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D u är en av alla viktiga ambassadörer som jobbar  
med yrkeshögskolan – den utbildningsform i Sverige 
som har det tydligaste uppdraget att ge arbetslivet 

rätt kompetens i rätt tid. Du kanske anordnar utbildningar, sitter 
i dess ledningsgrupp eller är en person som arbetar för ökad 
tillväxt i din region. Den här broschyren ska vara en vägledning 
när du vill öka kunskapen och intresset för yrkeshögskolan. Här 
berättar vi hur du kan beskriva yrkeshögskolan och hur utbild-
ningsformen särskiljer sig från andra. Du finner även verktyg 
som riktlinjer, budskap och statistik som kan vara användbara i 
ditt arbete.

Vi hoppas att den ska kunna inspirera och hjälpa i det  
gemensamma arbetet för att stärka yrkeshögskolan som varu-
märke och utbildningsform.

Så här vill vi beskriva yrkeshögskolan.

YRKESHÖGSKOLANS KÄRNVÄRDEN:

• Arbetslivsdriven 
Yrkeshögskolan tar sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska  
kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före,  
under och efter utbildningarna.

• Skräddarsydd 
Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets  
behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.

• Målinriktad 
Arbetsliv, anordnare och studerande är motiverade och har  
tydligt fokus på matchningsmålet. Yrkeshögskolans målinriktade  
arbetssätt märks också genom LIA (lärande i arbete), där  
studerande kan utveckla praktiska färdigheter i skarpt läge  
på en relevant arbetsplats.
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Av arbetslivet – för 
arbetslivet
Yrkeshögskolan finns för att kompetensbrist hämmar svensk tillväxt. 
Svenska företags möjlighet att växa och utvecklas har ett tydligt sam-
band med rätt kompetens. På samma sätt är kvalitet i välfärdssektorn 
helt beroende av den yrkeskompetens som finns att tillgå. Yrkeshög-
skolan vill med avstamp i arbetslivets egen uppfattning om sina behov 
minska avståndet mellan utbildning och jobb. 

Yrkeshögskolans främsta uppdrag är alltså att kompetensförsörja 
arbetslivet. Det är viktigt att skapa förståelse för att det är arbetslivets 
behov som står i fokus vid utformningen av en utbildning. Yrkeshög- 
skolan är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Yrkeshögskolans 
särskiljning – relationen  
till arbetslivet
Yrkeshögskolan har nära kontakt med arbetslivet. Trenden är dock att 
detta blir allt vanligare i fler och fler utbildningsformer, så på sikt skapar 
det inte tillräcklig särskiljning. 

Det unika är istället att arbetslivet är med och driver utbildnings- 
formen via sitt engagemang före, under och efter en utbildnings gång. 
Detta särskiljer främst gentemot högskola och universitet, medan den 
kvalificerade nivån särskiljer gentemot gymnasiet.

Utbildningsutbud och innehåll varierar i takt med arbetslivets behov 
och förändringar på arbetsmarknaden. Den studerande kan dock vara 
säker på att utbildningen alltid är aktuell och skräddarsydd utifrån vad 
som krävs för en viss eftersökt yrkesroll. 
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Lärande i arbete (LIA) – 
utbildning i skarpt läge
Den nära kontakten med arbetslivet märks kanske tydligast un-
der LIA-perioderna, som innebär att den studerande utvecklar 
praktiska färdigheter i skarpt läge ute på en relevant arbesplats. 
LIA står för ”lärande i arbete” och är en integrerad del av utbild-
ningen och ska inte förväxlas med en vanlig praktik som saknar 
kursmål. 

LIA är också till fördel för arbetsgivaren som får möjlighet att 
lära känna en person inför en eventuell anställning.

Målinriktat
Utmärkande drag för både arbetsliv och studerande inom 
yrkeshögskolan är en tydlig målinriktning och hög motivation. 
Alla vet precis vad de vill ha ut av sitt engagemang. För arbets- 
livet är yrkeshögskolan en plattform för strategisk kompetens-
försörjning, och för individen är det en effektiv väg till jobb och 
personlig utveckling. 

