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Förord

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov 
av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa upp yrkes-
högskoleutbildningars resultat och effekter utifrån såväl ett individ – 
som ett samhällsperspektiv. 

Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar i denna rapport 
resultaten från en enkätundersökning som belyser examinerades 
sysselsättning 2013, året efter att de studerande examinerats från 
yrkeshögskolan. Syftet med rapporten är att redovisa hur väl utbild-
ningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad 
arbetskraft.

Rapporten har utarbetats av Marie Eklund vid avdelningen för 
omvärldsanalys och uppföljning.  

Västerås i mars 2014

Björn Schéele
Avdelningschef 
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Sammanfattning
Utbildningarna i yrkeshögskolan ska svara mot behoven av kvalificerad arbetskraft 
med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller 
bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelse-
fulla för individen och samhället. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att 
bedöma och besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och vilka 
utbildningsanordnare som ska beviljas statlig finansiering. Myndigheten ska årligen 
till regeringen redovisa studerandes sysselsättning året efter de avslutad sin utbild-
ning. Har de ett arbete, hur väl överensstämmer arbetet med utbildningen etc. 

Yrkeshögskoleutbildningar gör skillnad visar denna rapport som baseras på 
den enkätundersökning som gjordes 2013 och som var riktad till de som examin-
erades 2012. Flertalet av utbildningarna har under de senaste åren uppvisat gott 
resultat och leder i hög grad till ett arbete samtidigt som de studerande i huvud-
sak är mycket nöjda med sin utbildning. 

Några av de viktigaste resultaten är:
• närmare nio av tio studerande som tog examen vid yrkeshögskolan 2012 hade 

ett arbete året efter sin examen,
• drygt sju av tio hade ett arbete redan innan utbildningen avslutats eller senast 

inom en månad och nio av tio hade ett arbete inom ett halvår,
• drygt sex av tio hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen 

med deras utbildning och ytterligare tre av tio hade ett arbete som överens-
stämmer till viss del,

• fler än tidigare, drygt hälften av de examinerade arbetar hos den arbetsgivare 
de gjorde sin LIA-kurs hos,

• närmare nio av tio är nöjda med den utbildning de gått. 

Att så många examinerade får arbete så fort efter examen är en tydlig indikation 
på att de kvalifikationer som en utbildning inom yrkeshögskolan ger efterfrågas på 
arbetsmarknaden och visar att övergången från studier till arbete sker snabbt.

Resultaten visar också att utbildade inom yrkeshögskolan i hög grad matchar 
arbetslivets behov av yrkeskomptetens då nio av tio hade ett arbete som överens-
stämde helt eller åtminstone till viss del med deras utbildning. 

Att så många av de examinerade arbetar hos den arbetsgivare de gjorde sin 
LIA-kurs hos under utbildningen visar att denna del i utbildningen är ett viktigt 
inslag och ger de studerande goda möjligheter att knyta kontakter med potentiella 
arbetsgivare.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte

Att regelbundet följa upp hur det gått för de studerande på yrkeshögskoleutbild-
ningar och vilken sysselsättning de har efter sin examen är ett viktigt instrument 
för att belysa utbildningarnas framgång på olika sätt och för att följa upp hur väl 
utbildningarna tillgodoser arbetslivet med kvalificerad arbetskraft. 

Myndigheten ska också, enligt myndighetens regleringsbrev redovisa  
sysselsättning för studerande inom yrkeshögskolan året efter avslutad utbildning 
vilket gör att delar av detta material kommer att användas i olika typer av åter-
rapporteringar till regeringen. 

De utbildningar som följs upp omfattas av två eftergymnasiala utbildnings- 
former; yrkeshögskoleutbildningar (YH) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY).  
Dessa redovisas sammanslagna och under benämningen yrkeshögskoleutbild-
ningar i rapporten. KY-utbildningar kan sägas vara YH-utbildningarnas före- 
gångare och de har successivt fasats ut och ersatts av YH-utbildningar. 

Sista utbildningen inom KY-utbildning genomfördes 2013 och de kommer  
även att ingå i nästa års redovisning vilket blir den sista gången. De första  
YH-utbildningarna startade hösten 2009.

Motsvarande undersökningar har skett sedan 1999 och de senaste åren har 
de skett på ett jämförbart sätt. Årets resultat grundar sig på de som exminerades 
2012 och de svar de angav på den enkät som skickades ut av Statistiska central-
byrån (SCB) hösten 2013 på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Syftet med undersökningen är framförallt att:
• beskriva de studerandes sysselsättning året efter avslutade studier utifrån 

olika perspektiv, 
• följa utvecklingen över tid både när det gäller sysselsättning året efter examen, 

de examinerades nöjdhet men också över överensstämmelsen mellan de 
examinerades arbete och den utbildning de genomfört, 

• belysa eventuella skillnader,
• användas som underlag i olika återrapporteringar och
• användas som underlag i myndighetens övriga arbete. 

De två mest betydelsefulla indikatorerna är:
• andelen examinerade som året efter examen har arbete, 
• hur väl det arbetet överensstämmer med utbildningen. 

Dessa två indikatorer visar hur väl utbildade inom yrkeshögskolan matchar arbets-
livets behov av yrkeskompetens. 
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I rapporten kategoriseras utbildningarna i nedanstående  
utbildningsområden 

Det är viktigt att beakta att rapporten i första hand är en beskrivande rapport  
där de examinerades svar och upplevelser beskrivs ur olika perspektiv. För att få 
en mer djupgående och detaljerad analys av materialet krävs ytterligare studier, 
till exempel särskilda tematiska studier där man samlar in ytterligare material och 
eventuellt tillämpar andra/fler metoder. 

1.2 Population 

Undersökningen är en totalundersökning av examinerade1 från yrkeshögskole-
utbildning (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom yrkeshögskolan 2012. 

Antalet som examinerades 2012 och som ingick i undersökningen 2013  
skiljer sig åt då fler examinerades än vad som faktiskt ingick i undersökningen. 
Anledningen är dels att det tillkommer personer som tar ut sin examen något 
senare än när data på de studerande tas ut ur myndighetens databaser, dels 
finns det också en viss övertäckning av personer som inte längre är aktuella att 
följa upp i det register som sänts iväg, bland annat de som flyttat utomlands och 
de som avlidit. 

Ca 10 850 examinerades 2012 men i det dataregister som sändes iväg  
till Statistiska centralbyrån som genomförde undersökningen fanns drygt  
10 750 personer. Efter exkludering av övertäckning kvarstår ca 10 600 som 
ingår i undersökningen varav 55 procent kvinnor och 45 procent män, sex av tio 
var 29 år eller yngre och majoriteten av de examinerade hade svensk bakgrund, 
se tabell 1-2. 

Tabell 1. Andel examinerade 2012 fördelat på åldersgrupp 

1) Begreppet examinerade avser examinerade från utbildningsomgångar med avslutstidpunkt under respektive år.  

Även de som tagit ut examen efter avslutstidpunkten ingår. Begreppet examensgrad definieras som andel examinerade av antagna inklusive de som 

tillkommit under utbildningens gång. Examensgraden för 2012 var 70 procent jämfört med 69 procent 2011. 

Data/IT

Ekonomi, administration och försäljning

Friskvård och kroppsvård

Hotell, restaurang och turism

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Journalistik och information

Juridik

 

KvInnor Män ToTAlT

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

24 år och yngre 1 469 25% 1 700 35% 3 169 30%

25 - 29 år 1 744 30% 1 477 31% 3 221 30%

30 - 39 år 1 416 24% 1 110 23% 2 526 24%

40 år eller äldre 1 201 21% 503 11% 1 704 16%

Totalt 5 830 100% 4 790 100% 10 620 100%

Kultur, media och design 

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Pedagogik och undervisning

Samhällsbyggnad och byggteknik

Teknik och tillverkning

Transporttjänster

Övrigt
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Tabell 2. Andel examinerade 2012 fördelat på bakgrund2 

I tabell 3 och 4 visas hur de examinerade som ingår i undersökningen  
fördelar sig över de olika utbildningsområdena och hur de fördelar sig över  
olika regioner3 och län. De allra minsta områdena har för få examinerade för att  
kunna särredovisas och har därför slagits ihop till Andra utbildningsområden. 
Framöver är de exkluderade i tabeller och diagram4. 

Tabell 3. Antal och andel examinerade 2012 som ingick i  
uppföljningen 2013 fördelat per kön och utbildningsområde 
* När vi talar om pedagogik och undervisning handlar det nästan enbart om trafiklärare

2) Med utländsk bakgrund menas att man är född utomlands eller är född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. 

3) Regionerna delas in utifrån den regionala indelningen NUTS  som används inom EU för statistikredovisning och där Sverige delas in i tre regioner; 

Östra-, Södra- och Norra Sverige. För mer information se www.SCB.se

4) Kategorin Andra utbildningsområden består av områdena Friskvård och kroppsvård, Journalistik och information, Juridik, 

Säkerhetstjänster samt Övrigt. 

KvInnor Män ToTAlT

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Svensk bakgrund 4 816 83% 3 960 83% 8 776 83%

Utländsk bakgrund 1 014 17% 830 17% 1 844 17%

Totalt 5 830 100% 4 790 100% 10 620 100%

UTbIldnIngsoMråde
ToTAlT KvInnor Män

Antal Andel (%) Andel (%)

Ekonomi, administration och försäljning 3 298 75 25

Teknik och tillverkning 1 690 19 81

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 1 232 91 9

Samhällsbyggnad och byggteknik 834 20 80

Hotell, restaurang och turism 773 77 23

Data/IT 703 18 82

Kultur, media och design 540 48 52

Transporttjänster 518 34 66

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 451 61 39

Pedagogik och undervisning* 243 43 57

Andra utbildningsområden 338 68 32

Totalt 10 620 55 45
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Tabell 4. Antal och andel examinerade 2012 som ingick i  
undersökningen 2013 fördelat per kön och län

1.3 Datainsamling 

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde datainsamlingen under perioden 
september till november 2013 som en pappersenkät (med tre påminnelser) med 
möjlighet att svara via webben. 

Populationen utgjordes av 10 620 personer och 6 226 besvarade enkäten, 
vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent vilket i sin tur är lägre än förra året,  
då var svarsfrekvensen 66 procent. De värden som anges har räknats upp till 
populationsnivå, vilket innebär att resultaten avser alla examinerade och inte  
endast de svarande. Eftersom svarsbortfall föreligger är statistiken behäftad  
med viss osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och har ett 
95-procentigt konfidensintervall, vilket innebär att det sanna värdet ligger inom  
ett visst intervall med 95-procents säkerhet. 

En bortfallsanalys utfördes av SCB där det framgår att bortfallsfelet inte 
bedöms vara av allvarlig storlek. Förutsatt att den valda hjälpinformationen  
samvarierar med undersökningsvariablerna så bör bortfallsskevheten för under-
sökningsvariablerna inte vara allvarlig5.  

   

5) SCB, Bortfallsanalys KY/YH-studerande 2012.

