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Drygt hälften skulle välja högskola/universitet vid 

vidareutbildning

Fråga: Om du skulle vidareutbilda dig, vilken utbildningsform skulle du helst välja? Ett svar

5/29/2018

13

BAS: Samtliga (n=2 071)

12 %10 %

1 %1 %

12 %13 %

52 %

Vet ejKommer aldrig
vidareutbilda mig

Gymnasium/KomvuxFolkhögskolaYrkeshögskolaPrivat
utbildningsanordnare

Högskola/universitet

Signifikanta skillnader mot totalen

Högskola/universitet (52%)

• Män (55%)

• 30-49 år (56%)

• Eftergymnasial nivå tre år eller längre 

(67%)

• Industri & Teknik (58%)

• IT & Telekom (57%)

• Chef (60%)

• Personlig inkomst 40-59999 kr/mån 

(60%)

• Personlig inkomst 60tk+ kr/mån (68%)

Privat utbildningsanordnare (13%)

• 30-49 år (15%)

• Stockholm (16%)

Yrkeshögskola (12%)

• Kvinna (15%)

• Gymnasial utbildningsnivå (19%)

• Småland och öarna (22%)

• Service & Tjänster (20%)

• Unionen-medlem (15%)

• Personlig inkomst 20-39999 kr/mån 

(16%)
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Deltidsstudier samtidigt som man arbetar heltid/deltid är 

det som är mest aktuellt vid vidareutbildning

Fråga: Om du skulle vidareutbilda dig, vilket av följande alternativ skulle då vara mest aktuellt? Ett svar

5/29/2018

14

BAS: Samtliga (n=2 071)

38 %

29 %

11 %

3 %

1 %

10 %

1 %

7 %

Deltidsstudier, samtidigt
som jag arbetar heltid

Deltidsstudier, samtidigt
som jag arbetar deltid

Heltidsstudier, med
uppehåll från arbetslivet

under studietiden

Heltidsstudier, samtidigt
som jag jobbar deltid

Heltidsstudier, samtidigt
som jag jobbar heltid

Kommer aldrig
vidareutbilda mig

Annat

Vet ej

Signifikanta skillnader 

mot totalen

Deltidsstudier, arbeta heltid 

(38%)

• Män (40%)

• 30-49 år (44%)

• Eftergymnasial utbildning 

tre år eller längre (40%)

• Stockholm (42%)

• Chef (45%)

• Personlig inkomst 

60tkr+/mån (47%)

• Ekonomisk buffert 0-49tkr 

(45%)

• Ekonomisk buffert 50-

99999tkr (46%)

• Ekonomisk buffert 100-

199999tkr (43%)

Deltidsstudier, arbeta deltid 

(29%)

• Eftergymnasial utbildning 

tre år eller längre (32%)

Heltidsstudier, uppehåll från 

arbetslivet (11%)

• Kvinnor (13%)
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4 av 10 skulle föredra att studera på distans i kombination 

vid fysiska träffar vid vidareutbildning

Fråga: Om du skulle vidareutbilda dig, skulle du föredra att studera ...? Ett svar

5/29/2018

15

BAS: Samtliga (n=2 071)

40 %

28 %

18 %

9 %

5 %

På distans i
kombination
med fysiska

träffar

På distans

På plats (på
universitet,
högskola el
liknande)

Kommer aldrig
vidareutbilda

mig

Vet ej

Signifikanta skillnader 

mot totalen

På distans i kombination med 

fysiska träffar (40%)

• 30-49 år (44%)

• Industri & Teknik (44%)

På distans (28%)

• 30-49 år (32%)

• Chef (32%)

På plats (18%)

• Män (19%)3 av 10
Skulle föredra 

att studera på 

distans
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