Försök skapa bilden av yrkeshögskolan som en gemensam 
spelplan och arena där både arbetsliv och studerande möts – 
men där båda parter slutar som vinnare.

Förmedla känslan i den gemenskap som uppstår när två 
parter delar målbild och aktivt strävar mot perfekt matchning.
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Sifferbevis och starka 
”case”
Förutom rationella och emotionella argument är det också 
viktigt att följa upp och visa att yrkeshögskolan levererar.  
Att utbildningsformen håller vad den lovar. 

2017 genomförde myndigheten sin senaste uppföljning 
av sysselsättningen hos yrkeshögskolestuderande som tog 
examen ett år tidigare (2016). Den visar att 93 procent hade 
arbete, varav 68 procent hade ett arbete som helt eller till 
största delen överensstämde med utbildningens mål. 91  
procent av de examinerade var nöjda med sin utbildning.

Aktuell statistik finner du alltid på myh.se/statistik.

Lyft gärna fram egna konkreta uppföljningsresultat eller starka 

”case” från både studerande och arbetsgivare som visar hur 

en målmedveten strävan mot rätt kompetens eller mot önskat 

yrke gett resultat. 
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Grundläggande fakta
Yrkeshögskoleutbildningar är kvalificerade, eftergymnasiala 
utbildningar utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna 
är oftast avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningarna finns över hela landet och inom de flesta 
områdena – det sistnämnda är viktigt att trycka på då under-
sökningar visar att många associerar yrkeshögskolan med 
hantverksyrken inom till exempel bygg och VVS. Bredda alltså 
bilden och berätta att yrkeshögskolan även har ett omfattande 
utbildningsutbud inom tjänstesektorn, exempelvis ekonomi  
och sjukvård.

Drygt 50 000 personer studerade 2017 inom yrkes-

högskolan, 54 procent kvinnor och 46 procent män. 

Medelåldern när man påbörjade studierna var drygt 

31 år och många hade arbetat innan de började på 

yrkeshögskolan. Mer statistik hittar du i den årsrapport 

som myndigheten årligen publicerar i april/maj.
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Bildspråk
Yrkeshögskolan verkar i gränslandet mellan traditionell klass- 
rumsundervisning och autentisk arbetsmiljö. Fokus i bild-
språket bör ligga på det senare.

Skapa alltså bilden av ett arbetsplatsförlagt lärande med 
aktiva studerande och utbildare väl förankrade i verkligheten, 
snarare än bilden av ett lärande som sker i en klassisk skol-
sal, även om det också är en sanningsenlig bild. Ta inte bort 
det teoretiska undervisningsmomentet, men låt klassrum och 
arbetsplats flyta ihop. 

Förmedla känslan som uppstår i mötet mellan arbetsliv och 
studerande kring en kvalificerad arbetsuppgift. Ett lustfyllt och 
ömsesidigt lärande som ger praktiska färdigheter.

Använd gärna bilder som visar det arbetsplatsförlagda 

lärandet och mötet mellan studerande och utbildare.

Tona ner klassiska skolmiljöer. Teori är förvisso  

viktigt även i en yrkeshögskoleutbildning, men  

särskiljer inte gentemot andra utbildningsformer.

Bra! Bättre!
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Yrkeshögskolans logotyp
Det finns numera endast en logotyp för yrkeshögskolan. Den 
ser ut så här:

 

Alla tidigare varianter är obsoleta och ska inte användas.
Syftet med logotypen är att skapa igenkänning för den 

statliga utbildningsformen yrkeshögskola som bedrivs enligt 
svensk lag. Begreppet ”yrkeshögskola” är i sig inte skyddat, 
därför blir logotypen extra viktig som en kvalitetsmarkör.

Logotypen ska alltid användas i samband med marknadsfö-
ring av en beviljad utbildning eller tillsammans med övrig infor-
mation om utbildningsformen. Var dock tydlig med rollerna och 
vem man kontaktar för frågor om den specifika utbildningen. 
Använd er egen logotyp som den naturliga avsändaren.