UTbIldnIngsoMråde
ToTAlT KvInnor Män

Antal Andel (%) Andel (%)

Stockholm 2 610 57 43

Södermanland 238 43 57

Uppsala 266 58 42

Västmanland 267 48 52

Örebro 259 42 58

Östergötland 398 49 51

Blekinge län 207 46 54

Hallands län 272 51 49

Jönköpings län 397 62 38

Kalmar län 244 52 48

Kronobergs län 216 38 62

Skåne län 1 599 54 46

Västra Götalands län 2 103 61 39

Dalarnas län 392 57 43

Gävleborgs län 198 32 68

Jämtlands län 74 54 46

Norrbottens län 118 23 77

Värmlands län 273 53 47

Västerbottens län 179 69 31

Västernorrlands län 310 57 43

Totalt 10 620 55 45

därav Östra Sverige 4 038 54 46

därav Södra Sverige 5 038 56 44

därav Norra Sverige 1 544 52 48
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Enkäten finns tillgänglig på myndighetens webbsida www.myh.se. I tabell- 
bilagan redovisas även resultaten för alla svarsalternativ, totalt och uppdelat per 
kön inklusive konfidensintervall.

1.4 Så redovisas och läses resultaten

Det är viktigt att poängtera att det är problematiskt att jämföra utbildningsom-
råden dels mellan länen, dels över tid. Oftast finns en rad olika utbildnings- 
inriktningar inom respektive utbildningsområde och alla län har inte samma utbud. 
Det är heller inte säkert att samma utbildningar finns från ett år till ett annat. 

Konfidensintervall
Resultatet som redovisas i rapporten är skattningar och redovisas med ett 
95-procentigt konfidensintervall, vilket förenklat innebär att det sanna värdet med 
95-procents säkerhet ligger inom intervallet. 

I tabellerna skrivs konfidensintervallet ut bredvid punktskattningen (andelen) 
med symbolen ±, till exempel 90 ± 2. Det betyder att med 95 procents säkerhet 
ligger det sanna värdet mellan 88 – 92 procent.

I vissa tabeller finns trianglar vilket markerar att resultatet är ”bättre” eller 
”sämre” än genomsnittet och att det är statistiskt säkerställt. Det innebär i en 
förenklad förklaring att intervallen inte överlappar varandra. I de fall där det inte går 
att urskilja några signifikanta skillnader finns ingen symbolmarkering alls.

 

I diagrammen redovisas resultatet som en punktskattning (mörkare färgad ruta i 
antingen svart, grönt eller rött) där den ljusare färgskalan i samma nyans runt om-
kring anger det 95-procentiga konfidensintervallet. Genomsnittet visas lodrätt i en 
gråskala där punktskattningen är streckad.

I diagrammet på nästa sida framgår att andelen är 12 ± 1 vilket innebär att med  
95 procents säkerhet ligger det sanna värdet mellan 11 – 13 procent vilket också 
har markerats i den lodräta färgade kolumnen. Om man förenklar resonemanget hur 
man tolkar eventuella skillnader i diagrammet kan man säga att där intervallen över-
lappar varandra som i B, C, D och E kan man inte urskilja skillnader mellan dessa 
bokstäver och inte heller jämfört med genomsnittet då de överlappar det också.

Mellan A och övriga bokstäver och även genomsnittet finns en statistiskt säker-
ställd skillnad som visar att A har ett signifikant bättre resultat än övriga bokstäver 
och jämfört med genomsnittet (eftersom de inte överlappar vare sig kolumnerna 
för genomsnittet eller någon annan bokstavs intervall). 

Resultat som är signifikant bättre än genomsnittet för samtliga

Resultat som är signifikant sämre än genomsnittet för samtliga län

Genomsnittligt resultat för samtliga

Resultat som är signifikant bättre än genomsnittet

Resultat där det inte går att urskilja några skillnader med genomsnittet

Resultat som är signifikant sämre än genomsnittet

Resultat som är signifikant bättre än föregående år

Resultat som är signifikant sämre än föregående år
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Det motsatta gäller mellan F och övriga bokstäver. F har ett signifikant sämre 
resultat än övriga bokstäver och jämfört med genomsnittet (eftersom de inte över-
lappar vare sig kolumnerna för genomsnittet eller någon annan bokstavs intervall). 
Jämför vi med genomsnittet för alla så ser vi att det bara är A och F som skiljer sig 
från det - A positivt och F negativt.

Det framgår även att A har en positiv utveckling och att resultatet är signifikant 
bättre jämfört med föregående år medan det omvända gäller för B.

diagramexempel. Anges i andel (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 osv

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

A

B

C

D

E

F

TOTALT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 osv

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

A

B

C

D

E

F
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2. Yrkeshögskoleutbildning 
gör skillnad

2.1 Yrkeshögskoleutbildningar påverkar alla 
grupper

diagram 1. de examinerades sysselsättning före och efter utbildning (examinerade 2012)*

Drygt sex av tio hade ett arbete innan de påbörjade utbildningen och året efter  
examen var det närmare nio av tio som hade ett arbete. Om vi ser till de olika 
grupperingarna så tycks utbildningen göra störst skillnad för män och för de 
yngre, se tabell 5 - 7. Tabellerna visar att män i mindre grad än kvinnor har ett 
arbete innan de påbörjar utbildningen medan de har en högre andel som är 
arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitiska program eller studerar. Efter utbild-
ningen ser vi att andelen jämnats ut och skillnaderna mellan könen försvunnit.

 

Rapporten visar att yrkeshögskoleutbildningar gör skillnad – en högre  
andel hade en anställning eller var egenföretagare året efter examen  
oavsett deras sysselsättning före utbildningen.

Det spelar ingen roll om de innan utbildningen hade arbete, var arbets-
sökande eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller studerade – för alla 
grupper syns en ökad andel som hade arbete samtidigt som det framgår 
att det är en lägre andel som var arbetssökande eller i arbetsmarknads-
politiska åtgärder eller studerade året efter examen.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

I arbete

SYSSELSÄTTNING FÖRE 
UTBILDNING

SYSSELSÄTTNING EFTER 
UTBILDNING

63

17 15

5

86

4
8

2

Studerande Arbetssökande/I arbetsmarknads- 
politiskt program

Annat

* Konfidensintervallet i samtliga alternativ är max ± 1
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Tabell 5. sysselsättning före och efter utbildningen (examinerade 2012)

Samma mönster finns bland de olika åldersgrupperna även om den yngsta ålders-
gruppen inte riktigt når upp till samma andel i arbete som de övriga även om 
det är där skillnaden framträder mest. Det finns däremot ingen skillnad i hur stor 
differensen är mellan sysselsättningen före och efter utbildningen mellan de som 
har svensk eller utländsk bakgrund när det gäller andelen i arbete totalt. Däremot 
framgår det att examinerade med svensk bakgrund i högre grad har ett arbete 
både före och efter utbildningen.

Tabell 6. sysselsättning före och efter utbildningen (examinerade 2012)

Tabell 7. sysselsättning före och efter utbildningen (examinerade 2012)

sYsselsäTTnIng

KvInnor Män ToTAlT

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

I arbete 67 ± 1 86 ± 1 19 59 ± 1 86 ± 1 28 63 ± 1 86 ± 1 23

Arbetssökande/I arbets- 
marknadspolitisk åtgärd

13 ± 1 8 ± 1 -5 17 ± 1 8 ± 1 -9 15 ± 1 8 ± 0 -7

Studerande 15 ± 1 4 ± 0 -11 19 ± 1 5 ± 1 -14 17 ± 1 4 ± 0 -13

Annat 5 ± 0 2 ± 0 -3 4 ± 1 1 ± 0 -3 5 ± 0 2 ± 0 -3

* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättning före utbildning – andelen efter utbildning

sYsselsäTTnIng

24 år  
eller Yngre

25-29 år 30 - 39 år
40 år  

och äldre
ToTAlT

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

Före efter 
diff 
före/ 
efter

Före efter 
diff 

före/ 
efter

Före efter 
diff 
före/ 
efter

Före efter 
diff 
före/ 
efter

I arbete 48 ± 2 83 ± 1 35 69 ± 1 87 ± 1 19 71 ± 1 88 ± 1 17 69 ± 1 87 ± 1 18 63 ± 1 86 ± 1 23

Arbetssökande/I arbets-
marknadspolitisk åtgärd

15 ± 1 8 ± 1 -7 12 ± 1 7 ± 1 -5 15 ± 1 8 ± 1 -7 20 ± 1 10 ± 1 -10 15 ± 1 8 ± 0 -7

Studerande 33 ± 2 8 ± 1 -25 14 ± 1 4 ± 1 -10 8 ± 1 2 ± 0 -6 6 ± 1 1 ± 0 -5 17 ± 1 4 ± 0 -13

Annat 4 ± 1 1 ± 0 -3 5 ± 1 2 ± 0 -3 5 ± 1 2 ± 0 -3 4 ± 1 2 ± 0 -3 5 ± 0 2 ± 0 -3

* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättning före utbildning – andelen efter utbildning

sYsselsäTTnIng

svensK  
bAKgrUnd

UTländsK  
bAKgrUnd

ToTAlT

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

Före efter 
diff* 
före/ 
efter

I arbete 65 ± 1 87 ± 1 22 57 ± 2 80 ± 2 23 63 ± 1 86 ± 1 23

Arbetssökande/I arbets-
marknadspolitisk åtgärd

14 ± 1 7 ± 0 -7 17 ± 2 13 ± 1 -4 15 ± 1 8 ± 0 -7

Studerande 16 ± 1 4 ± 0 -12 20 ± 2 4 ± 1 -16 17 ± 1 4 ± 0 -13

Annat 4 ± 0 2 ± 0 -2 6 ± 1 3 ± 1 -3 5 ± 0 2 ± 0 -3

* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättning före utbildning – andelen efter utbildning
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Det går inte att urskilja och redovisa några eventuella skillnader mellan könen i de 
olika åldersgrupperna och deras bakgrund. Det går inte heller att kombinera och 
”korsa” grupperna vidare då de blir för små när man bryter ner dem i ytterligare 
redovisningsgrupper vilket genererar alltför stora konfidensintervall och på så sätt 
skapar för stor osäkerhet i resultaten.  
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3. Arbete efter examen

3.1 Nio av tio har arbete efter examen och 
resultaten är stabila över tid 

Som redan tidigare nämnts hade 86 procent av de som examinerades 2012 ett 
arbete året efter utbildningen, åtta procent var arbetssökande alternativt i arbets-
marknadspolitiska åtgärder, fyra procent hade valt att ägna sig åt fortsatta studier 
och två procent uppgav att de hade annan sysselsättning. 

Under lång tid har andelen examinerade som hade ett arbete året efter  
examen legat på en hög nivå. Andelen har varierat mellan ca 81 procent till  
87 procent under åren 2007 - 2012, se diagram 2. Trots att de som examinerades 
2008 och 2009 kom ut på arbetsmarknaden i samband med den lågkonjunktur 
som följde av den finansiella oron i världsekonomin hade åtta av tio ett arbete 
året efter examen. Precis som beskrevs i tidigare avsnitt syns det i diagram 3 att 
skillnaden mellan könen i hur stor andel som hade ett arbete före och efter ut-
bildningen jämnas ut efter utbildningen. Generellt har kvinnor i högre grad haft ett 
arbete före utbildningen jämfört med män men efter utbildningen är andelen som 
har arbete lika mellan könen. Det har sett lika ut över tid.

Nio av tio examinerade hade ett arbete året efter examen och resultatet 
har varit stabilt under flera år, både för män och för kvinnor. De flesta hade 
ett arbete inom ett halvår efter examen även om det finns vissa undantag 
beroende på utbildningsområde, kön och län. Fler än tidigare arbetar hos 
den arbetsgivare de gjorde sin LIA-kurs hos under utbildningen. Resultatet 
visar att denna del i utbildningen är ett viktigt inslag och ger de studerande 
goda möjligheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Pedagogik och undervisning  
samt Samhällsbyggnad och byggteknik uppvisar en hög andel examinerade 
som hade ett arbete året efter examen medan det var det motsatta inom 
Data/IT. Vissa könsskillnader framträder.

