildar till ett yrke

• Svarar mot ett behov på arbetsmarknaden

• Arbetsgivare är engagerade för-under-efter

• Omfattande praktik (LIA) leder till goda kontakter

• Utbildningslängd ca 1-3 år

• Utbildningarna varierar över tid, ca 1900 pågående

• Finns över hela landet: 227 anordnare

• CSN-berättigade och (oftast) avgiftsfria
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En utbildning ska utvecklas och 

bedrivas i samverkan mellan 

arbetsliv och utbildningsanordnare.

En utbildning kan genomföras i 

samverkan mellan flera olika 

utbildningsanordnare.

De studerande ska ha inflytande i 

utbildningen och anordnaren ska 

arbeta för att de studerande tar 

aktiv del i utbildningens 

utveckling.

MYH ska bland annat:
• stödja utbildningarnas utveckling och 

kvalitet 
• ge råd och vägledning vid tillsyn
• informera och sprida kunskap om 

YH

De som går en utbildning kallar 

vi studerande eller studenter.

Myndigheten för yrkeshögskolan, 

MYH, står för statens förvaltning 

av utbildningsformen.

Skolorna kallas 

utbildningsanordnare

eller bara anordnare.

Arbetslivet är de 

olika företagen och 

verksamheterna 

som medverkar.
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Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag

• Analysera och bedöma omvärldens behov av 
kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens 
utveckling

• Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i 
yrkeshögskolan

• Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar

• Utöva tillsyn över utbildningarna

• Granska utbildningarnas kvalitet och resultat

• Följa upp (statistik)

• Främja utveckling och kvalitet
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Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 

bestämmer vilka utbildningar som ska finnas inom YH.

Utbildningarna ska vara 

efterfrågade av arbetslivet.

Yrkesrollerna ska inte

finnas som utbildning på 

högskola eller universitet.

Utbildningar kan anordnas av 

kommuner, landsting, enskilda 

fysiska eller juridiska personer 

samt myndigheter men även 

universitet och högskolor.

Utbudet av utbildningar ändras

varje år. Nya kan tillkomma och 

gamla kan upphöra eftersom 

efterfrågan av yrkesroller styr.

Det finns ett regelverk som 
bestämmer hur YH ska fungera.§

Yrkeshögskolan (YH) 
är en egen

utbildningsform.

YH är högre
yrkesutbildning och

eftergymnasial 
precis som universitet 

och högskola.
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Ska bygga på kunskaper 

som fås på nationella 

program i gymnasieskolan 

eller motsvarande.

Ska ha sin grund i vetenskap 

men även i kunskap som 

genererats i produktionen av 

varor och tjänster.
Ska utformas så att 

en hög kvalitet och 

yrkesrelevans nås.

Ska präglas av både en 

stark arbetslivsanknytning 

och en teoretisk förankring.

Ska bidra till att bryta 

traditioner i fråga om 

könsbundna utbildnings-

och yrkesval.

Ska ge kunskaper för att 

självständigt och i arbetslag 

kunna göra kvalificerade 

uppgifter i arbetslivet. Dessa 

kunskaper ska bygga på 

teori, praktik och erfarenhet.

Ska utvecklas och bedrivas i 

samverkan mellan arbetsliv 

och utbildningsanordnare.
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Vilka studerar?

Studerande 2016

• 47 800 studerande 

• Medelålder 31,5 år

• 93 % av de examinerade i arbete

• 52% jobb på LIA-plats

• 2/3 söker EN utbildning

• 17% utrikes födda

• 1,9 behöriga sökande/plats
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Innehåll Målgrupp 
och studieform

Anordnare

UppföljningRekrytering Genomförande 
och examensgrad

Arbetslivets påverkan före, under och efter
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Utbud
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13,215
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0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Övrigt

Miljövård och miljöskydd

Friskvård och kroppsvård

Säkerhetstjänster

Juridik

Journalistik och information

Pedagogik och undervisning

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske

Kultur, media och design

Transporttjänster

Hotell, restaurang och turism

Data/IT

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Samhällsbyggnad och byggteknik

Teknik och tillverkning

Ekonomi, administration och försäljning

Totalt 86 658 

platser

YH-platser med avslut 2018-2025
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Nya yrkesroller
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Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Dalarna

Värmland

Gävleborg

Skåne

Västernorrland

Västra Götaland

Kalmar

Örebro

Jönköping

Uppsala

Kronoberg

Östergötland

Halland

Stockholm

Södermanland

Gotland

Blekinge

Västmanland

YH-platser med avslut 2018-2025

Län Platser

Blekinge 883

Dalarna 1 563

Gotland 170

Gävleborg 1 730

Halland 1 907

Jämtland 1 109

Jönköping 4 130

Kalmar 1 012

Kronoberg 896

Norrbotten 1 533

Skåne 11 598

Stockholm 23 791

Södermanland 2 257

Uppsala 1 767

Värmland 1 943

Västerbotten 1 039

Västernorrland 2 193

Västmanland 2 050

Västra Götaland 18 780

Örebro 2 066

Östergötland 3 850
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Myndighetens övriga verksamheter

