
Söktrycket för YH 2020

Enkätundersökning mailades ut 
till 17 YH-anordnare under juni 
2020.

Svarsfrekvensen var 47 % dvs, 8 
svarande anordnare.
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Bedömning av söktrycket i 
jämförelse med 2019

Samtliga anordnare som 
svarade på frågan gjorde 
bedömningen att söktrycket var 
högre eller mycket högre än 
2019.



Orsaker till det höga 
söktrycket 2020

Kännedom om utbildningarna, 
marknadsföringsinsatser och nära dialog 
med sökande.

Just detta år har säkerligen Covid-19 haft 
en inverkan på söktrycket då många söker 
sig till utbildning vid exempelvis 
permittering eller varsel.

Utbildningarna har etablerat sig.

Corona samt gott renommé.

Faktorer som påverkar är hur länge 
utbildningen har funnits samt nöjdhet 
hos de tidigare studerande som sedan 
rekommenderar utbildningen vidare.



Marknadsföringskanaler som använts 2020
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Annan 
marknadsföring 

De bästa marknadsförarna är 
tidigare studerande som tipsar 
om utbildningen

På sidor där man söker efter 
utbildningar, t ex vår hemsida, 
studentum, antagning.se, yh-
guiden, yrkeshögskolan.se mm.

Mun mot mun-metoden



Tillgången på LIA i 
höst

Majoriteten av anordnarna 
svarade att de inte vet hur 
tillgången på LIA-platser ser ut 
till hösten.

”Om tjänstemän fortsätter att 
arbeta hemifrån i höst blir LIA 
lidande” är en kommentar från 
en anordnare.