I Norra Sverige var det en lägre andel examinerade som hade ett arbete 
året efter sin examen men det finns variationer mellan länen inom regionen. 
Det finns också vissa variationer mellan länen inom de övriga regionerna.
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diagram 2. Andel examinerade i arbete före och efter utbildningen (examinerade 2007 – 2012) 

diagram 3. Andel examinerade i arbete före och efter utbildningen fördelat per kön  
(examinerade 2007 – 2012)*

2007 2008 2009 2010 2011 2012

89  ±2

Andel i arbete före utbildningen

88  ±2 83  ±1 86  ±1 87  ±0 86  ±1
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*De redovisade procenttalen har en felmarginal på max ± 3 procentenheter
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3.2 Relativt små skillnader i andelen 
examinerade i arbete mellan flertalet av 
utbildningsområdena 

Andel examinerade som hade ett arbete året efter utbildningen ligger, som sagts 
tidigare, på ca 86 procent och bland de olika utbildningsområdena varierar den 
mellan 80 ± 3 procent till 91 ± 2 procent, se diagram 4. Skillnaderna mellan utbild-
ningsområdena är relativt små och alla är inte statistiskt säkerställda. 

Det är viktigt att beakta problematiken med att jämföra olika utbildningsom-
råden med varandra då de har olika förutsättningar, bland annat genom att det 
inom ett utbildningsområde oftast ryms flera olika utbildningsinriktningar, att 
genomförandet sker i olika län och att regioner har olik efterfrågan på arbetskraft 
inom området etc. 

En generell jämförelse visar att utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt  
socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik i hög grad ledde till att de som 
examinerades 2012 hade ett arbete 2013, andelarna är också signifikant högre än 
genomsnittet för samtliga utbildningsområden. Utbildningar inom Data/IT ledde 
däremot inte i samma höga grad till ett arbete för de examinerade utan andelen i 
arbete var lägre än genomsnittet för samtliga utbildningsområden. 

Ser man till utvecklingen mellan 2011 och 2012 inom de olika utbildningsom-
rådena är det två utbildningsområden som uppvisar en skillnad och som är statis-
tiskt säkerställd vilket också har markerats i diagram 4. Den uppåtvända triangeln 
visar att resultatet är bättre än föregående år och den nedåtvända att resultatet 
är sämre. De utbildningsområden som uppvisar skillnad gentemot föregående 
år är Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Pedagogik och undervisning 
varav den förstnämnda har en positiv utveckling medan den andra har en negativ 
utveckling. 

Utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete låg redan 2011  
på en hög nivå och har fortsatt att utvecklats positivt mellan 2011 och 2012,  
91 ± 1 procent hade ett arbete 2013 jämfört med 88 ± 1 procent 2012, se dia-
gram 5. Andelen som hade ett arbete året efter examen ligger över genomsnittet. 
Inom utbildningsområdet Pedagogik och undervisning var andelen examinerade 
som hade ett arbete året efter sin examen hög men trots det visar resultatet på en 
negativ utvecklingen sedan året innan, andelen var 89 ± 3 procent jämfört med  
95 ± 2 procent året innan, se diagram 6. Skillnaden är statistisk säkerställd. 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Samhällsbyggnad och byggteknik

Transporttjänster

Pedagogik och undervisning

Ekonomi, administration och försäljning

Hotell, restaurang och turism

Teknik och tillverkning

Kultur, media och design

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Data/IT

Totalt i riket TOTALT

diagram 4. Andel examinerade 2012 som hade arbete året efter examen, fördelat per utbildningsområde (%)
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2011

2012

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2011

2012

diagram 5. Utveckling 2011 - 2012 inom hälso- och 
sjukvård samt socialt arbete

diagram 6. Utveckling 2011 - 2012 inom pedagogik och 
undervisning

Även utbildningarna inom Samhällsbyggnad och byggteknik hade en högre andel 
examinerade som hade ett arbete 2013 jämfört med genomsnittet, 91 ± 2 procent 
jämfört med 86 ± 1 procent, men det finns ingen skillnad i resultatet mellan de 
senaste två åren. 

Data/IT är ett av de områden som hade en lägre andel examinerade i arbete 
året efter examen och har så haft de senaste åren. Andelen som hade ett arbete 
2013 var 80 ± 3 procent jämfört med 82 ± 2 procent 2012. Det går däremot inte 
att säga att det är en skillnad mellan åren då det inte är statistiskt säkerställt. 

I de övriga utbildningsområdena varierar andelen som hade ett arbete året efter 
examen mellan ca 82 - 89  procent (± 3) och där har det inte skett någon skillnad 
i utvecklingen mellan de senaste åren utan andelen som hade ett arbete året efter 
sin examen ligger på samma nivåer som året innan. 

3.2.1 Vissa traditionella könsmönster framträder
I diagram 7 framträder en blandad bild även om resultaten generellt är höga. 
Diagrammet visar att när man delar upp resultatet d.v.s. andelen som hade arbete 
året efter examen per kön så är det i flera av utbildningsområdena en lägre andel 
examinerade som hade ett arbete året efter examen, ibland är det kvinnor och 
ibland män och ibland båda könen. 

Vi ser att både män och kvinnor som examinerats inom både Hälso- och 
sjukvård samt socialt arbete och Samhällsbyggnad och byggteknik i signifikant 
högre grad hade ett arbete året efter examen jämfört med genomsnittet för alla 
utbildningsområden. Samma mönster finns bland de som utbildade sig inom 
Transporttjänster, dock bara för männen. De kvinnor som hade utbildats sig inom 
området hade i lägre grad ett arbete året efter examen och där är skillnaden 
också signifikant gentemot genomsnittet.

Inom Hotell, restaurang och turism var andelen män som hade arbete året efter 
sin examen signifikant lägre än genomsnittet medan det för kvinnor inte var någon 
skillnad. Det omvända gäller för de examinerade inom Teknik och tillverkning. Inom 
Data/IT var det en signifikant lägre andel som hade ett arbete året efter examen 
jämfört med genomsnittet och det omfattar båda könen.
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2011

2012

diagram 7. Andel examinerade 2012 som hade arbete året efter examen, fördelat per utbildningsområde och kön (%)

3.2.2 Vissa skillnader finns, både inom och mellan regionerna 
I avsnittet redovisas hur stor andel av de som examinerades 2012 som hade ett 
arbete året efter sin examen, d.v.s. som hade ett arbete 2013 dels fördelat per län, 
dels fördelat per region. Regionresultaten redovisas utifrån den regionala indel- 
ningen NUTS6  som används inom EU för statistikredovisning och där Sverige 
delas in i tre regioner; Östra-, Södra- och Norra Sverige. En karta över regionindel-
ningen och vilka län som ingår i de olika regionerna finns som bilaga i rapporten. 

Det är återigen viktigt att poängtera att det är problematiskt att jämföra ut-
bildningsområden mellan regioner och län då det för det mesta finns en rad olika 
utbildningsinriktningar inom respektive område och då alla regioner och län inte 
har samma inriktningar. 

I diagram 8 och 9 framgår det tydligt att det är i flera av länen som ingår i  
regionen Norra Sverige som de examinerade i högre grad haft svårt att få ett 
arbete efter sin examen då fler av dem hade en lägre andel examinerade som 
hade ett arbete året efter examen jämfört med genomsnittet. I Örebro län är det 
tvärtom, där hade de examinerade i högre grad ett arbete efter examen jämfört 
med genomsnittet. I de övriga länen går det inte att urskilja om det finns några 
skillnader gentemot genomsnittet. Två län, Dalarnas län och Kronobergs län har 
en negativ utveckling, som är signifikant, jämfört med 2011.

6) Regionerna delas in utifrån den regionala indelningen NUTS som används inom EU för statistikredovisning och där Sverige delas in i tre regioner;

Östra-, Södra- och Norra Sverige. För mer information se www.SCB.se 
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diagram 8. Andel examinerade 2012 som hade arbete året efter examen fördelat per län (%)

diagram 9. Andel examinerade 2012 som hade arbete året efter examen fördelat per region (%)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år
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Västernorrlands län

Västerbottens län
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Totalt i riket TOTALT
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Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Östra Sverige

Södra Sverige

Norra Sverige

Totalt i riket TOTALT

Region Östra Sverige
Från de utbildningar som bedrevs i regionen Östra Sverige examinerades drygt  
4 000 personer 2012 och flest examinerades från Stockholms län där drygt  
2 600 personer examinerades, se tabell 8. I de övriga länen examinerades mellan 
ca 250 – 400 personer per län. Flest examinerade fanns inom utbildningsområdet 
Ekonomi, administration och försäljning. 

Återigen vill vi poängtera att det är problematiskt att jämföra utbildningsom-
råden mellan länen då det för det mesta finns en rad olika utbildningsinriktningar 
inom respektive område. Alla län har inte heller alltid samma inriktningar och de 
har inte alltid heller utbildningar inom alla utbildningsområden. 
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Tabell 8. Antal examinerade 2012 i Östra sverige per län och utbilningsområde

UTbIldnIngsoMråde

AnTAl exAMInerAde soM IngIcK I UndersÖKnIngen I regIonen ÖsTrA sverIge  

stockholm södermanland Uppsala västmanland Örebro Östergötland Antal totalt

Data/IT 272 0 0 0 0 0 272

Ekonomi, administration och försäljning 1 035 62 50 76 32 178 1 433

Hotell, restaurang och turism 190 34 23 20 0 39 306

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 257 0 19 24 74 0 374

Kultur, media och design 183 0 0 0 0 0 183

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 50 6 32 0 0 32 120

Pedagogik och undervisning 48 0 0 34 34 0 116

Samhällsbyggnad och byggteknik 341 22 42 0 0 0 405

Teknik och tillverkning 139 61 40 86 65 80 471

Transporttjänster 50 18 0 28 54 70 220

Andra utbildningsområden 46 35 61 0 0 0 142

Antal totalt 2 611 238 267 268 259 399 4 042

I Östra Sverige finns utbildningar inom alla områden, se tabellen ovan. Som  
även syns i tabellen är det få personer som examinerats inom vissa utbildningsom-
råden inom respektive län. Detta innebär att det inte möjligt att dra några slutsat-
ser av resultaten för de olika utbildningsområdena var för sig mellan länen mer än 
möjligen för Stockholms län men då enbart inom de utbildningsområden som har 
ett större antal examinerade. Däremot kan vi se till de totala resultaten för länen. 

