
 

 
 
 
 
 

 
 
 

InTheLoop4VET 
 

O1-T4: Undersökningsverktyg för spårning av 
alumner för leverantör av Yrkesutbildning  

 
 

Resultattyp: Projektresultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEA 
Maj 2020 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Projekt akronym: InTheLoop4VET 

Projektnamn:   Förbättra Yrkesutbildningsleverantörernas Användning av 

Spårningsfeedback av Utexaminerade 

Projektkod: 2019-1-SE01-KA202-060542 

Dokumenthistorik 

Version Datum Ändringar Typ av ändring Levererat av 

Version 1.0 21/05/2020 Första 
dokument - PROMEA 

     

     

 
Dokumentinformation  

Dokument ID-namn: 2020-05-21_InTheLoop4VET_O1-T4_Survey tool 

Dokumenttitel: O1-T4:   Undersökningsverktyg för spårning av alumner för 

leverantör av Yrkesutbildning 

Resultattyp: Projektresultat  

Leveransdatum: 21/05/2020 

Aktivitetstyp:  Forskning/datainsamling 

Aktivitetsledare: PROMEA  

Delningsnivå: Offentligt 

 
Varning 
 
Europeiska kommissionens stöd för produktion av denna publikation utgör inte ett stöd för 
innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig 
för användning som kan komma att göras av informationen i den. 
Projektresurserna som finns här är offentligt tillgängliga under Creative Commons-licensen 4.0 
B.Y. 



 

 
[Yrkesutbildningsinstitutionens namn] 

 
Alumnundersökning  

 
 
Kära Alumn,  
 
Som en del av vårt ständiga arbete för att tillhandahålla högkvalitativa yrkesutbildningsprogram till 
våra nuvarande och blivande studenter ber vi dig att delta i en undersökning som fokuserar på vår 
institutions alumner. 
 
Vi hoppas få reda på vad som hände med dig efter att du avslutat dina studier vid vår institution. 
Hittade du ett jobb eller letar du fortfarande efter ett, förberedde dina studier dig väl för 
arbetsplatsen och använder du de kunskaper och färdigheter du lärde dig under dina studier? 
 
Kärnmålen för denna alumnundersökning är att förbättra studieprogrammen och, mer specifikt, att 
granska våra läroplaner. 
 
Din information kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Resultaten kommer att användas för 
våra interna kvalitetssäkringsprocesser och, i det fallet att det publiceras, kommer det inte att vara 
möjligt att identifiera individuella personer.  
 
Vänlige återlämna det ifyllda frågeformuläret så snart som möjligt till adressen nedan.  
 
Tack så mycket på förhand för din tid och ditt bidrag.  
 
Fru/Herr [xxxx] 
Projektledare för [institutionens namn] alumnundersökningsteam 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Sektion A – Alumnprofil 
 

Namn och efternamn:   

Kön:  Kvinna  Man 

Ålder:  18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55+ 



 

Datum för antagning: [ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Datum för examen: [ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Vilken utbildningsnivå 
genomförde du vid 
yrkesutbildningsinstitutionen? 

 Kandidatnivå 

 Diplom 

 Certifikat 

 Annan (vänligen specificera) _____________________ 

Vad är ditt specialiseringsområde?  Byggbranschen, hantverk, handel och industri  

  Kommersiell, kontorsverksamhet, offentlig förvaltning    

  Jordbruk, skogsbruk och fiske  

 Hälsa och hälsorelaterat 

 IKT 

 Gästfrihet och turism 

Vilka parametrar var viktiga för 
ditt beslut att studera vid en viss 
yrkesutbildningsinstitution? 
(välj så många som gäller) 

 Närhet till hemmet 

 Tillgänglighet av stipendium 

 Stadens/statens/regionens attraktivitet  

 Institutionens rykte  

 Det tillhandhållna 

studieprogrammets/specialiseringsområdets 

attraktivitet  

 Rekommendation från vänner/bekanta  

 Råd från föräldrar/släktingar  

 Annan (vänligen specificera) _____________________ 

Hur många timmar i veckan har du 
i genomsnitt studerat utanför 
lektionerna? 

