
Februari 2012: Ungdomar positiva  
till UniversitetsUtbildning

Kvinnor, unga, högutbildade och 
tjänstemän är mest positiva till 
högskole- och universitetsutbild-
ning. det visar en undersökning 
som va genomfört med hjälp av 
novus opinion.

Drygt 1 000 svenskar fick ta ställning till påstå-
endet att studera på universitet eller högskola 
är inte värt den tid och kraft det tar. 

70 procent av kvinnorna instämmer inte alls, mot 
60 procent av männen. 26 respektive 36 procent 
instämmer i någon grad, se diagram.

Inte helt oväntat är högutbildade mer positiva till 
högskoleutbildning än de med lägre utbildnings-
nivå. Men nästan en av fem som redan har en 
högskoleutbildning instämmer i någon grad i att 
utbildningen inte var värd besväret. 81 procent 

av de universitets-/högskoleutbildade instämmer 
inte alls, mot 58 procent av dem med enbart 
grund skoleutbildning. Omvänt instämmer 8 procent 
av de högutbildade helt eller till stor del, mot  
17 procent av dem med grundskola (10 respektive 
20 procent instämmer något).

Av dem som arbetar som tjänstemän tar 79 procent 
helt avstånd från påståendet, jämfört med 55 
procent av dem i arbetaryrken. Bara 5 procent av 
tjänstemännen instämmer helt eller till stor del, dvs. 
de tycker inte att högre utbildning är värd den tid 
och kraft den tar, se diagram.

De yngsta (16–29 år) är mer positiva till universi-
tetsutbildning än äldre. 72 procent av den yngsta 
åldersgruppen instämmer inte alls, mot bara 55 
procent av dem över 60. Bara 10 procent av de 
yngsta instämmer helt eller till stor del jämfört 
med 19 procent av de äldsta (ytterligare 18 pro-
cent instämmer något, i båda åldersgrupperna).

Undersökningen genomfördes med stöd av forsk-
ningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vin-
nova. Frågan ställdes i telefonintervjuer med hjälp 
av Novus Opinion till ett riksrepresentativt urval av 
svenskar 16 år och äldre, den 17–25 oktober 2011.
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