I diagram 10 framgår tydligt att Örebro län har fler examinerade som hade  
ett arbete året efter examen jämfört med alla län i regionen med undantag för 
Västmanland. Örebro län hade också en högre andel examinerade i arbete jämfört 
med både genomsnittet för regionen och riket. 
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I diagram 11 visas andelen examinerade som hade ett arbete året efter  
examen i Stockholms län fördelat på de utbildningsområden som hade flest 
antal examinerade och där konfidensintervallet var lägre än fem procentenheter. 
I diagrammet går det inte att urskilja några skillnader mellan det genomsnittliga 
resultatet för samtliga utbildningsområden i Stockholms län jämfört med regionens 
eller mot rikets genomsnittliga resultat för samtliga utbildningar. Däremot ser vi att 
Samhällsbyggnad och byggteknik samt Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
är två områden som har signifikant högre andel examinerade som hade ett arbete 
året efter examen jämfört med rikets genomsnittliga resultat för samtliga utbildnings-
områden men ser samtidigt att andelen ligger i nivå med regionens och rikets när 
det gäller de specifika utbildningsområdena. 

diagram 10. Andel examinerade 2012 som hade arbete året efter examen fördelat per län i Östra sverige (%)
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De fyra utbildningsområdena i diagram 11 täcker in 73 procent av de som  
examinerades från utbildningar som bedrevs i Stockholm 2012. De övriga  
27 procenten kommer från resterande utbildningsområden. Resultaten skiljer  
sig inte mellan dessa fyra som en grupp jämfört med de övriga som en grupp  
när det gäller andelen examinerade som hade ett arbete året efter examen.  
I gruppen med de fyra utbildningsområdena hade ca 89 procent av de examin-
erade ett arbete året efter examen och motsvarade för resterande grupp som här 
benämns övriga var ca 87 procent, vilket resulterar i det totala resultatet 88 ± 1 
och som finns angivet i diagrammet. Resultatet skiljer sig inte heller mellan de olika 
utbildningsområdena i den grupp som kallas övriga, utan alla ligger på en relativt 
hög och jämn nivå. 

Region Södra Sverige
I Södra Sverige examinerades drygt 5 000 personer 2012 från de utbild-
ningar som bedrevs i regionen, se tabell 9. Västra Götalands län hade  
flest antal examinerade med drygt 2 100 personer, därefter följer Skåne län 
med närmare 1 600 personer. I de övriga länen examinerades mellan ca  
200 – 400 personer per län. Flest examinerade fanns inom utbildnings- 
området Ekonomi, administration och försäljning. 

Vill vi igen poängtera att det är problematiskt att jämföra utbildnings-
områden mellan länen då det för det mesta finns en rad olika utbildnings-
inriktningar inom respektive utbildningsområde. Alla län har inte alltid samma 
inriktningar och de har inte heller alltid utbildningar inom alla utbildningsom-
råden. 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Stockholm
Totalt i  

regionen
Totalt i  
riket

Samhällsbyggnad och 
byggteknik

93 ± 2 93 ± 2 91 ± 2

Hälso- och sjukvård  
samt socialt arbete

92 ± 3 91 ± 2 91 ± 1

Ekonomi, administration 
och försäljning

88 ± 2 89 ± 2 87 ± 1

Data/IT 87 ± 4 87 ± 4 80 ± 3

Totalt i riket för samtliga 
utbildningar

88 ± 1 88 ± 1 86 ± 1TOTALT

diagram 11. Andel examinerade i stockholms län 2012 som hade arbete året efter examen, fördelat per utbildningsområde (%) 
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Tabell 9. Antal examinerade 2012 i södra sverige per län och utbilningsområde

AnTAl exAMInerAde soM IngIcK I UndersÖKnIngen I regIonen sÖdrA sverIge  

Utbildningsområde blekinge halland Jönköping Kalmar Kronoberg skåne
västra  

götaland
Antal 
totalt

Data/IT 24 37 7 2 10 183 114 377

Ekonomi, administration och försäljning 0 83 113 41 50 519 800 1 606

Hotell, restaurang och turism 0 0 49 0 0 85 165 299

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 59 33 46 34 0 165 249 586

Kultur, media och design 61 0 0 53 25 0 108 247

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 21 14 17 0 0 130 69 251

Pedagogik och undervisning 12 0 0 25 0 22 41 100

Samhällsbyggnad och byggteknik 0 22 27 14 0 210 71 344

Teknik och tillverkning 30 76 104 61 95 193 284 843

Transporttjänster 0 7 34 14 9 57 115 236

Andra utbildningsområden 0 0 0 0 26 34 88 148

Totalt 207 272 397 244 215 1 598 2 104 5 037

I Södra Sverige bedrevs utbildningar inom alla områden. I tabellen ovan framgår  
det att det är få personer som examinerats inom vissa utbildningsområden inom 
vissa län. Det innebär att det inte är möjligt att dra några slutsatser av resultaten för 
de olika utbildningsområdena var för sig mellan länen mer än möjligen i  
Skåne län och i Västra Götalands län men då enbart inom de utbildningsområden 
som har ett större antal examinerade. Däremot kan vi se till de totala resultaten för 
de enskilda länen. 

I diagram 12 framgår tydligt att Blekinge län hade färre examinerade som 
hade ett arbete året efter examen jämfört med några av de övriga länen (Västra 
Götalands län, Kalmar län och Skåne län) och även jämfört med genomsnittet i 
både regionen och riket. Kronobergs län är det län som har en signifikant negativ 
utveckling jämfört med 2011.
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diagram 12. Andel examinerade i södra sverige 2012 som hade arbete året efter examen fördelat per län (%)
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I diagram 13 och 14 visas andelen examinerade som hade ett arbete året efter  
examen i Skånes län och i Västra Götalands län fördelat på de utbildningsområden 
som hade flest antal examinerade och där konfidensintervallet var mindre än fem 
procentenheter. Det går inte att urskilja några skillnader mellan Skånes län och 
Västra Götalands läns totala resultat för samtliga utbildningsområden jämfört med 
regionens eller mot rikets resultat. Däremot ser vi att Hälso- och sjukvård samt  
socialt arbete och Samhällsbyggnad och byggteknik är två utbildningsområden 
som har signifikant högre andel examinerade som hade ett arbete året efter  
examen jämfört med rikets genomsnittliga resultat för samtliga utbildningsom-
råden. Det finns däremot ingen skillnad mellan länens resultat i de nämnda  
områdena jämfört med resultatet för utbildningsområdet i regionen eller i riket. 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Skåne
Totalt i  

regionen
Totalt i  
riket

Hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete

92 ± 4 93 ± 2 91 ± 1

Samhällsbyggnad och 
byggteknik

93 ± 3 88 ± 3 91 ± 2

Ekonomi, administration 
och försäljning

87 ± 3 85 ± 2 87 ± 1

Totalt i riket för samtliga 
utbildningar

86 ± 1 86 ± 1 86 ± 1TOTALT

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Västra 

Götaland
Totalt i  

regionen
Totalt i  
riket

Hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete

94 ± 2 93 ± 2 91 ± 1

Transporttjänster 90 ± 4 87 ± 3 89 ± 2

Hotell, restaurang och 
turism

88 ± 4 90 ± 3 84 ± 2

Ekonomi, administration 
och försäljning

86 ± 2 85 ± 2 87 ± 1

Teknik och tillverkning 86 ± 4 84 ± 2 83 ± 2

Totalt i riket för samtliga 
utbildningar

88 ± 1 86 ± 1 86 ± 1TOTALT

Tre utbildningsområden i Skåne län täcker in 56 procent av de som examinerades 
från utbildningar som bedrevs i länet 2012. De övriga 44 procenten kommer från 
resterande utbildningsområden. Slår vi ihop de tre utbildningsområdena ovan som 
en grupp och jämför med de övriga områdena som en grupp så tycks det finnas 
en viss skillnad när det gäller andelen examinerade som hade ett arbete året efter 
examen. Gruppen ovan har en högre andel examinerade som hade ett arbete året 
efter examen, ca 89 procent av de examinerade i den gruppen hade ett arbete 
jämfört med ca 81 procent hos gruppen som inkluderar alla övriga områden. I 
gruppen som inkluderar övriga områden varierar resultatet mellan utbildningsom-
rådena, från ca 78 procent till drygt 90 procent. Det totala resultatet i länet är 86 ± 1. 

Fem utbildningsområden i Västra Götalands län täcker in 77 procent av de som 
examinerades från utbildningar som bedrevs i länet 2012. De övriga 23 procenten 
kommer från resterande områden. Det skiljer sig inte något mellan resultaten på 
dessa fem som en grupp jämfört med de övriga som en grupp när det gäller 
andelen examinerade som hade ett arbete året efter examen. I alla grupper hade 
ca 88 procent av de examinerade ett arbete året efter examen vilket också är det 

diagram 13. Andel examinerade i skåne län 2012 som hade arbete året efter fördelat per utbildningsområde (%) 

diagram 14. Andel examinerade i västra götalands län 2012 som hade arbete året efter examen fördelat per utbildningsområde (%)
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75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Skåne
Totalt i  

regionen
Totalt i  
riket

Hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete

92 ± 4 93 ± 2 91 ± 1

Samhällsbyggnad och 
byggteknik

93 ± 3 88 ± 3 91 ± 2

Ekonomi, administration 
och försäljning

87 ± 3 85 ± 2 87 ± 1

Totalt i riket för samtliga 
utbildningar

86 ± 1 86 ± 1 86 ± 1

totala resultatet för länet och som finns angivet i diagrammet. Resultatet för de 
olika utbildningsområdena i den grupp som kallas övriga ligger alla på en relativt 
hög och jämn nivå. 

Region Norra Sverige
I Norra Sverige examinerades närmare 1 600 personer från de utbildningar  
som bedrevs i regionen 2012, se tabell 10. Flest antal examinerade kom från  
Dalarnas län där närmare 400 personer examinerades. I de övriga länen  
examinerades mellan ca 100 – 300 personer per län. Flest examinerade fanns 
inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning. 

Vi vill åter igen poängtera att det är problematiskt att jämföra utbildningsom-
råden mellan länen då det för det mesta finns en rad olika utbildningsinriktningar 
inom respektive område. Alla län har inte alltid samma inriktningar och de bedriver 
inte alltid heller utbildningar inom alla utbildningsområden. 

Tabell 10. Andel examinerade i norra sverige 2012 per län och utbilningsområde

AnTAl exAMInerAde soM IngIcK I UndersÖKnIngen I regIonen norrA sverIge  

UTbIldnIngsoMråde dalarna gävleborg Jämtland norrbotten värmland västerbotten västernorrland
Antal 
totalt

Data/IT 28 11 0 0 15 0 0 54

Ekonomi, administration och försäljning 115 0 0 0 58 26 58 257

Hotell, restaurang och turism 90 0 44 0 10 24 0 168

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 39 23 0 12 45 41 113 273

Kultur, media och design 0 36 0 0 50 0 24 110

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 15 30 4 0 8 24 0 81

Pedagogik och undervisning 0 0 0 0 0 25 0 25

Samhällsbuggnad och byggteknik 8 21 0 15 10 0 31 85

Teknik och tilllverkning 64 76 25 67 61 0 84 377

Transporttjänster 0 0 0 23 0 39 0 62

Andra utbildningsområden 32 0 0 0 16 0 0 48

Totalt 391 197 73 117 273 179 310 1 540

I Norra Sverige bedrivs utbildningar inom alla områden, se tabell ovan. Av tabellen 
framgår det att det är få personer som examinerats inom vissa utbildningsom-
råden inom respektive län vilket gör att det inte är möjligt att dra några slutsatser 
av resultaten utifrån de olika utbildningsområdena var för sig inom länen. Däremot 
kan vi se till det totala resultatet för de enskilda länen, se diagram 15. 

Av diagrammet framgår en delad bild av regionen Norra Sverige där tre av 
länen har en hög andel examinerade som hade ett arbete året efter sin examen, 
det är Västerbottens län, Västernorrlands län och Norrbottens län. Andelen  
examinerade som hade ett arbete året efter examen i dessa län är över genom-
snittet för regionen som helhet men i nivå med riksgenomsnittet. De andra fyra 
länen, Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län, hade en lägre  
andel examinerade som hade ett arbete jämfört med genomsnittet för riket och 
även jämfört med både Västernorrlands- och Västerbottens län. Dalarnas län har 
även en negativ utveckling jämfört med 2011.
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diagram 15. Andel examinerade 2012 i norra sverige som hade arbete året efter examen fördelat per län (%)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99 100

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Västernorrlands län

Västerbottens  län

Norrbottens län

TOTALT NORRA SVERIGE

Värmlands län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Jämtlands län

Totalt i riket TOTALT

3.3 Sju av tio har arbete inom en månad efter 
examen

En snabb övergång från utbildning till arbete tyder på att de examinerades kvalifi-
kationer är efterfrågade på arbetsmarknaden. Redan innan utbildningen avsluta-
des eller senast inom en månad efter examen hade drygt sju av tio personer ett 
arbete och närmare nio av tio personer hade ett arbete inom ett halvår, vilket är 
samma nivå som året innan, se tabell 11. 

