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Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som 
kombinerar teoretiska studier med en stark arbetslivsanknytning. 
Sammansättningen av utbildningsutbudet varierar över tid beroende 
på arbetsmarknadens efterfrågan. Statistiken avser endast utbildningar 
på minst 100 YH-poäng. Uppgifterna gäller 2020 om inget annat anges. 

UTBILDNINGAR 

 Yrkeshögskolan bestod av 15 utbildningsområden. 
 Största utbildningsområdena var ”Teknik och tillverkning” samt ”Ekonomi, 

administration och försäljning”. 
 3 016 utbildningsomgångar pågick under året, varav 1 348 startade under året. 

STUDERANDE 

 2,0 behöriga sökande (unika personer) per utbildningsplats. 
 77 900 studerade under året. 
 35 800 påbörjade utbildningar. 

Könsfördelning: 53 % kvinnor och 47 % män. 
Medianålder: 30 år (kvinnor 31 år och män 29 år). 
Inrikes/utrikes födda: 77 % inrikes födda och 23 % utrikes födda. 

RESULTAT FÖR UTBILDNINGAR SOM GER EXAMEN 

 14 500 examinerade 2019. 
 Examensgrad: 71 % (76 % för kvinnor och 65 % för män) 2019. 
 87 % hade jobb året efter examen (87 % kvinnor och 87 % män). 

67 % av dessa hade ett jobb som överensstämde helt eller 
till största delen med utbildningen (67 % kvinnor och 67 % män). 

 88 % av de examinerade var nöjda med sin utbildning 
(90 % kvinnor och 86 % män). 

UTBILDNINGSANORDNARE 

 Utbildningsanordnare: 214 
Privata: 121 
Kommuner eller kommunförbund: 86 
Regioner (landsting): 5 
Statliga: 2 

EKONOMI 

 Utbetalda statliga medel: 2 748,7 miljoner kronor. 
 Utbetalda årsplatser (utbetalningar omräknat till helårsstuderande): 42 483. 
 Utbetalda statliga medel per utbetald årsplats (kvot): 64 700 kronor. 

Vill du veta mer om yrkeshögskolans resultat? Läs vår Statistiska årsrapport som du hittar 
på myh.se/statistik. Där kan du även jämföra siffrorna med tidigare år. 
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