 Mindre än 5 timmar 

 5 till 10 timmar 

 10 till 15 timmar 

 15 till 20 timmar 

 Mer än 20 timmar 

Hade du praktiktid (på 
arbetsplatser) under din studie på 
institutionen? 

 Ja 

 Nej 



 

Var du anställd under dina 
studier?  

 Ja, heltid  

 Ja, deltid 

 Nej 

Vilken typ av anslutning/kontakt 
har du med institutionen efter 
examen? 
 

 Nyhetsbrev/email 

 Sociala medier 

 Alumnträffar 

 Alumniförening/forum 

 Professionellt och socialt stöd/vägledning 

 Jag har inga kontakter med 

Yrkesutbildningsinstitutionen 

 Annan (vänligen specificera) _____________________ 

Hur är din nuvarande situation? 
 Jag har ett permanent heltidsjobb 

 Jag har ett tillfälligt heltidsjobb 

 Jag är egenföretagare/frilansare  

 Jag har enstaka jobb (bara för att tjäna lite pengar) 

 Jag har en praktik 

 Jag fortsätter i akademisk utbildning (högre 

utbildning)  

 Jag genomgår vidare yrkesutbildning 

 Jag är hemmafru/husman, familjevårdare 

 Jag är inte anställd utan söker jobb  

 Jag är mitt i militär- eller civiltjänst 

 Annan (vänligen specificera) _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Sektion B – Utvärdering av yrkesutbildningsinstitutionens kvalitet  
 

Hur skulle du betygsätta din tillfredsställelse med de utbildningsförhållanden du upplevt vid 
yrkesutbildningsinstitutionen? 
 Mycket 

missnöjd 
 

1 

Missnöjd 
 
 

2 

Neutral 
 
 

3 

Nöjd 
 
 

4 

Mycket 
nöjd 

 
5 

Byggnadens/lokalens kvalitet      

Tillgänglighet och kvalitet på 
teknisk utrustning (t.ex. 
labbutrustning, datorer, 
undervisningsmedia) 

     

Utbud och kvalitet på läromedel 
(t.ex. böcker, 
internetanslutning) 

     

Undervisning och pedagogisk 
kvalitet hos utbildare 

     

Stöd och förbättring av elevens 
motivation 

     

Möjligheter till konsultation 
med utbildare 

     

Klassrumsatmosfär/interaktion 
med klasskamrater 

     

Hur skulle du betygsätta din tillfredsställelse med bestämmelserna relaterade till anställning 
och praktik under din studiekurs? 

Möjligheter till praktik      

Stöd vid sökande av praktikplats       

Relation mellan teori och praktik       

Förberedelse för faktisk 
arbetsmiljö  

     

Uppdateringar av 
undervisningsinnehåll enligt 
utvecklingen av arbetsplatskrav 
 

     



 

Stöd till anställning/jobbsökning      

I vilken utsträckning upplever du att du har förvärvat följande färdigheter/kompetenser efter 
examen? 
 Inte alls 

 
 
 
 

1 

I liten 
utsträcknin

g 
 
 

2 

I viss 
utsträckn

ing 
 
 

3 

I större 
utsträckn

ing 
 

 
4 

I stor 
utsträckn

ing 
 
 

5 

Djup expertis inom mitt område      

Verbal och/eller skriftlig 
kommunikation 

     

Förmåga att utveckla nya idéer 
och lösningar 

     

Förmåga att anpassa sig till 
förändrade förhållanden 

     

Förmåga att lösa problem      

Förmåga att prioritera uppgifter       

Förmåga att möta deadlines       

Förmåga att ta snabba beslut       

Förmåga att planera och anta 
sig mål  

     

