
Planering och 

dimensionering av 

kursutbud utifrån två 

användarperspektiv



Uppdrag kompetensförsörjning, utbildning 

och vägledning



Sida 3

Digitala verktyg för studie-

och yrkesvägledning

• Samla information om utbildning och arbetsliv

• Ta fram verktyg för den som söker utbildning eller arbete

• Stödja valprocessen för väl underbyggda framtidsbeslut



Sida 4

Dimensionering av gymnasial utbildning

• Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering 

av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

• Kommunerna ska samverka om planering, dimensionering och erbjudande 

av utbildning.

• Tillstånd för ny eller utökad utbildning ska förutsätta att den bidrar till att 

möta ungdomars efterfrågan och fyller ett arbetsmarknadsbehov.

• Det ska vara möjligt att fritt söka till yrkesutbildningar inom komvux i 

samverkansområdet.

• Information om utbildning ska visa dess inriktning och vad den kan leda till.



Sida 5

Validering för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande
• Fokus på validering

• Proposition – lagändringar förväntas 

träda i kraft 1 januari 2023

• Arbete pågår på Skolverket med 

beredning av det nya uppdraget

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-

stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-kartlaggning-och-

validering-i-vuxenutbildningen

Samlingssida om validering i komvux

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-kartlaggning-och-validering-i-vuxenutbildningen


Sida 6

Sammanhållen 

datainfrastruktur

Åtta myndigheter som ska samverka kring utbildnings- och 

arbetsmarknadsdata, redovisas i januari 2024

Uppdrag: Tillgängliggöra utbildnings- och arbetsmarknadsdata enligt 

den nationella datadelningsstrategin. Skapa en långsiktig förvaltning 

av dataområdet.

Mål: Stärka förutsättningarna för att skapa och tillhandahålla digitala 

tjänster för både offentlig verksamhet och privata aktörer. Tjänsterna 

ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som 

privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.



Deluppdrag inom sammanhållen 

datainfrastruktur

Alla offentligt finansierade utbildningar ska finnas i SUSA-navet:

• Komvux-utbildningar

• Arbetsmarknadsutbildningar



SUSA-navet

- det nationella 

utbildningsnavet



Sida 9

SUSA står för Samverkan Utbildningsinformation 

Skolverket – AMS 

SUSA är resultatet av ett
samarbete mellan olika

myndigheter och aktörer som
går ut på att automatiskt
hämta in information om 
utbildningar. Samarbetet
påbörjades år 2002 av 
Skolverket och AMS. 

Skolverket har tagit på sig 
ansvaret för teknisk drift av 
det informationsnav som

samlar in, lagrar och 
tillgängliggör

utbildningsinformation.



Sida 10

Syftet med SUSA-navet

- att förenkla för olika aktörer att VISA information om       

utbildningar på webbplatser och appar

- att fler som står inför ett val av skola eller utbildning 

HITTAR informationen 



Sida 11

Öppna data

Datat är tillgängligt för alla

Uppgifterna om utbildningar som hämtas in är 

tillgängliga för alla, både offentliga och privata 

aktörer. Vem som helst kan bygga en app, webbplats 

eller annan tjänst baserat på innehållet i SUSA. 



Sida 12

Utbildningar i SUSA idag

• grundskolor

• gymnasieskolor, program (och inriktningar)

• Universitet- och högskoleutbildningar 

• Folkhögskoleutbildningar

• Yrkeshögskoleutbildningar

• övriga konst- och kulturutbildningar

Cirka 200 000 utbildningar just nu



Vad händer inom uppdraget 

sammanhållen datainfrastruktur?

Automatiserade leveranser 

Systemleverantörer 

GotIT (Alvis) 

EducateIT/IST

Tieto Evry

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar (AUB)

Gränssnittsutveckling

Kommunikationsinsatser



Sida 14

Hur används uppgifterna?



utbildningsguiden.skolverket.se



Exempel på innehåll

• Utbildningens/kursen namn

• Utbildningsform

• Utbildningsanordnare

• Studieplats (ort/distans)

• Startdatum

• Studiespråk

• Studietakt



Fler exempel på innehåll

• Behörighetskrav

• Länk till ansökan

• Fritext om utbildningen och 
utbildningsanordnaren



Sida 18

Paus 10 minuter



Gemensam standard för 

utbildningsinformation – EMIL

Datat om utbildningarna är strukturerat och standardiserat för att alla 

aktörer ska kunna använda det. De aktörer som samarbetar om 

utbildningsinformation och data har tillsammans tagit fram en sådan 

standard – EMIL (Education Information Markup Language).

