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BI Kompetensförsörjning 

Faktablad: Yrkeshögskolan 
 

Detta blad har tagits fram för att ge en översiktlig information till de representanter för 

BI-medlemsföretag och BI-personal som medverkar i ledningsgrupper inom yrkeshögsko-

lan. Ledningsgrupperna är obligatoriska i yrkeshögskolan och en aktiv medverkan från 

de aktuella företagen är en grundförutsättning för välfungerande utbildningar. Redan 

före inlämning av ansökan gäller det att vara med och ställa krav när det gäller innehål-

let i utbildningen. Det är också viktigt att branschen medverkar till realistiska bedöm-

ningar av anställningsbehovet. 

 

De viktigaste frågorna att driva i samverkan med yrkeshögskoleutbildningarna är: 

1. Arbetsmiljöfrågor måste integreras i utbildningen. 

2. Grundläggande ledarskap behöver ingå. 

3. LIA-perioderna måste vara meningsfulla. 

Se mer detaljerade beskrivningar i slutet av dokumentet.  

 

I det följande beskrivs förutsättningar och vanliga begrepp i yrkeshögskolan kortfattat.  

 

Ansvarig myndighet 

Myndigheten för Yrkeshögskolan är sedan den inrättades 2009 ansvarig för yrkeshögsko-

leutbildningar (tidigare KY-utbildningar).  

Utbildningsformen regleras av lag (2009:128) om yrkeshögskolan och  

förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  

Varje utbildning ska formuleras i nära samverkan med arbetslivet. Det finns normalt inga 

nationella riktlinjer för vad en viss utbildning ska innehålla. 

Utbildningarna kan sökas av olika typer av organisationer eller utbildningsföretag.  

   

Information och styrdokument finns på www.myh.se.  

 

Yh-myndigheten svarar själva för tillsyn och uppföljning av de beviljade utbildningarna. 

 

Finansiering av yrkeshögskoleutbildningar 

Utbildningarna finansieras med ett visst årligt belopp per studieplats enligt en schablon 

som baseras på utbildningens upplägg och antal studerande. Baserat på tidigare erfarenhet 

brukar bidragsbeloppen för t.ex. ”Byggproduktionsledare” hamna i prisgrupp B eller C.   

 
Tabell 1 Exempel på schablonbelopp för olika typer av utbildningar (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisgrupp Fler än 20 studerande Färre än 20 studerande 

A  54 000 59 400 

B 59 400 64 800 

C 64 800 70 200 

D 70 200 75 800 

E  81 000 

http://www.sverigesbyggindustrier.se/
http://www.myh.se/
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Arbetslivet bidrar med utbildningsplatser i de obligatoriska inslagen av lärande i arbete 

(LIA), normalt förekommer ingen ersättning till arbetsplatserna under dessa perioder. 

 

Utbildningstiden utrycks i form av yrkeshögskolepoäng. Varje vecka består av 5 yrkes-

högskolepoäng. En poäng per utbildningsdag således. 

 

Utbildningsutbud 

Kursutbudet inom yrkeshögskolan förnyas ständigt. Varje yrkeshögskoleutbildning bevil-

jas tillstånd för två år i taget och ska därefter ansöka på nytt, i konkurrens med andra ut-

bildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På webbplatsen: www.yrkeshogskolan.se går det enkelt att söka sig fram till det aktuella 

kursutbudet för de närmaste åren.   

 

 

Behörighet och urval till utbildningarna 

De olika utbildningarna formulerar sina egna behörighetskrav, men som lägst ska man ha 

slutbetyg från ett program i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen (minst 2500 gymna-

siepoäng). Det ska vara godkänt i minst 2250 gyp (90%). Därutöver kan man ange sär-

skilda - och nödvändiga - förkunskapskrav, t.ex. en viss yrkeserfarenhet. Många utbild-

ningar är försiktiga med alltför omfattande krav eftersom det riskerar att begränsa antalet 

sökande. Om det blir ett stort antal sökande finns det möjligheter att göra urval på olika 

sätt (betyg, prov, tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet).  

http://www.yrkeshogskolan.se/
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Utbildnings- och kursplaner samt betyg 

För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan som bl.a. innehåller utbildningens 

mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen, utbildningens omfattning, hu-

vudsakliga uppläggning och organisation samt hur utbildningen ska kvalitetssäkras. 

Myndigheten för yrkeshögskolan kan efter samråd med myndigheter och berörda organi-

sationer meddela föreskrifter om det krävs ett nationellt likvärdigt innehåll i utbildning-

arna. Kommentar: Detta kan vara värt att sträva efter när det gäller de vanligt förekom-

mande utbildningarna till ”byggproduktionsledare” eller motsvarande. 