I tabell 11 visas tiden det tog för de olika grupperna att få ett arbete efter deras 
examen. Där det finns en signifikant skillnad jämfört med resultatet för samtliga 
har det markerats antingen med en uppåtvänd eller nedåtvänd triangel. Den  
uppåtvända triangeln visar att skillnaden är signifikant bättre för just den gruppen 
jämfört med resultatet för samtliga och den nedåtvända visar motsatsen d.v.s. att 
resultatet är sämre för den gruppen jämfört med resultatet för samtliga. I de fall 
där resultatet inte skiljer sig åt för den enstaka gruppen jämfört med resultatet för 
samtliga finns ingen symbol alls.

I tabellen framgår det att det inte finns några skillnader mellan hur stor andel 
män och hur stor andel kvinnor som hade ett arbete inom ett halvår efter deras 
examen, närmare nio av tio hade fått ett arbete inom den tiden. Däremot fick  
kvinnor i högre grad ett arbete inom en månad. Resultaten tyder på att personer 
som var 25- 29 år fick arbete något fortare än vad de fick i de övriga åldersgrupp-
erna och även fortare än det genomsnittliga resultatet för samtliga grupper, både 
när vi ser till andelen som fått arbete inom en månad respektive inom ett halvår. 
Andelen examinerade med utländsk bakgrund som hade ett arbete inom ett 
halvår efter sin examen var signifikant lägre än för examinerade med svensk bak-
grund och även signifikant lägre än det genomsnittliga resultatet.

Resultat som är signifikant bättre än genomsnittet för samtliga

Resultat som är signifikant sämre än genomsnittet för samtliga
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Tabell 11. Tid till arbete efter examen fördelat per grupp (av samtliga som examinerades 2012)

Inom  
en månad

signifikant skillnad 
jämfört med resultatet  

för samtliga

Inom  
ett halvår

signifikant skillnad 
jämfört med 
 resultatet  

för samtliga

samtliga 74 ± 1 88 ± 1

Kön

Kvinnor 76 ± 1 89 ± 1

Män 73 ± 1 87 ± 1

Åldersgrupp

24 år eller yngre 72 ± 2 87 ± 1

25 - 29 år 77 ± 1 91 ± 1

30 - 39 år 74 ± 1 86 ± 1

40 år eller äldre 73 ± 1 86 ± 1

Bakgrund

Svensk bakgrund 77 ± 1 90 ± 1

Utländsk bakgrund 63 ± 2 80 ± 2

Det finns en del skillnader i hur snabbt det gick för de examinerade att få arbete 
mellan de olika utbildningsområdena. Fler skillnader syns bland dem som fått 
arbete inom en månad jämfört med dem som fått arbete inom ett halvår och då 
jämfört med resultatet för samtliga utbildningsområden. 

En högre andel examinerade hade fått arbete redan inom en månad inom  
Hotell, restaurang och turism och inom Hälso- och sjukvård samt sociala tjänster 
jämfört med resultatet för samtliga områden, se tabell 12. Det omvända gäller för 
examinerade inom Data/IT, Kultur, media och design samt Teknik och tillverkning. 
Fler examinerade får arbete under de nästkommande månaderna och andelen 
stabiliseras kring halvåret efter avslutad utbildning. En högre andel examinerade 
inom Hotell, restaurang och turism och inom Hälso- och sjukvård samt sociala 
tjänster hade ett arbete inom ett halvår jämfört med det totala resultatet för  
samtliga utbildningar. Det omvända gäller fortfarande för de examinerade inom  
Data/IT och Teknik och tillverkning.

Tabell 12. Tid till arbete efter examen fördelat per utbildningsområde (av samtliga som  
examinerades 2012)

Inom  
en månad

signifikant skillnad 
jämfört med resultatet  

för samtliga

Inom  
ett halvår

signifikant skillnad 
jämfört med resultatet  

för samtliga

samtliga 74 ± 1 88 ± 1

Data/IT 68 ± 3 83 ± 3

Ekonomi, administration  
och försäljning 76 ± 1 88 ± 1

Hotell, restaurang och turism 80 ± 3 95 ± 1

Hälso- och sjukvård samt  socialt arbete 81 ± 2 92 ± 1

Kultur, media och design 66 ± 4 84 ± 3

Lantbruk, djurvård, trädgård,  
skog och fiske 71 ± 3 91 ± 2

Pedagogik och undervisning 75 ± 5 91 ± 3

Samhällsbyggnad och byggteknik 77 ± 3 90 ± 2

Teknik och tillverkning 68 ± 2 82 ± 2

Transporttjänster 76 ± 3 88 ± 2
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Det finns inga skillnader i hur fort de examinerade fått arbete mellan de olika re-
gionerna jämfört med resultatet för riket. Däremot har Östra Sverige en högre andel 
examinerade som hade arbete ett halvår efter examen jämfört med Södra Sverige. 
I övrigt syns inga skillnader i andelen examinerade mellan regionerna, se tabell 13. 
Det finns däremot skillnader mellan länen i hur hög andel av de examinerade som 
hade fått ett arbete inom en månad respektive inom ett halvår efter examen jämfört 
med genomsnittet för riket. Örebro län och Västerbottens län har en högre andel  
examinerade som hade arbete ett inom en månad efter examen jämfört med 
genomsnittet medan Blekinge län, Jönköpings län, Gävleborgs län och Jämtlands 
län hade det motsatta. I övrigt syns inga skillnader. Ser vi till andelen som fått arbete 
inom ett halvår efter examen så är det Uppsala län och Östergötlands län som 
har en högre andel examinerade som hade fått arbete jämfört med genomsnittet. 
Jönköpings län och Gävleborgs län har en lägre andel examinerade som hade fått 
ett arbete året efter examen jämfört med genomsnittet.

 
Tabell 13. Tid till arbete per län (av samtliga som examinerades 2012)

Inom  
en månad

signifikant skillnad 
jämfört med  

resultatet  
för samtliga

Inom  
ett halvår

signifikant skillnad 
jämfört med  

resultatet  
för samtliga

riket, samtliga 74 ± 1 88 ± 1

därav Östra Sverige 76 ± 1 90 ± 1

därav Södra Sverige 73 ± 1 87 ± 1

därav Norra Sverige 74 ± 2 87 ± 1

Stockholms län 76 ± 1 89 ±1

Södermanlads län 69 ± 5 90 ± 3

Uppsala län 69 ± 5 93 ± 3

Västmanlands län 73 ± 5 91 ± 3

Örebro län 82 ± 4 92 ± 3

Östergötlands län 79 ± 4 92 ± 2

Blekinge län 61 ± 6 85 ± 5

Hallands län 71 ± 4 85 ± 3

Jönköpings län 68 ± 4 82 ± 3

Kalmar län 70 ± 5 84 ± 4

Kronobergs län 68 ± 5 84 ± 4

Skåne län 74 ± 2 86 ± 1

Västra Götalands län 76 ± 2 89 ± 1

Dalarnas län 78 ± 4 90 ± 3

Gävleborgs län 62 ± 6 79 ± 5

Jämtlands län 59 ± 10 86 ± 7

Norrbottens län 70 ± 7 89 ± 5

Värmlands län 75 ± 4 86 ± 4

Västerbottens län 85 ± 4 92 ± 3

Västernorrlands län 75 ± 4 84 ± 3
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3.3.1  De flesta är nöjda med sitt arbete som helhet
Nio av tio är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt arbete som helhet och 
det finns inga skillnader mellan kön, åldersgrupper eller bakgrund, se tabell 14. 
Inte heller syns några tydliga skillnader mellan de olika utbildningsområdena  
eller regionerna. Ser vi bara till de som svarat mycket nöjda så framgår det att 
män i högre grad är mycket nöjda med sitt arbete som helhet jämfört med  
kvinnorna: Likaså är examinerade med svensk bakgrund i högre grad mycket 
nöjda jämfört med de som hade utländsk bakgrund. Det är också en lägre andel 
av de examinerade med utländsk bakgrund som är mycket nöjda jämfört med 
genomsnittet.

 
Tabell 14. Andel examinerade som är nöjda med sitt arbete som helhet (%)

nöjda 
(mycket + 
ganska)

signifikant  
skillnad 

jämfört med 
resultatet  

för samtliga

Mycket  
nöjda 

signifikant  
skillnad 

jämfört med 
resultatet  

för samtliga

ganska  
nöjda

signifikant  
skillnad 

jämfört med 
resultatet  

för samtliga

samtliga 92 ± 1 54 ± 1 38 ± 1

Kön

Kvinnor 92 ± 1 52 ± 1 40 ± 1

Män 93 ± 1 57 ± 1 36 ± 1

Åldersgrupp

24 år eller yngre 93 ± 2 56 ± 2 37 ±2

25 - 29 år 92 ± 2 55 ± 2 37 ± 2

30 - 39 år 91 ± 2 51 ± 2 40 ± 2

40 år eller äldre 91 ± 2 52 ± 2 39 ± 2

Bakgrund

Svensk bakgrund 92 ± 1 55 ± 1 37 ± 1

Utländsk bakgrund 90 ± 2 49 ± 2 41 ± 2

3.3.2 Fler än tidigare – arbetar hos den arbetsgivare de gjorde sin  
LIA-kurs hos under utbildningen 
Av de som examinerades 2012 och som hade ett arbete året efter examen  
(86 %) hade drygt hälften genomfört någon LIA-kurs hos sin nuvarande  
arbetsgivare, se tabell 15. Det är en signifikant ökning jämfört med 2011. 

Fler män än kvinnor har genomfört någon LIA-kurs hos sin nuvarande ar-
betsgivare och andelen är högre än genomsnittet för samtliga och den är 
statistisk säkerställd. Däremot finns inga skillnader mellan åldersgrupperna av 
hur stor andel som genomfört en LIA-kurs hos sin nuvarande arbetsgivare. Inte 
heller mellan personer med svensk eller utländsk bakgrund.
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Tabell 15. Andelen som genomfört någon lIA-kurs hos sin nuvarande arbetsgivare (andel av 
anställda)7

7)  Lärande i arbete (LIA) är en del av arbetslivets medverkan inom YH- och KY- utbildningarna. Under LIA-  perioderna ska den studerande 

under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och  utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig 

arbetssituation.

genomförde lIA-kurs hos sin  
nuvarande arbetsgivare

signifikant skillnad jämfört  
med resultatet för samtliga

samtliga 51 ± 1

Kön

Kvinnor 47 ± 1

Män 55 ± 1

Åldersgrupp

24 år eller yngre 48 ± 2

25 - 29 år 52 ± 2

30 - 39 år 52 ± 2

40 år eller äldre 51 ± 2

Bakgrund

Svensk bakgrund 51 ± 1

Utländsk bakgrund 48 ± 2

En högre andel examinerade inom Data/IT, Samhällsbyggnad och byggteknik 
och inom Transporttjänster hade genomfört en LIA-kurs hos sin nuvarande 
arbetsgivare jämfört med genomsnittet. Det motsvarande förhållandet gäller 
inom Hotell, restaurang och turism och Kultur, media och design samt inom 
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske, se tabell 16.

