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kännedom och inställning till yrkeshögskolan och 

yrkesvux – studie bland gymnasieungdomar (2020)
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• Utan en förklaring av vad yrkeshögskolan och yrkesvux är, så var det ungefär 
hälften av respondenterna som  uppgav att de känner till yrkeshögskolan ’’ganska 
väl’’ eller ’’mycket väl’’, medan ungefär en fjärdedel känner till yrkesvux ’’ganska 
väl’’ eller ’’mycket väl’’. 

• Kännedomen om yrkeshögskolan och yrkesvux skiljer sig generellt lite mellan 
könen – något fler tjejer än killar känner till yrkeshögskolan och något fler killar 
känner till yrkesvux. 

• Med en förklaring av vad yrkeshögskolan och yrkesvux är så är kännedomen 
betydligt högre - ungefär åtta tiondelar känner då till yrkeshögskolan och sju 
tiondelar känner till yrkesvux. 

• 16% uppger att de absolut (2%) eller kanske (14%) kan tänka sig att läsa på 
yrkesvux. Intresset skiljer sig mycket mellan elever på yrkesprogram (YP) och de på 
högskoleförberedande program (HP). Bland YP-elever så är det ungefär tre 
tiondelar som kan tänka sig att läsa på yrkesvux medan det endast är en tiondel 
bland HP-elever.

• När det kommer till yrkeshögskolan så finns det betydligt fler som är intresserade. 
44% uppger att de absolut (7%) eller kanske (37%) kan tänka sig att läsa en 
yrkeshögskoleutbildning. Bland YP-elever så är det ungefär sju tiondelar som 
absolut (13%) eller kanske (55%) kan tänka sig att läsa en yrkeshögskoleutbildning. 
Bland HP-elever så är det ungefär fyra tiondelar som absolut (6%) eller kanske 
(32%) kan tänka sig att läsa en yrkeshögskoleutbildning.

sammanfattning:

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes 6-13 maj 2020 via e-post till ett 
slumpmässigt urval av gymnasieungdomar i ett digitalt register. 
Totalt deltog 1317 gymnasieelever. Resultaten har vägts utifrån kön 
och ålder.
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Högskolan är klart mest känd, medan gymnasieungdomar känner till folkhögskolor och yrkeshögskolan i ungefär samma utsträckning.
Relativt få känner till yrkesvux

Fråga:
Nedbrytning:

Hur väl känner du till följande utbildningsformer?
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Kännedomen om utbildningsformerna skiljer sig generellt lite mellan könen – något fler 
tjejer än killar känner till yrkeshögskolan och något fler killar känner till yrkesvux

Fråga:
Nedbrytning:

Hur väl känner du till följande utbildningsformer?
Kön 
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Känner till Känner inte till

82%

’’En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial 
utbildning som är skräddarsydd för att möta behov 
på arbetsmarknaden. Exempel på utbildningar inom 
yrkeshögskolan är logistiker, VVS-ingenjör och 
tandsköterska. 

Utifrån denna förklaring av vad yrkeshögskolan är, 
känner du då till det?’’

Hur mycket förändras kännedomen med en förklaring av vad en 
yrkeshögskolan är?



Ungdomsbarometern AB © 2020
Fråga:
Nedbrytning:

Fler än fyra tiondelar av respondenterna uppger att de skulle kunna tänka sig att läsa på en yrkeshögskola efter att ha sett förklaringen

Skulle du kunna tänka dig att läsa på en yrkeshögskola?
Total

7%
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Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, garanterat inte

Total
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Sju tiondelar av elever på ett yrkesprogram kan tänka sig att läsa på en yrkeshögskola. Bland elever
högskoleförberedande program så är det ungefär fyra av tio som kan tänka sig en YH-utbildning

Fråga:
Nedbrytning:

Skulle du kunna tänka dig att läsa på yrkeshögskola?
Gymnasieelever på yrkesprogram / Gymnasieelever på högskoleförberedande program
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Känner till Känner inte till

73%

‘’yrkesvux är en yrkesutbildning på gymnasienivå för 
vuxna. Utbildningarna är till för den som har, eller 
saknar fullständigt gymnasiebetyg och är 
intresserad av en yrkesutbildning. Exempel på 
utbildningar inom yrkesvux är lastbilschaufför, 
undersköterska och fordonsmekaniker. 

Utifrån denna förklaring av vad yrkesvux är, känner 
du då till det?’’

Hur mycket förändras kännedomen med en förklaring av vad 
yrkesvux är?
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Fråga:
Nedbrytning:

Betydligt färre elever kan tänka sig att läsa på yrkesvux jämfört med yrkeshögskolan (efter att ha fått se förklaringen)

Skulle du kunna tänka dig att läsa på yrkesvux?
Total
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Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, garanterat inte
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Det är framför allt elever som går yrkesprogram på gymnasiet som kan tänka sig att läsa på yrkesvux

Fråga:
Nedbrytning:

Skulle du kunna tänka dig att läsa på yrkesvux?
Gymnasieelever på yrkesprogram / Gymnasieelever på högskoleförberedande program
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Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, garanterat inte
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Kontakt:

• Ulrik Hoffman, VD Ungdomsbarometern 
ulrik@ungdomsbarometern.se

Ansvarig analytiker: Jacob Borssén
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