 

För de kurser som ingår i utbildningen ska det finnas kursplaner som anger bl.a. målen för 

kursen och dess huvudsakliga innehåll. Betyg ska sättas på en genomförd kurs och be-

tygsskalan är Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. 

 

Examen 

En utbildning som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (1 år) får avslutas med en yr-

keshögskoleexamen vilket kräver lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbild-

ningen.  

Om utbildningen omfattar minst 400 yhpoäng kan en kvalificerad yrkeshögskoleexamen 

utfärdas. För den längre examensformen krävs också minst 25% lärande i arbete (LIA) 

och ett examensarbete.  

 

Ledningsgruppen viktig möjlighet till påverkan 

Det ska finnas en ledningsgrupp för utbildningen. Ledningsgruppen ska bl.a. se till att ut-

bildningen genomförs enligt regelverket, anta sökande till utbildningen, pröva frågor om 

tillgodoräknande, utfärda examens- och utbildningsbevis och svara för att ett systematiskt 

kvalitetsarbete bedrivs. 

Ledningsgruppen ska bestå av företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbild-

ningen, minst en företrädare för de studerande och den person som leder det dagliga arbe-

tet i utbildningen.  

Den ansvariga utbildningsanordnaren får även utse fler ledamöter.  

Flertalet av det totala antalet ledamöter i ledningsgruppen ska dock vara företrädare för 

arbetslivet. 

 

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalificerad yrkeshögskole-

examen ska dessutom bestå av minst en företrädare för skolväsendet (som utsetts av den 

kommun där utbildningen bedrivs) och minst en företrädare för ett universitet eller en 

högskola (som utsetts av universitetet eller högskolan).  

 

Lärande i Arbete (LIA) 

Förkortningen LIA används som benämning på de obligatoriska arbetsplatsförlagda de-

larna av utbildningen. I de längre utbildningarna ska det vara minst 25% lärande i arbete. 

De studerande inom en Yh utbildning har studiemedel under LIA-perioden och behöver 

därför inte lön. 
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Prioriterade frågor för BI att driva 

BI Kompetensförsörjning genomförde en konferens i november 2014 med deltagare från 

både medlemsföretag och BI:s personal med ansvar för utbildningsfrågor. Under konfe-

rensen prioriterades följande frågor som viktigast att driva i yrkeshögskoleutbildningarnas 

ledningsgrupper, både lokalt och nationellt. 

 

Deltagarna i konferensen var eniga om att benämningen byggproduktionsledare är bra 

och rekommenderas för utbildningar som syftar till att utbilda till yrkesroller som byggar-

betsledare och vidare till platschef. 

 

Det rådde mycket stor enighet att följande frågor var de allra viktigaste att bevaka i led-

ningsgrupperna för de yrkeshögskoleutbildningar som är inriktade mot byggproduktion: 

  

1. Arbetsmiljöfrågor måste integreras i utbildningen. 
Många av utbildningarna inom yrkeshögskolan är direkt inriktade på att utbilda 

byggproduktionsledare. De utbildade kommer efter utbildningen i ansvarsställ-

ning när det gäller andra arbetstagares arbetsmiljö. Därför är arbetsmiljöinslag i 

dessa utbildningar en absolut nödvändig del av utbildningen.  

Flera av kurserna inom BI:s Entreprenörsskola bör med fördel kunna användas. 

 

2. Grundläggande ledarskap behöver ingå. 
Som har beskrivits i föregående stycke hamnar de allra flesta i ledande positioner 

direkt efter utbildningen. Normalt är det dock inget formellt chefsansvar utan ett 

mer planeringsmässigt ledarskap. Som förberedelse för dessa roller är det viktigt 

att grundläggande utbildning i ledarskap ingår i utbildningen. 

 

3. LIA-perioderna måste vara meningsfulla. 
Företagsförlagd utbildning är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning till 

byggproduktionsledare. Det är dock viktigt att perioderna av Lärande i arbete 

(LIA) planeras på ett sådant sätt att tiden i företaget blir meningsfull för de stu-

derande. Det behövs en bra dialog mellan utbildningsgivaren, den studerande och 

det aktuella företaget om LIA-perioden ska bli meningsfull. 

 

 

 

 

Mer information: 

www.myh.se 

www.yrkeshogskolan.se 

 

 

 

Vid frågor kontakta den person som arbetar med yrkesutbildningsfrågor på ditt BI-kontor 

eller ring Lars Tullstedt, BI:s nationella kansli, 08-698 58 22,  

lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se 

http://www.myh.se/
http://www.yrkeshogskolan.se/
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