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«lpnr» 

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 

Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger og skriftlige instrukser og skal ikke svare på alle 
spørsmålene. Les henvisningene nøye. Vi ber deg fylle ut nøyaktig med kryss inni rutene, fordi skjemaet leses 
maskinelt. 

Avsluttet fagskoleutdanning 

1 Fullførte du en fagskoleutdanning vårsemesteret (januar – juni) 2012? 

  Ja  Spm. 2 

  Nei  Send inn og avslutt undersøkelsen 

 

2 Hvilken fagskoleutdanning var dette? ___________________________________________________________ 

3 I hvilket fylke ligger studiestedet? ______________________________________________________________ 

4 I hvilken måned fullførte du denne utdanningen?  Måned nr.:  2012 

5 Hvor lang tid er den normale varigheten (fulltidsutdanning) for denne utdanningen? (Kryss av for det alternativet 
som er nærmest varigheten på din fagskoleutdanning.) 

 Ca. et halvt år 

 Ca. ett år 

 Ca. ett og et halvt år  

 Ca. to år eller mer 

 

6 Hvilke var de tre viktigste grunnene til at du valgte den fagskoleutdanningen du fullførte våren 2012? (HER 
TILLATES BARE TRE KRYSS) 

 Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg ønsket å gå inn i et bestemt yrke 

 Jeg ville sikre meg mot arbeidsledighet 

 Det faglige innholdet i denne utdanningen interesserer meg  

 Jeg ville ha en jobb som gir en rimelig sikker og forutsigbar framtid 

 Jeg har visst i flere år at det var denne utdanningen jeg ville ta  

 Det var viktig for meg å velge en relativt kort utdanning  

 Jeg ville studere i den byen / på det stedet der denne fagskolen ligger 

 Jeg ble oppfordret av familie til å ta denne fagskoleutdanningen 

 Jeg ble oppfordret av venner til å ta denne fagskoleutdanningen 

 Jeg ble oppmuntret av lærere eller rådgivere til å ta denne fagskoleutdanningen 

 Jeg ble oppmuntret av arbeidsgiver til å ta denne fagskoleutdanningen 

 Jeg fikk støtte av arbeidsgiver (f.eks. økonomisk støtte eller annen tilrettelegging) til å ta denne 

      fagskoleutdanningen. 
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7 Var fagskoleutdanningen et ledd i en karriereplan? 

  Nei  Spm. 9 

  Ja  Spm. 8 

 

8 Var fagskoleutdanningen et ledd i en karriereplan etter… (kryss av for alle aktuelle alternativer) 

 … pålegg fra arbeidsgiver?  

 … ønske fra arbeidsgiver? 

 … eget ønske? 

 

9 Fikk du økonomisk støtte fra arbeidsgiver til å ta fagskoleutdanningen? 

 Ja 

 Nei 

 

Videregående opplæring 

 

10 Når avsluttet du videregående opplæring? År:  

 

11 Hvilken studieretning/hvilket utdanningsprogram fulgte du i videregående? Hvis du har gått på flere, oppgi det 
du har tilbrakt lengst tid på. I alternativene oppgis både navn på utdanningsprogram etter 2006, og eldre navn på 
studieretninger som skal tilsvare disse. 

 1 Studiespesialisering med programområder for realfag, formgivingsfag og språk, samfunnsfag og  
økonomi/Allmenne, økonomiske og administrative fag 

 2 Idrettsfag 

 3 Musikk, dans og drama 

 4 Helse- og sosialfag  

 5 Design og håndverksfag, Formgivingsfag, Trearbeidsfag 

 6 Elektrofag 

 7 Medier og kommunikasjon 

 8 Naturbruk 

 9 Restaurant- og matfag, Hotell- og næringsmiddelfag 

 10 Bygg- og anleggsteknikk, Byggfag, Tekniske byggfag 

 11 Teknikk og industriell produksjon, Mekaniske fag, Kjemi- og prosessfag 

 12 Service og samferdsel, Salg og service, Handel og kontor 

 

