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Agenda

14:00 Mingel

14:15 Presentation och diskussion

14:50 Fika

15:10 Presentation och diskussion 

15:40 Frågor och avslutning



Familjen Helsingborgs kompetensförsörjning

• 11 kommuner i nordvästra Skåne

• Samarbetsorganisation

med kunskapsnätverk

• YH-Collection 



Familjen Helsingborgs 
traineeprogram
2021-2022



Diskutera!

Vad kan Yrkeshögskolan bidra med 

till Familjen Helsingborg?



Vårt uppdrag – Marknadsföra YH Collection

Målet

• Enhetlig marknadsföringsstrategi för YH-

Collection som riktar sig mot 16-30-

åringar

Uppdraget

• Möjliggöra för YH Collection att öka 

kännedomen om yrkeshögskolan inom 

Familjen Helsingborg-regionen



Bakgrund till strategin



Varför en marknadsföringsstrategi?

● Samlat dokument med bakgrund, 

målgruppsanalyser, statistik och 

marknadsföringstips

● Håller längre än en enskild kampanj

● Ska underlätta för anordnare att marknadsföra:

○ YH som utbildningsform

○ Mot olika målgrupper inom Familjen 

Helsingborg-regionen



Marknadsföringsstrategin

VAD – Marknadsföringsstrategi

HUR – Marknadsföringsguide 

VARFÖR – Bakgrund

1. Stärk varumärket 
• Öka kännedomen och attraktiviteten om YH som 

utbildningsform

2. Bredda kundgruppen

• Sänk medelåldern och konkurrera med 
universitetet!





Framhäv YH som
utbildningsform!



Anpassa kommunikationen efter 
var kunden befinner sig!

Stärk varumärket – Öka kännedomen om YH som utbildningsform



Anpassa kommunikationen 
efter kundens behov!

Kundresan

- Hur ser processen ut att söka en YH-

utbildning?



1. Kännedom

Behov

• Kännedom om vad YH är och att det 

finns

• Vad kan YH erbjuda mig?

Budskap

• Generell information om att YH finns och 

vad det är



2. Utforskande

Behov

• Var hittar jag information om 

utbildningar?

• Vilka utbildningar är intressanta för mig?

Budskap

• Generell information om vad YH erbjuder 

• Generell information om specifika skolor 

och utbildningar



3. Beslut

Behov

• Hur påverkar denna utbildning mina 

livsval?

• Hur ser upplägget ut?

• Hur och när ansöker jag?

Budskap

• Detaljerade budskap om specifika 

utbildningar

• Tydlig information om ansökning



4. Onboarding

Behov

• Vill jag verkligen det här?
• Vad förväntas av mig inför och efter 

kursstart?
• Trivs jag här – stämmer förväntningarna 

överrens?

Budskap

• Uppdaterad och tydlig information inför 
kursstart

• Lär känna arbetsmarknaden / 
studiekamrater



Diskutera!

Hur ser marknadsföringen för YH ut 

idag?



Paus



Diskutera!

Hur ser marknadsföringen för YH ut 

idag?



Lyft nöjdheten!

● Använd positiv statistik för att stärka 

varumärket

● Låt andra berätta hur bra YH är och lyft 

nöjdheten bland studenter



Marknadsför mot föräldrar

• Föräldrar har inflytande på 

utbildningsvalet

Kännedom om YH - föräldrars påverkan

• Lägre kännedom hos ungdomar vars 

föräldrar inte har studerat (32%)

• Kännedomen hos ungdomar vars 

föräldrar har studerat (68%)



Hur når vi ut till föräldrar?

• Lyft kundnöjdhet och status i budskap

• Säkra jobb och karriär



Hur når vi ut till föräldrar?

• Lyft kundnöjdhet och status i budskap

• Säkra jobb och karriär



Bredda kundgruppen - sänk 
medelåldern och konkurrera med 
universitetet!

Stärk varumärket – Öka kännedomen om YH som utbildningsform



>



Marknadsför mot en 
yngre målgrupp



Våga konkurrera-
Kaxigare budskap om YH!



Hitta fler potentiella studenter!

Personas ett verktyg för 

målgruppsanpassad kommunikation



Personas





Kontakt

familjenhelsingborg.se
yhaccelerator@familjenhelsingborg.se