Förmåga att prestera väl under 
press 

     

Förmåga att övervaka och 
bedöma kvaliteten på eget 
arbete 

     

Förmåga att övervaka och 
bedöma kvaliteten på andras 
arbete 

     

Förmåga att arbeta produktivt 
inom ett team 

     

Förmåga att hävda min 
auktoritet 

     

Övervägde du någonsin att avbryta ditt deltagande under studietiden? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, beskriv varför:  



 

 Ekonomiska skäl  

 Heltids- eller deltidsanställning 

 Studieprogrammet uppfyllde inte förväntningarna 

 Familjeskäl (t.ex. familjemedlem som behöver ständig vård/övervakning, oplanerat 

föräldraskap, osv) 

 Annat (vänligen specificera) _____________________ 

 Jag vill inte ange orsaken 

Sektion C – Alumnens anställningsväg efter examen 
 

Vad var din status de första sex månaderna efter examen? (Flera svar möjliga) 

 Anställning – heltid  

 Anställning – deltid 

 Egenföretagare/frilansarbete 

 Enstaka jobb (bara för att tjäna lite pengar) 

 Praktik 

 Vidareutbildning (högre utbildning) 

 Vidare yrkesutbildning/praktik 

 Hemmafru, hemmaman, familjearbete 

 Inte anställd, men söker jobb 

 Militär eller offentlig tjänst 

 Annat (vänligen specificera): _______________________ 

När började du ditt första jobb efter examen? 

 Vid tiden för examen 

 Mindre än 1 månad efter examen 

 1 till mindre än 3 månader efter examen 

 3 till mindre än 6 månader efter examen 

 6 till mindre än 9 månader efter examen 

 9 till mindre än 12 månader efter examen 

 Över ett år efter examen 

 Jag har inte varit anställd sedan examen 



 

När började du söka jobb? 

 Före examen 

 Kring tiden för examen 

 Efter examen 

Hur länge har du sökt efter ditt jobb? 

 Mindre än 1 månad 

 1 till mindre än 3 månader 

 3 till mindre än 6 månader 

 6 till mindre än 9 månader 

 9 till mindre än 12 månader 

 Över ett år 

Hur sökte du efter ditt första jobb efter examen? (Flera svar möjliga) 

 Följde jobbannonser/meddelanden på internet, tidningar och andra medier 

 Med hjälp av familjekontakter av föräldrar, släktingar 

 Med hjälp av personliga kontakter av vänner, skolkamrater osv. 

 Oberoende kontakt direkt med arbetsgivare 

 Genom praktikplatser under min studiekurs 

 Genom praktik efter examen 

 Jag kontaktades av en arbetsgivare 

 Deltagande i jobbmässor 

 Genom offentliga arbetsförmedlingar 

 Genom privata arbetsförmedlingar 

 Via sociala nätverk (t.ex. LinkedIn, Facebook) 

 Genom yrkesutbildningsinstitutets karriärcentrum 

 Genom stöd av lärare vid yrkesutbildningsinstitutionen 

 Ej tillämpligt, jag har inte sökt efter anställning 

 Annat (vänligen specificera): _______________________ 

Vilken var den mest framgångsrika metoden för att hitta ditt första jobb? (Välj bara ett svar) 

 Följde jobbannonser/meddelanden på internet, tidningar och andra medier 



 

 Med hjälp av familjekontakter av föräldrar, släktingar 

 Med hjälp av personliga kontakter av vänner, skolkamrater osv. 