12 Har du fullført videregående opplæring, det vil si fullført med enten studie- eller yrkeskompetanse? 

  Ja  Spm. 13 

  Nei  Spm. 14 
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13 Har du studie- eller yrkeskompetanse, eventuelt begge deler? (Flere kryss er mulig)  

 Studiekompetanse     

 Yrkeskompetanse med fag/svennebrev       

 Yrkeskompetanse fra skole (uten fag/svennebrev ) 

 

Arbeid og arbeidssøking 

 

14 Dersom du tenker tilbake på den fagskoleutdanningen du tok, hvor fornøyd er du med utdanningens relevans for 
arbeidslivet?        

 Svært misfornøyd 

 Litt misfornøyd 

 Verken eller 

 Litt fornøyd 

 Svært fornøyd 

 

15 Betraktet du deg i uken 4. – 10. mars 2013 hovedsakelig som … 

 Yrkesaktiv? 

 Student/skolelev? 

 Hjemmearbeidende (uten lønn)? 

 Vernepliktig? 

 Arbeidsledig? 

 Annet? 

 

16 Når fikk du din første jobb etter fullført fagskoleutdanning? (Ev. kryss av dersom du fortsatte i samme jobb eller 
du ikke har fått jobb) 

Månedsnr:  År:    Spm. 17 

 Fortsatte i samme jobb som før fagskoleutdanningen  Spm. 17 

 Uaktuelt, ikke fått noen jobb (heller ikke deltidsjobb)  Spm. 19 

 

17 Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i uken 4. – 10. mars 2013? (Arbeid gjennom 
arbeidsmarkedstiltak regnes her ikke som inntektsgivende arbeid.) 

  Nei  Spm. 18 

 Ja    Spm. 21 

 

18 Hadde du i uken 4. – 10. mars 2013 inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra på grunn av ferie, 
lønnet omsorgspermisjon, sykdom eller lignende? 

 Nei  Spm. 19 

 Ja    Spm. 21 
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19 Var du i uken 4. – 10. mars 2012 engasjert i et arbeidsmarkeds- eller sysselsettingstiltak? 

 Nei  Spm. 21 

 Ja     Spm. 20 

 

20 Hva slags tiltak var dette? 

 Lønnstilskudd  Sysselsettingstiltak  Opplæring (inkludert arbeidsmarkedstiltak og jobbklubb) 

 Arbeidspraksis (uten lønn fra arbeidsgiver, men med individstøtte fra NAV eller trygdeytelse) 

 

21 Har du aktivt søkt arbeid i forbindelse med at du avsluttet din fagskoleutdanning? 

 Nei  Spm. 22 

 Ja    Spm. 23 

 

22 Arbeidssøking var ikke aktuelt fordi jeg … 

 … fortsatte i samme jobb som den jeg hadde før jeg tok fagskoleutdanning  Spm. 25 

 … fikk jobb uten å søke  Spm. 25 

 … ønsket ikke og ønsker for tiden ikke jobb/kunne ikke og kan for tiden ikke påta  

meg jobb  Spm. 37 

 

23 Når begynte du å søke arbeid i forbindelse med at du avsluttet din fagskoleutdanning, og hvor mange søknader 
har du sendt? (Om du begynte å søke jobb før utdanningen var avsluttet, oppgir du det tidspunktet.) 

Månedsnr:    År:    Ca. antall søknader sendt:  

 

DE SOM HAR SVART «NEI» PÅ SPØRSMÅL 17 OG «NEI» PÅ SPØRSMÅL 18 (DE SOM IKKE ER I ARBEID) SVARER PÅ 
SPØRSMÅL 24. RESTEN GÅR TIL SPØRSMÅL 25. 

