
Du avslutade en 
yrkeshögskole-
utbildning 2020 – 
vad gör du idag? 



Uppföljning av examinerade från YH-utbildningar med avslut 2020 

1. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning
under sexmånadersperioden före din YH-
utbildning?

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet
eller semester, ange din normala sysselsättning.

Markera endast ett alternativ.

 Anställd 

 Egen företagare/anställd i eget AB 

 Arbetssökande/arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd (även studieinriktade åtgärder) 

 Studerande 

 Annat 

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet
eller semester, ange din normala sysselsättning.

Markera endast ett alternativ.

 Anställd 

 Egen företagare/      Gå till fråga 5 
anställd i eget AB    

 Arbetssökande/ arbets-      Gå till fråga 11 
marknadspolitisk åtgärd 
(även studieinriktade åtgärder) 

 Studerande      Gå till fråga 11 

 Annat      Gå till fråga 11 

3. Genomförde du någon LIA-kurs hos din
nuvarande arbetsgivare?

LIA = Lärande i arbete

 Ja 

 Nej 

 Hade inte LIA   

4. Har du samma arbetsgivare idag som före din
YH-utbildning?

 Ja 

 Nej 

 Hade ingen anställning      Gå till fråga 6 
före YH-utbildningen 

5. Har dina arbetsuppgifter förändrats jämfört med
dem innan din YH-utbildning?

 Ja, de är mer kvalificerade 

 Ja, de är mindre kvalificerade 

 Nej, de är likvärdiga 

 Inte jämförbart 

6. Hur överensstämmer ditt nuvarande arbete med
din YH-utbildning?

 Helt eller till största delen    Gå till fråga 8 

 Till viss del      Gå till fråga 8 

 Inte alls 

7. Vad är skälet till att ditt arbete inte alls överensstämmer med din YH-utbildning?
Flera alternativ kan markeras.

 Svårt att få ett arbete där jag vill bo 

 Svårt att få ett arbete överhuvudtaget 

 Har även en annan utbildning och arbetar inom det området 

 Nuvarande arbete är mer attraktivt (arbetsvillkor, lön, karriär etc.) 

 Har valt att vara kvar på mitt gamla arbete 

 Saknar den erfarenhet som krävs 

 På grund av familjeskäl 

 Annat 

8. Oavsett om din arbetsgivare krävde det eller
inte, tycker du att din YH-utbildning var en
förutsättning för att du skulle få ditt nuvarande
arbete?

 Ja, helt eller till stor del 

 Ja, till viss del 

 Nej, inte alls 
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9. I vilken utsträckning tycker du att …

Helt eller i stor 
utsträckning 

I viss 
utsträckning 

Inte alls 

a. … du på din YH-utbildning fick lära dig det du
behöver för att utföra ditt nuvarande arbete? 

b. … du använder det du lärde dig på YH-
utbildningen i ditt nuvarande arbete? 

10. Arbetar du inom något eller några av de
områden din YH-utbildning var riktad mot?

 Ja, helt eller till största delen 

 Ja, till viss del 

 Nej, inte alls 

11. När fick du ditt första arbete/startade eget
företag efter din YH-utbildning?

Räkna med alla avlönade arbeten oavsett längd,
t.ex. vikariat och sommarjobb.

 Har inte arbetat efter YH-utbildningen 

 Hade redan arbete när utbildningen 
avslutades 

 Inom 1 månad 

 Inom 2–6 månader 

 Efter mer än 6 månader 

12. Genomförde du någon LIA-kurs under
pandemin, dvs. under mars 2020 eller senare?

 Ja, bara under pandemin 

 Ja, både innan och under pandemin 

 Nej   Gå till fråga 15 

13. Genomförde du någon LIA-kurs på annat sätt än
fysiskt på arbetsplatsen pga. att pandemin
påverkade kursens utformning, t.ex. att du
istället fick göra LIA på distans eller skolförlagda
uppgifter?

Om du gått flera LIA-kurser under pandemin, svara
för den senaste.

Markera endast ett alternativ.

 Ja, genomfördes helt på annat sätt pga. 
pandemin 

 Ja, genomfördes delvis på annat sätt pga. 
pandemin 

 Nej, bara fysiskt på arbetsplatsen   Gå till   
fråga 15 

 Inget av ovanstående sätt  Gå till fråga15 

14. Tänk på den/de LIA-kurser där möjligheten till
fysisk närvaro på arbetsplatsen påverkades av
pandemin. Hur nöjd eller missnöjd är du med
det alternativa upplägget av LIA som helhet?

Du som gått flera LIA-kurser, där de alternativa
uppläggen varierat, svarar för ett genomsnitt.

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

15. Hur nöjd eller missnöjd är du med din
YH-utbildning som helhet?

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

Tack för att du svarade på enkäten! 
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