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Du avslutade en yrkeshögskoleutbildning 2015 
– vad gör du idag? 
Med det här brevet vill vi bjuda in dig att delta i en enkätundersökning 
för er som avslutade en yrkeshögskoleutbildning 2015.  
Frågorna som vi ber dig besvara handlar bland annat om hur din 
arbetsmarknadssituation ser ut idag – om du har jobb, studerar eller gör 
något annat. Syftet är att få mer kunskap och vetskap om olika faktorer 
kring utbildningen och din situation på arbetsmarknaden.  

Undersökningen genomförs av oss på Statistiska centralbyrån (SCB) på 
uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). 

Dina svar är unika 
Att delta i undersökningen är frivilligt, men din medverkan är mycket 
betydelsefull eftersom dina svar bidrar till att förbättra YH-
utbildningen. Dina svar är unika och kan inte ersättas med någon 
annans. 

Svara via webb eller pappersenkät 
Enklast besvarar du frågorna genom att gå in på www.insamling.scb.se. 

Dina inloggningsuppgifter är: 

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Om du istället 
väljer att besvara pappersenkäten fyller du i svaren och skickar in den i 
det portofria svarskuvertet.  

Vi ber dig besvara frågorna så fort som möjligt! 

Stort tack på förhand för din medverkan!  

Med vänlig hälsning 

   

Marie Lindquist  Viktor Morell 
Analytiker                           Undersökningsledare 
Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån 

 Mer information finns på nästa sida 

Kontakta oss gärna: 
Frågor om undersökningen och dess syfte 
Marie Lindquist, MYH 
010 – 209 02 11, marie.lindquist@myh.se 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Box 145, 721 05 Västerås 
www.myh.se 

Frågor om insamlingen av enkäten 
Enkätenheten, SCB 
019 – 17 69 30, enkat@scb.se 
Statistiska centralbyrån 
701 89 Örebro 
www.scb.se 
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Så används de lämnade uppgifterna  
Resultatet från undersökningen används som underlag för att kunna 
utvärdera hur det gått för dem som examinerades från en YH-utbildning 
2015. Det kommer att användas i MYH:s analys- och uppföljningsarbete. 
Totalt ingår cirka 12 900 personer i undersökningen. 

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att komplettera dina 
svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, 
ålder, högsta utbildningsnivå, födelseland (i grupper) och föräldrars 
födelseland (i grupper). Från MYH hämtas även information om din 
YH-utbildning. 

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsupp-
gifter innan materialet överlämnas till MYH för fortsatt bearbetning. 
MYH:s behandling av uppgifterna omfattas också av statistik-
sekretess. En identifieringsnyckel skapas och sparas för att kunna 
användas för framtida studier i uppföljningssyfte. Identifierings-
nyckeln sparas av SCB till den 31 december 2019. 

De lämnade uppgifterna skyddas 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när resultaten från 
undersökningen redovisas. 

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar 
med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnads-
plikt. Samma sekretesskydd gäller hos MYH.  

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgifts-
lagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken. 

Information om personuppgifter 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som SCB utför i denna undersökning. MYH:s behandling 
av uppgifterna omfattas också av statistik-sekretess 

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av 
ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. En ansökan om register-
utdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som 
utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina 
personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har 
du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade 
eller raderade.  

Numret på enkätens baksida är bland annat till för att SCB under 
insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och kunna skicka 
påminnelser. 

Redovisning av resultat 
Resultatet från undersökningen kommer att redovisas under våren 
2017 på www.myh.se.  

 



 

Uppföljning av examinerade från YH -utbildningar med avslut 2015
 

1.
 

Vilken var din huvudsakliga sysselsättning under
 

sexmånadersperioden före din YH-utbildning?
 

Ange endast ett alternativ
 

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet,
 

semester, ange din normala sysselsättning
 

 Anställd 

 Egen företagare/ anställd i eget AB 

 Arbetssökande/ arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd (även studieinriktade åtgärder) 

 Studerande 

 Annat 

2.
 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?
 

Ange endast ett alternativ
 

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet,
 

semester, ange din normala sysselsättning
 

 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 får 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 jobb 

 Saknar den erfarenhet som krävs 

 På grund av familjeskäl 

 Annat 
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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 

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. 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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