Tabell 16. Andelen som genomfört någon lIA-kurs hos sin nuvarande  
arbetsgivare (andel av anställda)

genomförde  
lIA-kurs hos sin 

nuvarande  
arbetsgivare

signifikant skillnad 
jämfört med 
resultatet för  

samtliga

samtliga 51 ± 1

Data/IT 58 ± 4

Ekonomi, administration och försäljning 50 ± 2

Hotell, restaurang och turism 36 ± 3

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 49 ± 2

Kultur, media och design 40 ± 5

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 44 ± 4

Pedagogik och undervisning 57 ± 6

Samhällsbyggnad och byggteknik 61 ± 3

Teknik och tillverkning 52 ± 2

Transporttjänster 62 ± 3

Det finns skillnader mellan regionerna huruvida de examinerade som har ett  
arbete hade genomfört någon LIA-kurs hos sin nuvarande arbetsgivare, se  
tabell 17. I Östra Sverige var det en högre andel av de examinerade som hade 
genomfört en LIA-kurs hos sin nuvarande arbetsgivare jämfört med de i Södra 
Sverige men också jämfört med genomsnittet. I Södra Sverige var det tvärtom 
en lägre andel examinerade som hade genomför en LIA-kurs hos den nuvarande 
arbetsgivaren jämfört med både genomsnittet på ca 51 procent och jämfört  
med de övriga regionerna.
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Tabell 17. Andelen som genomfört någon lIA-kurs hos sin nuvarande 
arbetsgivare (andel av anställda)

genomförde lIA-kurs hos sin 
nuvarande arbetsgivare

signifikant skillnad jämfört 
med resultatet 
 för samtliga

riket, samtliga 51 ± 1

Östra Sverige 54 ± 1

Södra Sverige 48 ± 1

Norra Sverige 52 ± 2

Det går inte att urskilja några eventuella skillnader mellan länen då det blir för små 
grupper och stora konfidensintervall att redovisa för vissa län.  

3.3.3 Några återgår till samma arbetsgivare som innan utbildningen

Tabell 18. Andel examinerade som hade arbete hos samma arbetsgivare som före utbildningen  
(andel av anställda)

Utbildningsområde Andel Utbildningsområde Andel

Data/IT 3 Pedagogik och undervisning* 13

Ekonomi, administration och försäljning 15 Samhällsbyggnad och byggteknik 12

Hotell, restaurang och turism 18 Teknik och tillverkning 12

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 32 Transporttjänster 9

Kultur, media och design* 12 Andra utbildningsområden** 16

Lantbruk, djurvård, trädgår, skog och fiske* 21

Totalt 16

Andelen examinerade som återgick till sin tidigare arbetsgivare som de hade innan 
de påbörjade utbildningen var totalt 16 procent. Högst andel återfinns inom Hälso- 
och sjukvård samt socialt arbete (32 %) följt av Lantbruk, djurvård, trädgård, skog 
och fiske (21 %). 

Av de examinerade som återgick till sin tidigare arbetsgivare var det närmare 
hälften som uppgav att de har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter, drygt fyra 
av tio att arbetsuppgifterna var likvärdiga medan två av tio uppgav att arbetsupp-
gifterna var mindre kvalificerade. Övriga uppgav att de inte visste eller att det inte 
gick att jämföra eller så saknades uppgift. Ungefär hälften av männen och knappt 
hälften av kvinnorna uppgav att deras arbetsuppgifter var mer kvalificerade. Det 
går inte att jämföra andelar när det gäller bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder etc. 
gällande utbildningsområden eller region då andelen examinerade som återgick till 
sin tidigare arbetsgivare var liten, därför uteblir den jämförelsen.

* Konfidensintervallet är 3- 4 procentenheter. I övriga är det mellan 1- 2 procentenheter
** För detta område är konfidensintervallet inte skattat
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4. Överensstämmelsen 
mellan utbildning och 
arbete 

4.1 Sex av tio examinerade uppger att arbetet 
överensstämmer helt eller till största delen med 
utbildningen    

I de tidigare avsnitten framgår det enbart i vilken grad de examinerade hade ett 
arbete året efter sin examen, inte om arbetet överensstämde med den utbildning 
de examinerade hade genomgått. I detta kapitel redovisas överensstämmelsen 
mellan utbildning och arbete. 

Av de som hade ett arbete året efter sin examen (86 %) hade sex av tio ett 
arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen vilket är 
samma andel som 2011. Sammanlagt är det nio av tio examinerade som har 
angett att de hade ett arbete som åtminstone överensstämmer till viss del. Bilden 
visar att utbildade inom yrkeshögskolan i hög grad matchar arbetslivets behov av 
yrkeskompetens och att det är samma höga andel även denna gång tyder på en 
stabilitet i resultaten. 

Sex av tio av de examinerade som hade ett arbete året efter examen 
uppger att arbetet överensstämmer helt eller till största delen med deras 
utbildning.  

Inom utbildningsområdena Transporttjänster, Pedagogik och undervisning, 
Data/IT och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete hade en högre andel 
examinerade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med 
utbildningen jämfört med riket medan det var det motsatta inom Hotell, 
restaurang och turism. Vissa könsskillnader framträder.

I Norra Sverige var det en lägre andel examinerade som hade ett arbete 
som åtminstone överensstämde till viss del med utbildningen jämfört med 
riket men det finns variationer mellan länen inom regionen. Det finns också 
variationer mellan länen inom de övriga regionerna.

Sex av tio, av de examinerade som inte hade ett arbete som överens-
stämde helt eller till största delen, vill ha ett arbete som gör det. Att det  
är svårt att få arbete är den främsta orsaken de uppgett som anledning till 
att de inte har ett arbete som överensstämmer helt eller till största delen 
med utbildningen.
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Tabell 19. Arbetets överenstämmelse med utbildningen 2010 – 2012,  
andel (%) av examinerade i arbete 

2010 2011 2012

Överensstämmer helt eller till största delen 50 ± 1 62 ±1 62 ±1

Överensstämmer till viss del 37 ± 1 27 ±1 26 ±1

Överensstämmer inte alls 12 ± 2 11 ± 0 12 ±1

I diagrammet nedan visas enbart de examinerade som uppgett att deras arbete 
överensstämmer helt eller till största delen med den utbildning de genomförde  
(totalt 62 %). Fyra utbildningsområden har en högre andel examinerade som 
uppgett att arbetet överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen 
jämfört med genomsnittet. Dessa är: Transporttjänster, Pedagogik och under-
visning, Data/IT och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Det omvända gäller 
för utbildningar inom området Hotell, restaurang och turism. 
 
diagram 16. Andel i arbete där arbetet helt eller till största delen överensstämmer med utbildningen (%)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Transporttjänster

Pedagogik och undervisning

Data/IT

Hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete

Lantbruk, djurvård, trädgård,  
skog och fiske

Samhällsbyggnad och  
byggteknik

Ekonomi, administration och 
försäljning

Teknik och tillverkning

Kultur, media och design

Hotell, restaurang och turism

Totalt i riket TOTALT

Jämförelser mellan de specifika utbildningsområdena är som påpekats tidigare 
osäkra av olika skäl; de inrymmer olika utbildningsinriktningar, är förlagda i olika 
regioner och län och där efterfrågan på arbetsmarknaden ser olika ut etc.  
Däremot visar diagram 17 att de examinerade, i hög grad, inom flertalet av  
utbildningsområdena hade ett arbete som helt eller åtminstone till viss del över-
ensstämde med den utbildning de hade examinerats från. Inom Data/IT hade en 
högre andel examinerade ett arbete som överenstämde helt eller åtminstone till viss 
del jämfört med flertalet av de övriga utbildningsområdena och även jämfört med 
genomsnittet för alla utbildningsområden. Det omvända gäller för utbildningar inom 
Kultur, media och design samt för utbildningar inom området Hotell, restaurang och 
turism. Hotell, restaurang och turism har också haft en signifikant negativ utveckling 
sedan föregående år.
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diagram 17. Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen +  
överensstämmer till viss del)

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Data/IT

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Samhällsbyggnad och byggteknik

Transporttjänster

Pedagogik och undervisning

Ekonomi, administration och försäljning

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Teknik och tillverkning

Kultur, media och design

Hotell, restaurang och turism

Totalt i riket TOTALT

4.2 Viss variation finns mellan könen huruvida deras  
arbete överensstämmer med utbildningen 

diagram 18. Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen per kön (%)  
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen +  
överensstämmer till viss del)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Hälso- och sjukvård samt 
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Man

Samhällsbyggnad och 
byggteknik

Kvinna

Man

Teknik och tillverkning
Kvinna

Man

Totalt i riket TOTALT
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I diagram 18 framträder inga större skillnader mellan huruvida arbetet överens-
stämmer helt eller åtminstone till viss del med utbildningen mellan könen inom de 
olika utbildningsområdena men viss variation finns. Det är endast inom Data/IT det 
finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och där männen i högre grad 
än kvinnorna har ett arbete som överensstämmer helt eller åtminstone till viss del 
med utbildningen och den andelen är också den enda som är signifikant högre än 
genomsnittet. Däremot ser vi att flera utbildningsområden har en signifikant lägre 
andel examinerade som har ett arbete som överensstämmer helt eller åtminstone 
till viss del med utbildningen och det är Hotell, restaurang och turism där det inom 
båda könen är en lägre andel som har ett arbete som överensstämmer helt eller 
åtminstone till viss del med utbildningen gentemot genomsnittet. Inom utbildning-
sområdena Kultur, media och design och Teknik och tillverkning är det en lägre 
andel kvinnor som har ett arbete som överensstämmer helt eller åtminstone till 
viss del med utbildningen.

4.3 Variationer finns också i överensstämmelsen 
mellan arbete och utbildning i regioner och län

Tyvärr kan vi inte redovisa andelen examinerade som uppger att de har ett arbete 
som överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen fördelat per län 
då det är för få svar när man delar upp de vidare och följden blir att konfidens- 
intervallen blir allt för breda och resultatet för osäkert. Däremot kan vi slå ihop 
svarsalternativen överensstämde helt eller åtminstone till viss del och redovisa 
det. Vi ser då att en hög andel (88 ± 1) anger att de hade ett arbete som överens-
stämde helt eller åtminstone till viss del med den utbildning de hade examinerats 
från. Det finns dock skillnader mellan länen i hur stor andel av de examinerade 
som uppgav att de hade ett arbete som överenstämde helt eller åtminstone till viss 
del med deras inriktning på utbildningen och även jämfört med genomsnittet, se 
diagram 19.  