 

24 Dersom du hadde fått tilbud om arbeid, kunne du påtatt deg det i løpet av perioden 18. februar – 10. mars 2013? 

 Ja  Spm. 37 

 Nei  Spm. 37 

 

25 Hadde du i uken 4. – 10. mars 2013 mer enn ett arbeidsforhold? (ekstrajobb eller lignende) 

  Nei   

 Ja, spesifiser antall stillinger  

 

DE NESTE SPØRSMÅLENE GJELDER HOVEDARBEIDSFORHOLDET – DET VIL SI DET ARBEIDSFORHOLDET DU BRUKTE 
MEST TID PÅ I UKEN 4. – 10. MARS 2013. 

 

26 Hva slags sektor arbeider du i nå? 

 Statlig 

 Fylkeskommunal 

 Kommunal 

 Privat (herunder stiftelse, aksjeselskap, organisasjon, personlig eid selskap) 
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27 Arbeider du… 

 … mer enn heltid? Spm. 29 

 … heltid (100%)?  Spm. 29 

 … deltid? Oppgi tall for prosent av heltid:  %  Spm. 28 

 

28 Hva er den viktigste grunnen til at du arbeider deltid i denne stillingen? 

 Det har ikke vært mulig å få full stilling 

 Ønsker å ha flere jobber som til sammen gir full tid 

 Ønsker ikke/kan ikke arbeide mer på grunn av omsorgsforpliktelser 

 Ønsker ikke/kan ikke arbeide mer på grunn av videre studier 

 Annet 

 

29 Er du … (SETT BARE ETT KRYSS) 

 … fast ansatt? 

 … vikar eller i en annen midlertidig stilling? 

 … frilansmedarbeider (herunder som selvstendig næringsdrivende)? 

 … selvstendig næringsdrivende (uten å anse deg som å arbeide frilans)? 

 

30 Hadde du inntektsgivende arbeid i tiden rett før du begynte på din fagskoleutdanning? 

  Nei   Spm. 34 

  Ja    Spm. 31  

 

31 Arbeider du hos samme arbeidsgiver som der du jobbet rett før fagskoleutdanningen? 

 Ja 

 Nei 

 

32 Var den forrige jobben forskjellig fra din nåværende jobb med hensyn til arbeidsoppgaver? (SETT BARE ETT 
KRYSS) 

  Arbeidsoppgavene er de samme som før 

 Arbeidsoppgavene er blitt endret 

 

33 Var den forrige jobben forskjellig fra din nåværende jobb med hensyn til arbeidsbetingelser? (SETT BARE ETT 
KRYSS) 

 Arbeidsbetingelsene er de samme som før 

 Arbeidsbetingelsene er bedre enn før 

 Arbeidsbetingelsene er dårligere enn før 
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34 Hvordan vil du karakterisere arbeidsoppgavene dine i denne jobben du har nå (uken 4. – 10. mars 2013) i forhold 
til nivået på den fagskoleutdanningen du avsluttet våren 2012? 

  Arbeidsoppgavene krever utdanning på samme nivå som fagskoleutdanningen 

 Arbeidsoppgavene krever utdanning på et høyere nivå enn fagskoleutdanningen 

 Arbeidsoppgavene krever utdanning på nivå fullført videregående opplæring  

 Arbeidsoppgavene krever at 1 – 2 års videregående opplæring er fullført  

 Det er helt uten betydning om en har videregående opplæring eller fagskoleutdanning 

 

35 Hvordan synes du innholdet i fagskoleutdanningen passer med arbeidsoppgavene i denne jobben? 

 Godt 

 Middels 

 Dårlig  

 

HVIS DU HAR KRYSSET AV FOR ET AV DE TO SISTE ALTERNATIVENE I SPM. 34, OG/ELLER HAR KRYSSET AV FOR DET 
SISTE ALTERNATIVET I SPM. 35, SKAL DU BESVARE SPM 36. ANDRE GÅR RETT TIL SPM. 37 

 

36 Hva var den viktigste årsaken til at du i uken 4. – 10. mars 2013 hadde en jobb som ikke helt samsvarte med den 
fagskoleutdanningen du avsluttet våren 2012? 

