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Yrkeshögskolan – resultat och expansion



Systemet 

yrkeshögskolan



Antal studerande



Exempel på yrkesroller i yrkeshögskolan

Internationell sommelier
Apotekstekniker

VR-producent

IP-paralegal

Fiske- och jaktguide

Trafiklärare

Skärgårdskapten

.NET-utvecklare

Arborist

Automationsingenjör

Exportsäljare

Eventarrangör

Ortopedtekniker

Tandsköterska

Drönaroperatör

Servicetekniker

Specialistundersköterska



Andel i arbete året efter examen              





Andel i rätt arbete året efter examen              



Andel i rätt och till viss del rätt arbete året 

efter examen 





Yrkeshögskolans expansion



Årsplatser*

* Avser utbetalda årsplatser.



PROGNOSER



Yrkeshögskolan ska öka med 50 procent



Andel outnyttjade platser vid start
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Kännedom YH - allmänheten

Ja 376 74%

Nej 80 16%

Vet ej 55 11%

Har du hört talas om 

yrkeshögskoleutbildning (YH)?
Antal Andel

• Tre av fyra svarar att de har hört talas om 
yrkeshögskoleutbildning, inte alltid en tydlig bild av vad 
det innebär – koppla till innehåll i marknadsföring.

• Var fjärde vet inte att YH-utbildning berättigar till CSN 
– viktig info i marknadsföring!
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Kännedom om yrkeshögskoleutbildning i 

arbetslivet.

Ja 256 92%

Nej 17 6%

Vet ej 5 2%

Har du hört talas om 

yrkeshögskoleutbildning (YH)?
Antal Andel

• I stort sett samtliga tillfrågade inom arbetslivet har 
hört talas om yrkeshögskoleutbildning.
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Kännedom om yrkeshögskoleutbildning i 

arbetslivet

• Inom offentlig sektor och i verksamheter med många 
anställda är kännedomen om 
yrkeshögskoleutbildning total.

Har du hört talas om yrkeshögskoleutbildning (YH)? – Andel ”Ja”



Exponering potentiella studerande

• Gymnasieelever, yrkesväxlare, SYV, (föräldrar). 

• Budskap varierar geografiskt m fokus mot tomma 
platser (teknik och tillverkning, samhällsbygg i de 
regioner där det är mycket tomma platser).

• Köpta annonser under januari – juni motsvarande 
ca 15 miljoner exponeringar nationellt

• Redaktionellt innehåll i bla Metro, SvD, samt lokal-
och fackpress.

• Bilagan Yrkeshögskolan (tas fram av Media Planet)

• Finns med i SACO-katalogerna nationellt 



Exempel 1 – gymnasieelever

• Tidningen Piraja

• Delas ut på de 300 största av 
landets ca 1200 gymnasieskolor

• Piraja fokuserar på framtiden som 
eleverna står inför med reportage om 
arbetsmarknaden, vidarestudier, intervjuer med 
kända personligheter…

• I annonsen (se nästa bild) visar vi på möjligheterna 
som YH rymmer, och hänvisar till yrkeshogskolan.se 
där man kan botanisera.



Annons i Piraja



Exempel 2 – yrkesverksamma

utifrån yrkesväxling 

• Tidningen Kommunalarbetaren 
(tema utbildning)

• Skickas hem till ca 500 000 hushåll. 
80 % kvinnor 35-55 år. 

• Annonsen kopplar yrkesroll till eftersökta 
egenskaper.





Exempel 3 – vägledare 

• Tidningen Vägledaren
(tema högskola och YH)

• Skickas hem till ca 3000 SYV

• I annonsen försöker vi underlätta 
genom att vara konkreta, berätta om 
yrkeshögskolans unika drag och för vem eller 
i vilken livssituation utbildningarna kan passa. 





Exempel 4 – bred varumärkeskännedom 

• TV4, annons i samband med vädret i ”Efter 
fem”

• Hela landet, ca 7 miljoner bruttokontakter

• Vi vill både skapa kännedom och upprätthålla 
intresset hos en bred skara intressenter.
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