Östergötland är det enda län där andelen som uppgav att deras arbete  
överensstämmer helt eller åtminstone till viss del med utbildningen är högre än 
genomsnittet för riket. De län där andelen som uppgav att arbetet överensstämde 
helt eller åtminstone till viss del är lägre än genomsnittet är Södermanlands län, 
Gävleborgs län, Jönköpings län och Jämtlands län. Jönköping har också haft en 
negativ utveckling sedan föregående år.
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diagram 19. Andel examinerade 2012 som uppgav att de hade ett arbete som helt eller åtminstone till 
viss del överensstämde med deras utbildning fördelat per län (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till 
största delen + överensstämmer till viss del)
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Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Östergötlands län

Västmanlands län

Örebro län

Stockholms län

Skåne län

Hallands län

Västerbottens län

Västra Götaland län

Uppsala län

Kronobergs län

Västernorrlands län

Dalarnas län

Blekinge län

Värmlands län

Kalmar län

Norrbottens län

Södermanlands län

Gävleborgs län

Jönköpings län

Jämtlands län

Totalt i riket TOTALT

Andelen examinerade i Norra Sverige som har uppgett att de har ett arbete som 
överensstämmer helt eller åtminstone till viss del med utbildningen är lägre jämfört 
med både Östra Sverige och riksgenomsnittet. Skillnaden är statistiskt säkerställd.

diagram 20. Andel examinerade 2012 som uppgav att de hade ett arbete som överensstämde helt eller 
till viss del med deras utbildning fördelat per region (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till 
största delen + överensstämmer till viss del)
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jämfört med 
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Östra Sverige

Södra Sverige

Norra Sverige

Totalt i riket TOTALT
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diagram 21. Andel examinerade 2012 i Östra sverige som uppgav att de hade ett arbete som helt eller åtminstone  
till viss del överensstämde med deras utbildning fördelat per län (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen +  
överensstämmer till viss del)
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Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Östergötlands län

Västmanlands län

Örebro län

TOTALT ÖSTRA REGIONEN

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Totalt i riket   TOTALT

I diagram 22 visas Södra Sverige och där finns ingen skillnad i flertalet av länen i 
hur stor andel som uppgett att de har ett arbete som överensstämmer helt eller 
åtminstone till viss del jämfört med riksgenomsnittet eller jämfört med genomsnittet 
för regionen. Undantaget är Jönköpings län där en lägre andel av de examinerade 
uppgett att de har ett arbete som överensstämmer helt eller åtminstone till viss 
del jämfört med både genomsnittet för regionen och för riket. Jönköpings län har 
dessutom haft en negativ utveckling sedan föregående år.
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Signifikant 
skillnad 

jämfört med 
föregående år

Skåne län

Hallands län

Västra Götalands län

Kronobergs län

TOTALT SÖDRA REGIONEN

Blekinge län

Kalmar län

Jönköpings län

Totalt i riket TOTALT

diagram 22. Andel examinerade 2012 i södra sverige som uppgav att de hade ett arbete som helt eller åtminstone till  
viss del överensstämde med deras utbildning fördelat per län (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen +  
överensstämmer till viss del)

I Östra Sverige är det en högre grad examinerade som uppgett att de har ett 
arbete som överensstämmer helt eller åtminstone till viss del med utbildningen 
i Östergötlands län jämfört med riksgenomsnittet, se diagram 21. Det omvända 
gäller för Södermanlands län. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
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I diagram 23 framgår att både Gävleborgs län och Jämtlands län samt norra 
regionen som helhet har en lägre andel examinerade som hade ett arbete som 
överensstämde helt eller åtminstone till viss del med utbildningen jämfört med 
riksgenomsnittet. 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Västerbottens  län

Västernorrlands län

Dalarnas län

TOTALT NORRA REGIONEN

Värmlands län

Norrbottens län

Gävleborgs län

Jämtlands län

Totalt i riket

4.4 Bland de som inte hade ett arbete som 
överensstämde helt eller till största delen med 
utbildningen vill sex av tio ha ett sådant

Totalt var det ca 38 procent av de examinerades 2012 som hade arbete året efter 
sin examen men som uppgav att arbetet inte alls överensstämmer med utbildningen 
eller bara överensstämmer till viss del. Av dessa var det ca 12 procent som upp- 
gav att de hade ett arbete som inte alls överensstämmer med utbildningen och  
26 procent som uppgav att arbetet enbart överensstämmer till viss del. Det finns 
inga skillnader mellan män och kvinnor och heller inte mellan de som har svensk 
eller utländsk bakgrund.

Av de examinerade ovan som inte hade ett arbete som överensstämde alls 
eller bara överensstämde till viss del (38 procent) uppgav sex av tio att de vill ha 
ett arbete som överensstämmer med den utbildning de examinerats från. Det 
finns inga skillnader mellan kvinnor och män, se tabell 20. Däremot är det en 
något högre andel av de som är 40 år eller äldre som uppgett att de vill ha ett helt 
överensstämmande arbete jämfört med resultatet för samtliga. Samtidigt är det en 
något lägre andel i åldersgruppen 24 år eller yngre. Då antalet examinerade som 
berördes av frågan är så få går det inte att urskilja några tendenser inom något 
specifikt utbildningsområde eller län.

TOTALT

diagram 23. Andel examinerade 2012 i norra sverige som uppgav att de hade ett arbete som helt eller åtminstone till  
viss del överensstämde med deras utbildning fördelat per län (%)
(Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen +  
överensstämmer till viss del)
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Tabell 20. Andel examinerade i arbete som vill ha ett arbete som överensstämmer  
med utbildningen 
(av de som uppgett att de hade ett arbete som inte överensstämde alls eller bara  
överensstämde till viss del)

Eftersom 38 procent av de examinerade som hade ett arbete samtidigt uppgav 
att arbetet inte alls överensstämmer eller bara överensstämmer till viss del med 
deras utbildning kan vi anta att några av dem arbetar inom andra områden än vad 
deras utbildning var inriktad mot. Den främsta orsaken till varför de inte hade ett 
arbete som överensstämde helt eller till största delen var, enligt dem själva, att det 
var svårt att få ett arbete överhuvudtaget. Andra orsaker var att deras nuvarande 
arbete var mer attraktivt och att det var svårt att få ett arbete där de ville bo, se 
diagram 24. Högre andel kvinnor jämfört med män har uppgett att de även hade 
en annan utbildning och att de arbetade inom det området. Män har i högre grad 
uppgett att de arbetade kvar på det nuvarande arbetet för att det är mer attraktivt 
i form av arbetsvillkor, lön etc. trots att det inte helt överensstämmer med deras 
utbildning. Det gick att ange flera svarsalternativ så därför summerar inte totalen till 
100 procent.

 
diagram 24. orsak till varför de examinerade inte hade ett arbete som överensstämde med deras 
utbildning, andel (%)*
(av de som uppgett att de hade ett arbete som inte överensstämde alls eller bara överensstämde till viss del)
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samtliga 60 ± 1

Kön

Kvinnor 61 ± 2

Män 58 ± 2

Åldersgrupp

24 år eller yngre 54 ± 3

25 - 29 år 58 ± 3

30 - 39 år 63 ± 3

40 år eller äldre 68 ± 2

*De redovisade procenttalen har en felmarginal på max ±1 procentenheter
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De svarande som angivit annat som orsak har också haft möjlighet att skriva in 
vilken annan orsak det fanns till varför de inte hade ett arbete som överensstäm-
mer alls eller bara överensstämmer till viss del med deras utbildning.  

Cirka 500 examinerade har kompletterat med text på svarsalternativet  
annat. Den främsta orsaken som framkom utifrån vad de examinerade själva  
uppgav var att de arbetade inom det område de utbildat sig mot men att arbetet 
oftast bara överensstämde till viss del med utbildningen och att de önskade att 
det skulle överensstämma helt. En annan orsak de uppgav var att det var brist på 
arbeten inom det utbildningsområdet eller snarare inom den inriktning de utbildat 
sig inom. Ytterligare en orsak som framkommer mer än övriga är de examinerades 
livssituation som familjeförhållanden etc. Högst andel kommentarer i förhållande 
till hur många som hade ett arbete som inte överensstämde alls eller bara till viss 
del kom från examinerade inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och  
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske.
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5. Upplevd nöjdhet med 
utbildningarna 

5.1 Nio av tio examinerade är nöjda med 
utbildningen

De studerande är i allmänhet nöjda med utbildningarna. Nio av tio uppger att de 
är nöjda med sin utbildning vilket är detsamma som i fjolårets uppföljning. Det 
finns inga större skillnader mellan de olika utbildningsområdena förutom att det 
är en högre andel nöjda inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och färre 
nöjda inom Samhällsbyggnad och byggteknik samt inom Teknik och tillverkning 
jämfört med genomsnittet vilket framgår av diagrammet nedan.

 

Nio av tio examinerade är nöjda med sin utbildning vilket är samma andel 
som föregående år men det finns variationer beroende på i vilket län 
utbildningen bedrevs.

De examinerade är i högre grad nöjda med utbildningarna inom Hälso- 
och sjukvård samt socialt arbete jämfört med genomsnittet för samtliga 
utbildningsområden. Det motsatta gäller inom Samhällsbyggnad och 
byggteknik samt inom Teknik och tillverkning. Båda sistnämnda visar en 
signifikant negativ utveckling sedan föregående år. 
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skillnad 
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Transporttjänster
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Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Kultur, media och design

Pedagogik och undervisning

Samhällsbyggnad och byggteknik

Teknik och tillverkning

Totalt i riket TOTALT

diagram 25. Andel examinerade 2012 som är nöjda med utbildningen fördelat per utbildningsområde (%)
(Nöjd är en sammanslagning av svarsalternativen mycket nöjd + ganska nöjd) 
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Det är inte någon större skillnad mellan könen i hur nöjda de är med sin utbildning 
med undantag för två av utbildningsområden: Data/IT och Hotell, restaurang och 
turism. Båda har en hög andel examinerade som uppger att de är nöjda totalt sett 
men ser vi till kvinnor och män så är det fler män som uppger att de är nöjda med 
utbildningen jämfört med kvinnorna, speciellt inom Data/IT. 

Däremot framträder något fler skillnader när vi ser på hur nöjda de examinerade 
är med utbildningarna i de olika länen, se diagram 26. De examinerade från utbild-
ningar som bedrevs i Blekinge län och Västerbottens län är i högre grad nöjda än 
vad genomsnittet är och i Västerbottens län är detta en signifikant positiv utveckling. 
I sex av länen (Jönköpings län, Kalmar län, Södermanlands län, Kronobergs län, 
Gävleborgs län och Jämtlands län) är det däremot en lägre andel examinerade som 
är nöjda jämfört med genomsnittet. I två av länen är utvecklingen signifikant negativ, 
det är i Stockholms län och i Jönköpings län.

diagram 26. Andel examinerade 2012 som är nöjda med utbildningen fördelat per län (%)
(Nöjd är en sammanslagning av svarsalternativen mycket nöjd + ganska nöjd)
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6. Avslutande reflektion
Rapporten visar att de som examineras från sina utbildningar inom yrkeshög-
skolan i hög grad har ett arbete inom en snar tid efter sin examen vilket är gläd-
jande. Resultaten visar på skillnader mellan utbildningsområde och mellan län. 
Detta är något myndigheten behöver analysera.

Ett mål som pekas ut av regeringen i myndighetens regleringsbrev för 2014 är att 
andelen examinerade i yrkeshögskolan som får ett arbete inom utbildningsområdet 
ska öka. Ett av myndighetens övergripande mål är att bidra till att kompetensbristen 
i det svenska arbetslivet minskar. Därför är det viktigt att beakta hela kedjan från det 
att en individ antas och påbörjar sin utbildning, fullföljer sin utbildning med examen 
och huruvida arbetet sen överensstämmer med utbildningen. 

