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Skrivelse om uppföljning av avhopp och examensgrad samt behov av 
gemensam YH-antagning 
 
Till:  
Myndigheten för yrkeshögskolan    12 oktober 2021 
 
YhiS, Yrkeshögskoleanordnare i Skåne, har i dialog med medlemmarna (YH-anordnare i Skåne) 
identifierat ett behov av förändrad uppföljning av avhopp och examensgrad samt behov av en 
gemensam YH-antagning. En konsekvens av att yrkeshögskolan växer, och därmed får fler sökande och 
studerande, är att utmaningarna som YhiS identifierat också växer.  

Uppföljning avhopp  
YhiS ser ett behov av förändrad uppföljning av avhopp i anslutning till utbildningsstarten. Vi vill med 
denna skrivelse uppmana MYH att syna problematiken i ett tidigare skede än vad som sker idag. YhiS har 
förstått att denna problematik inte är lätt att synliggöra med de verktyg och uppföljningar som används 
idag. Vi har nåtts av information, via Margareta Landh vid en föreläsning 210922 i YhiS regi, att endast 
1 % av de studerande vid en YH-utbildning upptar mer än en plats vid första rekvisitionen.  YhiS vill 
poängtera att utmaningen inte är hur många som uppehåller mer än en plats vid den första 
rekvisitionen utan i direkt anslutning till utbildningsstarten (dvs strax innan, vid och strax efter 
utbildningsstarten).  YhiS uppmanar därför MYH att redan vid utbildningsstarten följa upp i vilken 
utsträckning samma individ tackat ja till utbildningsplats på mer än en utbildning.     

Gemensam YH-antagning 
Då det idag inte finns en gemensam YH-antagning och inte heller begränsningar i hur många 
utbildningar en individ kan söka och tacka ja till, så innebär ett ökat söktryck också att antalet unika 
sökande till en utbildning sjunker. Våra medlemmar vittnar om att det aldrig varit så många individer 
som i år, som tackat ja till flera utbildningar och därmed uteblivit från merparten av de utbildningar som 
de tackat ja till. När en sökande kan uppehålla flera platser i anslutning till uppstarten blir det en stor 
utmaning för anordnaren att fylla de platser, som med kort varsel inte nyttjas. En anordnare vittnar om 
att så många som 24 antagna på en och samma utbildning avstått sin plats i anslutning till 
utbildningsstarten. Det medför förutom merkostnader och merarbete för att fylla platserna att 
anordnarens arbete med att informera och i god tid inför utbildningsstart skapa dialog och god relation 
med den framtida klassen omkullkastas.   
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YhiS ser ett stort behov av en gemensam YH-antagning för att komma till bukt med problematiken att 
en sökande kan tacka ja till hur många YH-utbildningar som helst. Vi vill därför uppmana MYH att verka 
för en gemensam YH-antagning omgående, detta brådskar. Med dagens möjligheter att bygga smarta 
system finns det ingen motsättning mellan en gemensam YH-antagning och sökandes möjligheter att få 
en individuell bedömning av reell kompetens eller antagning genom 20-procentsregeln (Förordning om 
YH, 3 kap. 4 §). En gemensam YH-antagning kommer att öka likvärdigheten i antagningsprocessen och 
underlätta för individer att söka till en YH-utbildning. 
 
Uppföljning examensgrad 
En viktig kvalitetsindikator för en YH-utbildning är examensgraden.  YhiS uppmanar MYH att utöka 
tidsintervallet för att mäta en utbildnings examensgrad, för att bättre fånga upp alla de personer som av 
olika anledning tar examen efter utbildningens ordinarie examensdag. Fullföljare som tar examen mer 
än sju månader efter utbildningens slut syns inte idag i redovisad examensgrad i MYH:s uppföljning. YhiS 
erfarenhet är att det inte är ovanligt att det dröjer längre tid än så, innan rester tas igen. YhiS vill därför 
uppmana MYH att lägga till ytterligare en mätpunkt av examensgraden två år efter avslutad utbildning, 
för att synliggöra fler sena examen i examensgraden.  
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