 Det har ikke vært mulig å få arbeid i samsvar med fagskoleutdanningen 

 Det er lav lønn i de jobbene fagskoleutdanningen kvalifiserer for 

 Er ikke interessert i den typen arbeid som fagskoleutdanningen kvalifiserer for  

 Er primært opptatt med videre studier/skolegang 

 Annet 

 

Videre utdanning 

 

37 Var du i uken 4. – 10. mars 2013 i gang med skolegang/studier? 

 Ja  Spm. 38 

 Nei  Spm. 41 
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38 Hva slags utdanning er dette? (Sett ett kryss for nivå og ett kryss for fagfelt) 

Nivå 

 1 Videregående opplæring 

 2 Fagskoleutdanning 

 3 Høyere utdanning (høgskole/universitet) 

 4 Annet 

Fagfelt 

  1 Humanistiske og estetiske fag (historie, språk, religion, musikk, design etc.) 

   2 Lærerutdanning og pedagogiske fag 

   3 Mediefag, herunder radio- og fjernsynsproduksjon 

   4 Samfunnsfag, samfunnsøkonomi og juridiske fag 

   5 Økonomisk-administrative fag 

   6 Tekniske fag, håndverksfag og naturvitenskapelige fag  

  7 Helse- og sosialfag 

  8 Idrettsfag 

  9 Primærnæring (jordbruk, gartneri, skogbruk fiske, havbruk) 

  10 Samferdselsfag, militære fag, fengsels-, toll-, politi- og brannvernfag 

 11 Servicefag (hår- og skjønnhetspleie, servitør, vinkelner, stuertutdanning, maskør- og parykkfag,              
vaskerifag, tekstilrensfag, gjenvinningsfag etc.) 

  12 Vet ikke 

 

39 Studerer du på heltid eller deltid? 

 Heltid 

 Deltid 

 

40 Hva er den viktigste grunnen til at du holder på med denne utdanningen? 

  Fikk andre faglige interesser 

  Har hatt vansker med å finne en jobb som er relevant for den fagskoleutdanningen jeg  

        avsluttet våren 2012 

  Økt interesse for faget fikk meg til å fortsette med videre utdanning 

  Ønsker å ha flere valgmuligheter på arbeidsmarkedet  

  Annet 

 

41 Hva er den høyeste utdanningen du planlegger å ta?  

  Ingen utdanning utover fagskolenivået 

  1–2 års studier i høyere utdanning 

  3-årig bachelorgrad 

  4 års høyere utdanning 

  Utdanning på masternivå/høyere grads profesjonsstudier (5–6 års høyere utdanning) 

  PhD (doktorgrad) 
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Personalia og bakgrunnsopplysninger 

 

42 Fødselsår:   19     

 

43 Kjønn:  Mann    Kvinne 

 

44 Har du omsorgsansvar for barn? 

 Nei    

 Ja              Antall barn             Yngste barns alder:  år 

 

45 Hvor er du og dine foreldre født? For adopterte gjelder adoptivforeldres fødeland 

 

 Meg 
selv 

Mor Far 

Norge    

Norden og Vest-Europa ellers, samt EU-landene Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, 
Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria og Romania. 

   

Andre land i Øst-Europa enn de som er nevnt over    

Asia    

Afrika    

Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia    

Nord-Amerika, Australia og andre land i Oseania    

 

46 Hva er dine foreldres høyeste fullførte utdanning? (HER TILLATES BARE ETT KRYSS i hver av kolonnene)   
         

 Mor Far 

Høgskole eller universitet (4 år eller mer)   

Høgskole eller universitet (under 4 år)   

Fagskoleutdanning   

Allmennfaglig ved videregående skole/gymnas   

Fag-/yrkesutdanning på videregående skoles nivå   

Grunnskole/realskole/framhaldsskole   

Ingen fullført skolegang   

Vet ikke   

 

Tusen takk for at du besvarte spørreskjemaet 