 Oberoende kontakt direkt med arbetsgivare 

 Genom praktikplatser under min studiekurs 

 Genom praktik efter examen 

 Jag kontaktades av en arbetsgivare 

 Deltagande i jobbmässor 

 Genom offentliga arbetsförmedlingar 

 Genom privata arbetsförmedlingar 

 Via sociala nätverk (t.ex. LinkedIn, Facebook) 

 Genom yrkesutbildningsinstitutets karriärcentrum 

 Genom stöd av lärare vid yrkesutbildningsinstitutionen 

 Ej tillämpligt, jag har inte sökt efter anställning 

 Annat (vänligen specificera): _______________________ 

Hur många arbetsgivare har du lyckats kontakta efter att du slutfört ditt 
utbildningsprogram? 

 Jag har inte kontaktat någon arbetsgivare 

 1 arbetsgivare 

 2 till 4 arbetsgivare 

 5 till 10 arbetsgivare 

 Fler än 10 arbetsgivare 

Från hur många arbetsgivare fick du samtal om intervjuer? 

 Jag har inte blivit kallad till en intervju ännu 

 Från 1 arbetsgivare 

 Från 2 till 4 arbetsgivare 

 Från 5 till 10 arbetsgivare 

 Från fler än 10 arbetsgivare 

Vilka är de svårigheter du har stött på när du letat efter ett jobb? 

 Brist på svar/begränsad respons från arbetsgivare 

 Arbetsgivare som inte är intresserade av min kvalifikationsnivå 



 

 Arbetsgivare som inte är intresserade av mitt specialiseringsområde 

 Brist på arbetserfarenhet 

 Begränsade anställningsmöjligheter i mitt område 

 Annat (vänligen specificera): _______________________ 

Hur många jobb (inklusive din nuvarande) har du sammanlagt haft sedan du tog examen? 

 Ingen, jag har aldrig varit anställd sedan examen 

 Ett jobb 

 Två jobb 

 Tre jobb 

 Fler än tre jobb 

Vänligen svara på kommande frågor om du är anställd. 
Om du för närvarande inte är anställd, fortsätt till avsnitt E i frågeformuläret. 

Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande jobb? 

 Mindre än 1 månad 

 1 till mindre än 3 månader 

 3 till mindre än 6 månader 

 6 till mindre än 9 månader 

 9 till mindre än 12 månader 

 Över ett år 

Vilken ekonomisk sektor är du för närvarande anställd i? 

 Byggbranschen, hantverk, handel och industri 

  Kommersiell, kontorsverksamhet, offentlig förvaltning 

  Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 Hälso- och hälsorelaterat 

 IKT 

 Gästfrihet och turism 

Annat (vänligen specificera): _______________________ 

Vilken typ av arbetsgivare arbetar du för? 

 Offentlig/Regering 



 

 Privat 

 Ej applicerbart/egenföretagare 

 Icke-statlig organisation (NGO) 

 Internationell eller diplomatisk 

 Annat (vänligen specificera): _______________________ 

Vad är din nuvarande nettomånadsinkomst? 

 Mindre än 6000 SEK 

 6000 – 7999 SEK 

 8000 – 9999 SEK 

 10 000 – 14 999 SEK 

 15 000 – 19 999 SEK 

 20 000 – 24 999 SEK 

 25 000 – 30 000 SEK 

 Över 30 000 SEK 

Hur stor är det företag du för närvarande är anställd på? 

1 till 9 anställda 

10 till 49 anställda 

50 till 99 anställda 

100 till 249 anställda 

250 till 999 anställda 

1000 eller fler anställda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sektion D – Utvärdering av studie mot arbetskrav * 
 
* Om du för närvarande inte är anställd, vänligen fortsätt till avsnitt E i frågeformuläret 
 

I vilken utsträckning krävs följande färdigheter/kompetenser i din nuvarande anställning? 