Gör inte våld på logotypen eller dela upp den på något sätt, 
utan använd hela logotypen, det vill säga både symbolen (gul 
kvadrat med Yh) och ordet ”yrkeshögskolan”. Skapa också ett 
litet ”friutrymme” runt logotypen så att den framstår tydligt och 
inte blandas ihop med andra symboler.

Använd yrkeshögskolans logotyp för att skapa igenkänning för  

utbildningsformen. Var tydlig med rollerna och ha din egen organisation 

som avsändare.



11

Logotypen finns i olika versioner och filformat. Ladda hem den från Mina sidor 

eller kontakta kommunikationsenheten på Myndigheten för yrkeshögskolan.
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YH eller yrkeshögskolan?
Vi ska företrädesvis använda hela namnet ”yrkeshögskolan” 
i både tal och skrift. Undvik att bara använda förkortningen 
”YH” externt då den inte säger något för en person som inte är 
insatt, utan kräver en förklaring. 

”YH” har dock funnits med så länge att vi valt att behålla  
akronymen i symbolen (gula kvadraten) för yrkeshögskolan, 
vilket också gör att ingen annan kan ”ta över” symbolen. Av 
historiska skäl skrivs YH där med en versal och gemen bok-
stav, det korrekta sättet att skriva ut akronymen är dock med 
versaler ”YH”.

Skilj på rollerna
Kommunikationen av varumärket yrkeshögskolan sker parallellt 
med att du informerar om din enskilda utbildning, men var noga 
med att skilja på rollerna. Den organisation du tillhör har en 
egen identitet och är alltid avsändare.

Informera gärna om Myndigheten för yrkeshögskolan,  
men ge inte intryck av att företräda myndigheten. Klargör att 
myndigheten inte själv bedriver några utbildningar, utan bara 
ger tillstånd att bedriva utbildningar samt granskar dem. 
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Allt kommunicerar

Det är viktigt att leva som man lär. Starka varumärken skapas inte 

bara genom ord, utan minst lika mycket genom aktiv handling. Kom 

ihåg att allt kommunicerar – alltid.
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Kommunikativa mål 
Yrkeshögskolans vision är att bli Sveriges attraktivaste  
utbildningsform. Attraktivitet uppstår när både arbetsliv och  
studerande är nöjda och känner att förväntningar och mål har 
uppfyllts – kanske till och med överträffats.

Som utbildningsanordnare sätter du givetvis upp egna  
mål för dina målgrupper. Här beskriver vi de två viktigaste 
målgrupperna och övergripande kommunikativa mål. Målen är 
uppdelade i vad vi vill att målgrupperna ska kunna, tycka och 
göra. 

Kommunikativt mål för arbetslivet. 
Kunskapsmål:
• Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och kvalificerad ut- 

bildningsform som syftar till att kompetensförsörja arbetslivet.
• Till skillnad från andra utbildningsformer som exempelvis  

universitet och högskola skräddarsys yrkeshögskole- 
utbildningar efter arbetslivets behov av kompetens.

• Teori varvas oftast med praktik (så kallade LIA-kurser, som står för  
Lärande i Arbete) och utbildningen sker i nära samarbete med  
arbetslivet.

• Utbildningarna får (efter prövning och i konkurrens) statsbidrag och 
står under statlig tillsyn. Ubildningar kan också ha endast tillsyn.

• Arbetsgivare medverkar aktivt i både planering och genomförande  
av yrkeshögskoleutbildningar.

• Utbildningar finns inom ett stort antal branscher.

Attitydmål: Arbetslivet ska uppfatta yrkeshögskolan som en  
relevant och prioriterad bas för sin kompetensförsörjning.  
Utbildningarna ska ha hög status.

Beteendemål: Arbetslivet ska engagera sig, till exempel genom  
att ta initiativ till en ny utbildning, bidra i ledningsgruppsarbete  
eller genom att erbjuda en LIA-plats.
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Kommunikativt mål för allmänheten 
(studerande). 