• Administrera konst- och kulturutbildningar

• Administrera tolkutbildningar

• Ansvara för SeQF - Sveriges referensram för 
kvalifikationer

• Främja branschvalidering
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Aktuellt och framåt
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Nyheter – Förstärkt yrkeshögskola

Långsiktighet och stabilitet

• Fler starter, längre tid

• Högre krav på anordnare

• Nationellt likvärdigt innehåll

• Möjlighet till mer enhetliga förkunskaper
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Nyheter – Förstärkt yrkeshögskola

Fler behöriga

• BFU: Behörighetsgivande förutbildning

• Svårare att ha yrkeserfarenhet som 
förkunskapskrav

• Rätt till komvux för behörighet, obligatoriska vux-
kurser

• Fler på yrkesprogram i gymnasieskolan

• Expansion
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Expansion!
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Antal studerande inom eftergymnasial utbildning
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Mer info!
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Tillträde

Läs Handbok för 

tillträde till 

yrkeshögskolan 

under rubriken

Publikationer på 

myh.se

https://www.myh.se/
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Stöd till särskilda målgrupper

Svenska med yrkesinriktning

•  Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren

Särskilt pedagogiskt stöd kan sökas 

•  Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare 

•  Exempel på pedagogiskt stöd; teckenspråkstolk, 

anteckningsstöd, inläsning av litteratur och extra 

datorstöd

Mer information, se faktablad under rubriken 
Publikationer på myh.se.

https://www.myh.se/


myh.se

För vägledare

Här kan du beställa informationsmaterial om våra utbildningsformer

via webbredaktionen@myh.se 
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yrkeshogskolan.se
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European Qualifications Framework  EQF

EQF är en gemensam europeisk 

referensram som knyter samman 

olika länders kvalifikationssystem.

Fungerar som ett mobilitets- och 

översättningsverktyg för att göra 

kvalifikationer jämförbara.

38 europeiska länder är idag anslutna till EQF
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Myndigheten för yrkeshögskolans  

uppdrag rörande EQF

• Sedan 2009 – Nationell samordningspunkt för EQF  

• Prövar ansökningar och fattar beslut om nivåplacering 
i SeQF – för kvalifikationer vars resultat av lärande 
inte är författningsreglerade 
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Tack för att ni lyssnat!
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Branschvalidering

&

Validering
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Uppgift för MYH

Främja branschernas medverkan när strategier, 
metoder och information inom valideringsområdet 
utvecklas

Stödja branscherna när det gäller utveckling och kvalitetssäkring av 
samt information om branschers modeller för validering (träder i kraft 
2018-01-01)

”Branschvalidering är validering av individers kompetens som 

genomförs i branschernas regi och som har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det 

som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i 

en yrkesroll.”
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Branschmodeller
Besöksnäringsmodellen

Byggindustrimodellen

CNC-modellen

Detaljhandelsmodellen

Eldistributionsmodellen

Elinstallationsmodellen

Explosivämnesmodellen

Fastighetsbranschmodellen

Frisörmodellen

Gjuterimodellen

Hantverksmodellen

Livsmedelsmodellen

Målerimodellen

Motorbranschmodellen

Naturbruksmodellen

Plåtslagerimodellen

Städ- & servicemodellen

Svetsmodellen

Trädgårdsanläggningsmodellen

Träindustrimodellen

Transportmodellen

Underhållsteknikmodellen

VVS-modellen

Vård och omsorgsmodellen

Industriteknik Bas
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Användningsområden för standarden

• Att innehållsdeklarera branschvalidering för att 
underlätta för användare och beställare

• Att kvalitetssäkra branschernas valideringsmodeller 
för större legitimitet, likvärdighet och rättssäkerhet

• Att stödja utvecklingen av branschmodeller för att 
täcka in nya yrkesområden

• Att öka acceptansen och överförbarheten för 
resultaten av validering mellan olika aktörer

• Att främja användandet av branschvalidering, både 
för rekrytering, omställning och för strategisk 
kompetensförsörjning
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Branschvalidering kan anpassas för olika 

användningsområden

• Rekrytering av ny personal

• Strategisk kompetensförsörjning inom organisationer 
och företag

• Omställningssituationer

• Samverka med andra insatser för snabbare 
etablering av nyanlända

• Som ett verktyg under yrkesintroduktionsanställningar

• Kvalitetssäkring av yrkesutbildningar

• Kravställa kompletterande 
kompetensutvecklingsinsatser

• Överförbara kompetenser mellan branscher

http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Valideringen/
http://www.industriteknikbas.se/
https://www.tsl.se/arbetsgivare/vad-ingar/
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html
http://www.ya-delegationen.se/validering/branschernas-valideringsmodeller/
http://www.nyn.se/gront-kort/vad-ar-gront-kort
http://www.svets.se/utbildning/forskolor/iwutbildning/validering.4.1e24ab2e146d4b7d93c1ba5.html