 Inte alls 
 

 
 

1 

I liten 
utsträckning 

 
 

2 

I viss 
utsträckning 

 
 

3 

I större 
utsträckning 
 

 
4 

I stor 
utsträckning 

 
 

5 
Djup expertis inom mitt 
område 

     

Verbal och/eller skriftlig 
kommunikation 

     

Förmåga att utveckla nya 
idéer och lösningar 

     

Förmåga att anpassa sig 
till förändrade 
förhållanden 

     

Förmåga att lösa 
problem 

     

Förmåga att prioritera 
uppgifter  

     

Förmåga att möta 
deadlines  

     

Förmåga att ta snabba 
beslut  

     

Förmåga att planera och 
anta sig mål  

     

Förmåga att prestera väl 
under press 

     

Förmåga att övervaka 
och bedöma kvaliteten 
på eget arbete 

     

Förmåga att övervaka 
och bedöma kvaliteten 
på andras arbete 

     

Förmåga att arbeta 
produktivt inom ett team 

     

Förmåga att hävda min 
auktoritet 

     

I vilken utsträckning tror du att de färdigheter och kunskaper du förvärvat under dina studier 
används i ditt nuvarande jobb? 



 

 Inte alls 

 
 

I liten 
utsträckning 

 

I viss 
utsträckning 

 

I större 
utsträckning 

 

I stor 
utsträckning 

 

I vilken utsträckning är du nöjd med din nuvarande arbetssituation? 

 Inte alls 

 
 

I liten 
utsträckning 

 

I viss 
utsträckning 

 

I större 
utsträckning 

 

I stor 
utsträckning 

 

Om ditt jobb inte är nära relaterat till dina studier, varför valde du det här jobbet? 

 Ej tillämpligt, mitt jobb är nära relaterat till mina studier 

 Mitt nuvarande jobb är bara tillfällig språngbräda, jag letar fortfarande efter 

yrkesorientering 

 Jag har inte hittat ett lämpligt jobb (ännu) 

 Jag får en högre lön i mitt nuvarande jobb 

 Mitt nuvarande jobb erbjuder mer säkerhet 

 Mina intressen har förändrats 

 Mitt nuvarande jobb tillåter ett flexibelt schema 

 Mitt nuvarande jobb ligger nära mitt hem 

 Annat (vänlige specificera) _______________________ 

Enligt din åsikt, vilken examen/kvalifikationsnivå matchar bäst ditt nuvarande jobb? 

 En högre examen/kvalificering än min 

 Min examen/kvalificering 

 En lägre examen/kvalificering  

  Ingen examen/kvalificering behövs 

Har du börjat eller planerar du att påbörja nya studier efter studien vid vår 
yrkesutbildningsinstitution? 

 Ja, och jag har slutfört det med framgång 

 Ja, och jag studerar fortfarande 

 Ja, jag började på en annan utbildning men slutade 

 Nej, jag har inte påbörjat andra studier men jag planerar att göra det 

 Nej, jag har inte påbörjat nya studier och jag planerar inte att göra det 

Varför påbörjade du/varför planerar du att påbörja andra studier? 



 

 För att uppnå en högre akademisk eller yrkesexamen 

 För att förbättra chansen att hitta ett jobb (vilket jobb som helst) 

 För att förbättra chanserna att hitta ett jobb som kommer att tillfredsställa mig mer än mitt 

nuvarande 

 Personligt intresse för ett visst ämnesområde 

 Det har efterfrågats/begärts av min nuvarande arbetsgivare 

 Jag vill förbättra mina möjligheter till befordran 

 Annan (vänligen specificera):  _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sektion E – Utvärdering av alumnundersökningen 
 

Hur skulle du betygsätta följande aspekter av denna undersökning? 

 Mycket 
dåligt 

 
1 

Dåligt 
 

2 

Rimligt 
 

3 

Bra 
 

4 

Utmärkt 
 

5 

Frågeformulärets längd      

Frågornas tydlighet      

Förståelig frasering      

Frågornas relevans för att 
förbättra yrkesutbildningen 
 

     

Frågornas relevans för 
information om 
arbetsmarknaden 

     

Vilka kommentarer/förslag angående denna undersökning vill du göra? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tack så mycket för att du utförde undersökningen! 