Kunskapsmål: 
• Eftergymnasial utbildningsform som är styrd av arbetslivets 

behov av kompetens.
• Utbildningar inom flera olika områden och som finns i hela 

landet.
• Utbildningarna sker i nära samarbete med arbetslivet och  

varvar oftast teori med praktiska kursmoment, så kallad LIA. 
• Utbildningarna är CSN-berättigade och oftast avgiftsfria. 
• Utbildningarna bedrivs av en utbildningsanordnare, som kan 

vara antingen ett privat företag eller en offentlig aktör,  
till exempel en kommun.

• Ansökan sker hos respektive utbildningsanordnare. 
• Yrkeshögskolepoäng (Yhp) och högskolepoäng (Hp) är olika 

saker och är inte direkt översättningsbara. Hör med respektive 
skola hur du eventuellt kan tillgodoräkna dig poäng.

• Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar utbildningar och 
utövar tillsyn. Studerande som upplever brister i en utbildnings 
kvalitet kan vända sig till myndigheten. 

Attitydmål: De studerande ska ha en positiv eller mycket positiv 
inställning till yrkeshögskolan som ett sätt att efter en utbildning få 
arbete eller starta eget företag. Utbildningarna ska ha hög status.

Beteendemål: En potentiell studerande som bestämt sig för en 
viss yrkesroll ska välja att läsa en yrkeshögskoleutbildning framför 
andra vägar att nå målet.
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Rekrytering av studerande 
Fundera gärna på en strategi för hur platserna på er utbildning ska 
fyllas redan när ni skriver ansökan. Om den beviljas ligger ni på så 
vis steget före.

Konkreta tips vid marknadsföring:

• Vilka ska gå utbildningen? Finns det grupper ni inte tänkt på, 
men som kan vara viktiga att nå? Var finns de? Vilka kanaler är 
relevanta och vad får det kosta? Hur följer ni upp resultatet?

• Många yrkesroller är okända för potentiella studerande. 
Lägg därför vikt på att förklara branschen, vilka yrkesroller 
utbildningen kan leda till och vad de innebär. Beskriv hur en 
arbetsdag kan te sig och vilka krav som ställs. Försök ge svar 
på frågan ”What’s in it for me?”. Vilken utveckling och vilka 
fördelar kan en framtida yrkeskarriär i den nya rollen ge?

• Arbetslivsrepresentanter är nycklar i marknadsföringen. Att 
höra en arbetsgivare beskriva yrkesrollen och hur gärna de vill 
rekrytera är motiverande. Skapa till exempel en enkel mobilfilm.

• Följ upp alla som sökt er utbildning och bygg relationer. Den 
som inte kommer in nu kanske söker igen. Skicka exempelvis 
ett mail och tacka för visat intresse och erbjud ett samtal för att 
svara på frågor om utbildningen. Ni kan även bjuda in intresse-
rade till ett Öppet hus, antingen till skolan för att träffa alumner 
eller till en arbetsplats där arbetsgivare kan berätta om alla 
spännande möjligheter som väntar. 

• Utnyttja gratis exponering på yrkeshogskolan.se. Ni kan 
själva styra vad som ska stå i sökmotorn via Mina sidor. Jobba 
med text, bild och film. Tänk på att webbplatsen har närmare 
50 000 besökare i månaden (2018). MYH marknadsför ständigt 
sajten och driver trafik dit och ingen annanstans. Se särskilt till 
att länken till er egen utbildningssida leder rätt, så att intresse-
rade personer inte tappas bort via en allmän startsida.
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Frågor?
Om du har frågor om innehållet i den här skriften eller  
om marknadsföring av varumärket yrkeshögskolan vänligen 
kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan på telefon  
010-209 01 00 och be att få prata med någon på  
kommunikationsenheten.

?



Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145, 721 05 Västerås, Sweden

www.myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan 
bidrar till att arbetsliv och individer 
har den kompetens de behöver för 
att kunna växa och utvecklas.