Ser man till hela kedjan utifrån utbildningsområden kan det konstateras att  
resultatet skiljer sig mellan de olika utbildningsområdena. Till exempel så är det  
färre inom Data/IT som examinerades 2012 (55 procent) och av dessa fick åtta av 
tio ett arbete vilket var lägre än genomsnittet men däremot var överensstämmelsen 
högre än genomsnittet. Ser vi till kedjan i de övriga utbildningsområdena varierar 
resultaten. För att se om det finns några tydliga faktorer som påverkar resultaten  
i någon riktning behöver mer utförliga analyser göras och även inom respektive 
utbildningsområde då det ingår olika utbildningsinriktningar inom varje område.

diagram 27. sammanfattande diagram av förloppet från examensgrad och antal examinerade som 
ingår i undersökningen per område till andel av dessa som hade ett arbete året efter examen samt 
huruvida arbetet överensstämmer med utbildningen

 
 
 

UTbIldnIngsoMråden*

examens- 
grad 
2012

Antal  
 som ingick  

i under-
sökningen

Andel i arbete året efter examen Överens-
stämmer  
helt eller  
till största 

delen75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 71 1 232 68 ± 2

Pedagogik och undervisning 86 243 73 ± 5

Samhällsbyggnad och byggteknik 64 834 62 ± 3

Transporttjänster 77 518 73 ± 3

Ekonomi, administration och försäljning 74 3 298 61 ± 2

Hotell, restaurang och turism 77 773 50 ± 3

Teknik och tillverkning 61 1 690 59 ± 2

Kultur, media och design 74 540 58 ± 4

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 69 451 62 ± 3

Data/IT 55 703 69 ± 4

Totalt i riket 70 10 620 62 ± 1

* Exkluderade i diagrammet är kategorin Andra utbildningsområden och som  innehåller Friskvård och kroppsvård, Journalistik och information, Juridik, Säkerhetstjänster 
och Övrigt och totalt omfattar 338 personer. 
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Andra viktiga iakttagelser är att det i vissa resultat skiljer sig mellan könen inom 
vissa utbildningsområden, dessa är; Data/IT, Hotell, restaurang och turism, Kultur, 
media och design, Teknik och tillverkning och Transporttjänster. Bakomliggande 
faktorer till detta kräver en vidare analys.

Rapporten visar också på skillnader både mellan och inom regioner. Norra 
Sverige utmärker sig där hälften av länen har bättre resultat än de övriga länen, 
andra hälften har resultat som ligger under genomsnittet. Att ta reda på varför det 
ser ut så och vilka faktorer som kan ha påverkat utfallet är angeläget. 

Myndigheten har redan påbörjat studier för att ta reda på orsaker till varför 
resultat bland annat är lägre inom vissa utbildningsområden och vilka faktorer 
som påverkar, bland annat en särskild studie över examensgraden inom Data/IT. 
Likaså pågår en fördjupad analys av de öppna svaren från enkäten till de  
examinerade om varför de inte har ett arbete som överensstämmer helt eller till 
största delen med deras utbildning.
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Bilaga 1. Översiktliga resultat 2013 utifrån de 
examinerade 2012.

Anmärkning: Eftersom statistiken grundar sig på en enkätundersökning med bortfall är den behäftad med viss osäkerhet. 
De redovisade procenttalen är skattningar och har ett 95 procentigt konfidensintervall där det sanna värdet ligger inom 
felmarginalen på max ± 1 procentenhet. Den grönfyllda rutan innebär att resultatet är signifikant bättre än föregående år.
De röda svarsalternativen i rutan med nöjdheten betyder att resultatet är signifikant sämre än föregående år på just dessa alternativ.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

TId TIll ArbeTe
74 % inom en månad (74)
88 % inom 6 månader (90)

sAMMA ArbeTsgIvAre  
soM FÖre UTbIldnIngen
16 % ja (15)
(andel av de 82 % som  
hade en anställning)

sAMMA ArbeTsgIvAre  
soM på lIA-perIoden
51 % ja (47)
(andel av de 82 % som  
hade en anställning)

10 620  
examinerade

sYsselsäTTnIng  
FÖre UTbIldnIng
63 % i arbete (61)
- 60 % anställda (58)
- 3 % egenföretagare (3)

nÖJdheT Med 
UTbIldnIngen
43 % mycket nöjd (47) 
44 % ganska nöjd (41)
9 % ganska missnöjd (9)
3% mycket missnöjd (3)

FÖrändrAde ArbeTsUppgIFTer
68 % mer kvalificerade
2 % mindre kvalificerade
14 % likvärdiga
14 % vet ej/inte jämförbart
(andel av de 82 % som hade en anställning)

sYsselsäTTnIng  
eFTer UTbIldnIng
86 % i arbete varav (87)
- 82 % anställda (82)
- 4 % egenföretagare (5)

ÖverenssTäMMelse MellAn 
UTbIldnIng och ArbeTe
62 % helt/till största delen (62)
26 % till viss del (27)
12 % inte alls (11)
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Bilaga 2. NUTS-indelning

Karta över NUTS-indelningen i Sverige (2008-01-01)

nUTs 1 Färg nUTs 2 nUTs 3 län länsKod

se1 
Östra  

sverige

SE11 
Stockholm SE110 Stockholms 01

SE12 
Östra 

Mellansverige

SE121 Uppsala 03

SE122 Södermanlands 04

SE123 Östergötalands 05

SE124 Örebro 18

SE125 Västermanlands 19

se2 
Östra  

sverige

SE21
Småland med 

öarna

SE211 Jönköping 06

SE212 Kronobergs 07

SE213 Kalmar 08

SE214 Gotlands 09

SE22
Sydsverige

SE221 Blekinge 10

SE224 Skåne 12

SE23
Västsverige

SE231 Hallands 13

SE232 Västra Götalands 14

se3 
norra  

sverige

SE31
Norra 

Mellansverige

SE311 Värmlands 17

SE312 Dalarnas 20

SE313 Gävleborgs 21

SE32
Mellersta 
Norrland

SE321 Västernorrlands 22

SE322 Jämtlands 23

SE33
Övre Norrland

SE331 Västerbottens 24

SE332 Norrbottens 25

Källa: SCB RM/REN 2008, SCB

Nuts är den regionala indelningen som används 
inom EU för statistikredovisning. I Sverige utgörs 
NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden 
och NUTS 3 av län.

Koden för NUTS 3 består av 5 positioner: den 
inleds med bokstasförkortning för landet, därefter 
följer en position för varje nivå.
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Bilaga 3. Tabellbilaga – resultat med konfidensintervall per  
fråga, totalt och per kön

Tabell 1 A. resultat fördelat per kön samt totalt. redovisas i procent (%) med konfidensintervall (KI)

    Andel (%) samt angivet konfidensintervall (KI)

Fråga svarsalternativ Totalt KI Kvinnor KI Män KI

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

Anställd 60 ± 1 64 ± 1 55 ± 1

Egen företagare/ anställd i eget AB 3 ± 0 3 ± 0 4 ± 0

Arbetssökande/ arbetsmarknadspolitisk åtgärd 15 ± 1 13 ± 1 17 ± 1

Studerande 17 ± 1 15 ± 1 19 ± 1

Annat 5 ± 0 5 ± 0 4 ± 1

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Anställd 82 ± 1 83 ± 1 81 ± 1

Egen företagare/ anställd i eget AB 4 ± 0 3 ± 0 5 ± 1

Arbetssökande/ arbetsmarknadspolitisk åtgärd 8 ± 0 8 ± 1 8 ± 1

Studerande 4 ± 0 4 ± 0 5 ± 1

Annat 2 ± 0 2 ± 0 1 ± 0

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

Ja 51 ± 1 47 ± 1 55 ± 1

Nej 48 ± 1 51 ± 1 43 ± 1

Hade inte LIA 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0

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

Ja 16 ± 1 18 ± 1 13 ± 1

Nej 68 ± 1 69 ± 1 67 ± 1

Hade ingen anställning före YH/KY-utbildning 15 ± 1 12 ± 1 20 ± 1

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

Ja, de är mer kvalificerade 68 ± 1 65 ± 1 73 ± 1

Ja, de är mindre kvalificerade 2 ± 0 2 ± 0 2 ± 0

Nej, de är likvärdiga 14 ± 1 16 ± 1 12 ± 1

Vet inte/ inte jämförbart 14 ± 1 16 ± 1 12 ± 1

6. Vilken utbildningsnivå bedömer 
du är tillräcklig för ditt nuvarande arbete?

Grundskoleutbildning 3 ± 0 3 ± 0 4 ± 1

Gymnasieutbildning 19 ± 1 20 ± 1 17 ± 1

Eftergymnasial utbildning (YH/KY, högskola etc.) 77 ± 1 77 ± 1 78 ± 1

7. Hur nöjd eller missnöjd är du 
med ditt arbete som helhet?

Mycket nöjd 54 ± 1 52 ± 1 57 ± 1

Ganska nöjd 38 ± 1 40 ± 1 36 ± 1

Ganska missnöjd 6 ± 0 7 ± 1 5 ± 1

Mycket missnöjd 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0

8. Hur överensstämmer ditt nuvarande arbete med 
din YH/KY-utbildning
(Av de 86 % som har svarat att de har 
ett arbete i fråga 2)

Överensstämmer helt eller till största delen 62 ± 1 61 ± 1 63 ± 1

Överensstämmer till viss del 26 ± 1 27 ± 1 25 ± 1

Överensstämmer inte alls 12 ± 1 12 ± 1 12 ± 1

9. Vill du ha ett arbete som överensstämmer helt 
eller till största delen med din YH/KY-utbildning?
(Av de 38 % som angett att arbetet 
överensstämmer till viss del eller inte alls i fråga 8)

Ja 60 ± 1 61 ± 2 58 ± 2

Nej 17 ± 1 16 ± 1 18 ± 2

Vet inte 22 ± 1 22 ± 1 23 ± 2

10. Vad är skälet till att du helt eller till viss del 
arbetar inom ett annat område än det som din YH/
KY-utbildning var inriktad mot? (Av de 38 % som 
angett att arbetet överensstämmer till viss del eller 
inte alls i fråga 8, fler alternativ fick markeras)

Svårt att få ett arbete där jag vill bo 20 ± 1 21 ± 1 19 ± 2

Svårt att få ett arbete överhuvudtaget 36 ± 1 35 ± 2 36 ± 2

Har även en annan utbildning och arbetar inom det området 14 ± 1 16 ± 1 11 ± 1

Nuvarande arbete är mer attraktivt (arbetsvillkor, lön, karriär etc.) 26 ± 1 24 ± 2 30 ± 2

Annat, ange vad 27 ± 1 29 ± 2 26 ± 2

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

Har inte arbetat efter YH/KY-utbildningen 5 ± 0 5 ± 0 6 ± 1

Hade redan arbete när utbildningen avslutades 57 ± 1 58 ± 1 54 ± 1

Inom 1 månad 18 ± 1 17 ± 1 18 ± 1

Inom 2-6 månader 14 ± 1 13 ± 1 14 ± 1

Efter mer än 6 månader 6 ± 0 5 ± 0 7 ± 1

12. Hur nöjd eller missnöjd är du med din YH/KY-
utbildning som helhet?

Mycket nöjd 43 ± 1 44 ± 1 43 ± 1

Ganska nöjd 44 ± 1 45 ± 1 43 ± 1

Ganska missnöjd 9 ± 0 8 ± 1 10 ± 1

Mycket missnöjd 3 ± 0 3 ± 0 4 ± 1
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Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145, 721 05 Västerås, Sweden

www.myh.se

I denna rapport redovisar vi resultat från en 
enkätundersökning som belyser examinerades 
sysselsättning året efter att de har genomgått en 
kvalificerad yrkesutbildning eller yrkeshögskoleutbildning.

Syftet med undersökningen är att få svar på i vilken 
utsträckning utbildningarna leder till arbete, och huruvida 
arbete och utbildning överensstämmer.

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att förse 
arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.