Standarden ligger till grund för EMIL-samarbetet och innebär en 

gemensam överenskommelse för hur datat ska kodas. Deltagarna i 

EMIL-samarbetet träffas ett antal gånger om året och diskuterar 

gemensamma frågor kring förvaltning och utveckling av standarden. 



EMIL-samarbetet

• Arbetsförmedlingen

• Educations Media Group

• IST AB

• Ladokkonsortiet

• MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan

• Skolverket 

• Sveriges folkhögskolor

• UHR, Universitets- och högskolerådet Läs mer om EMIL här http://sis.se/EMIL

http://sis.se/EMIL


Hur går det till?

Automatisk hämtning av data

SUSA-navet är kopplat mot servrar hos Universitets-

och högskolerådet (UHR), folkhögskolorna, 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Skolverket 

och olika leverantörer av gymnasieutbildningar 

(systemleverantörer). Uppgifterna hämtas 

automatiskt en gång per dygn.

Kvalitet på data

Skolhuvudmännen ansvarar för att lämna korrekta 

och aktuella uppgifter om sin skola. Att uppgifterna 

om skolorna är korrekta avgör kvalitén på datat.



Att leverera utbildningar till SUSA-navet

SUSA

Standard-

system

Eget 

system

Användar-

gränssnitt

EMIL

EMIL EMIL

EMIL

Webbplats

App

Europass

LOMS

Till exempel:

GotIT

EducateIT

IST

Tieto Evry



Sida 23

Planering och dimensionering av kursutbud 

utifrån två användarperspektiv

Huvudman

- SUSA-navet möjliggör spridning av utbildningsinformation (fler studerande)

- Hämtar från SUSA för planering och dimensionering av kursutbud

Region

- Planering och dimensionering av kursutbud

- Prognoser kopplat till kompetensförsörjning



Stockholms stad

Martin Claesson 
Enhetschef

Arbetsmarknadsförvaltningen
Vuxenutbildningscentrum

Stockholms stad



https://www.youtube.com/watch?v=l8SRLCBDcqc

https://www.youtube.com/watch?v=l8SRLCBDcqc


Vanliga frågor

• Vilket data finns i SUSA? (Hur ser den ut, formatet, etc)

– Anordnare, utbildningar, utbildningstillfällen

– XML-dokumenten enligt EMIL, som de hämtades, och vissa värden i sökindex

• ”Komvux är så krångligt”

– Starttider, ingen starttid, hur långt fram i tiden kan man lägga in kurser?

– Vem som kan gå utbildningen

• Hur samlas uppgifterna in?

– Jobb i SUSA, visst klockslag 1-7 dagar i veckan

Objekt som inte hämtats på 30 dagar tas bort

• Historiska data



Dataflödet kommun > SUSA > kommun

SUSA

Kommun

GotIT (Alvis)

EducateIT/IST

Tieto Evry

xml, enligt EMIL-standarden

Webbplats

App

Tre xml-filer

• Anordnare (kommun)

• Utbildning

• Utbildningstillfälle

Underlag för 

planering och 

dimensionering



Vad krävs för att använda SUSA-navet som 

underlag för planering och dimensionering? 

1. Se till att era utbildningar kommer med i SUSA-navet genom att kontakta er 

systemleverantör. 

2. Hämta planerade utbildningar och antalet platser i önskat område (region, 

riket, grannkommuner, nätverk) från SUSA-navet.

3. Initialt krävs teknisk kompetens om APIer och formatera svaret för punkt 2. 

Kontakta Skolverket för stöd susa@skolverket.se

4. Använd datat för att få överblick på planerade utbildningar, kurser samt antal 

platser. 

mailto:susa@skolverket.se


Kontakt 

• susa@skolverket.se

• https://utbildningsguiden.skolverket.se/om-oss/susa---data-om-utbildningar

mailto:susa@skolverket.se


Frågestund


