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Antal kvinnor respektive män 
läsåret 2016/17 som besvarat 

enkäten samt genomsnittsålder
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47
Kvinnor

Män

Genomsnittsålder
Kvinnor 33 år
Män 39 år
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Svarsfrekvens totalt

Popula-
tionen

Ej 
nådda

Åter-
står

Antal som 
svarat

Svar i % av
nådda 

Svar i % av 
populationen

TOTALT 705 135 570 290 50,9% 41,1%
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Familjesituation
Levde med förälder 6%

Levde ensam 10%

Levde tillsammans med annan vuxen 29%

Levde tillsammans med barn 8%

Levde tillsammans med annan vuxen och barn 47%

Annat 1%

55 % lever 
med barn
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Skäl till studier jfr. kvinnor o män
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Vad har studierna lett till?
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Hur var situationen oförändrad?



Studierna lett till?  -- Annat

• bytt jobb men ej till det jag pluggad

• för att kunna satsa på framtiden

• Högre lön

• legitimerad i fler ämnen

• Möjlighet till vidareutbildning

• trots sjukskrivning är jag ändå mera med i livet nu

• Högre lön, fördjupade kunskaper

• doktorandstudier snigelfart

• möjlighet till val av arbete



Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
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Av de som har arbete var
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Hur upplever du lärcentra. Vad är 
prioriterat?

1 - 5
2017 2012

Möjlighet att tentera på lärcentrum 4,7 4,5

Möjlighet träffas i studiegrupp 4,0 3,9

Praktisk utbildningsdel (VFU, LIA etc) 4,0 -

Diskutera och få andra perspektiv på frågeställningarna 3,9 -

Stötta varandra när det är svårt 3,9 -

Tillgång till självstudieplatser 3,8 3,8

• Möjlighet att tentera på lärcentrum 4,7 4,5
• Möjlighet träffas i studiegrupp 4,0 3,9
• Praktisk utbildningsdel (VFU, LIA etc) 4,0 -

• Diskutera och få andra perspektiv på frågeställningarna 3,9 -
• Stötta varandra när det är svårt 3,9 -

• Tillgång till självstudieplatser 3,8 3,8

2017 2012



”Har utvecklats som person, 
Mera självsäker och vågar 

säga vad jag tycker, Att 
studera förändrar en som 
människa. Alla borde göra 

det!”

Personlig betydelse?

”Mycket fördomar försvann i 
samband med studierna o 

jag ändrades som person på 
olika plan - till det bättre.”

”Jag har växt som 
människa och lärt mig ta 

större ansvar.” 



”Från en osäker 
arbetssituation där det inte 
fanns chans till heltidsarbete 
till att vara eftertraktad på 
arbetsmarknaden.”

”Utvecklat samhällssyn, 
människosyn. Mognat. 
Mindre fördomsfull, ökad 
respekt mot olikheter.”

”Roligt, utvecklande, 
utmanande, lärorikt.”
”Ökad tilltron till min egen 
förmåga. 
Identitetsstärkande.”

Personlig betydelse?



Personlig betydelse?

”Utvecklat kritiskt tänkande, 
breddad kunskapsnivå men 
också självkritiskt granskande.”

”Tack vare studierna har jag 
det arbete jag vill idag. Har 
studerat 5 år via lärcentra, 
det hade inte varit möjligt 
utan Lärcentra.”



Föräldrarnas utbildningsbakgrund för 
studerande vid lärcentra 2017 jämfört med 

högskolan i Gävle och riket
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”En fantastisk möjlighet för oss 
som inte kan eller vill flytta att ta 
kontroll över arbetssituationen.”

”Självständigt planerande, Ej 
platsbunden - var en gång med på 
seminarium fast jag var i Italien! 
Studiegrupper kan välja mötestid själva.”

”Jag har studerat under tider och under 
omständigheter som passat mig och 
min familj. Som småbarnsförälder 
studerade jag när barnen sov.”

Övriga positiva faktorer



Övriga positiva faktorer
Att möjligheten finns att 
kunna utbilda mig!

Att jag kan planera min tid och mina 
studier som passar bäst för mig.

Att kunna anpassa studierna 
efter familj och arbete.

Att kunna bo kvar och 
slippa mycket resande!

Helt avgörand för att kunna 
studera p.g.a. boende, 

arbete, livssituation etc.



Negativa faktorer
• Studiesociala, ingen eller liten kontakt med 

studiekamrater, ensamt 

• Svårt att få kontakt med lärare, framför allt i tid 

• Teknikstrul, vilket avser såväl telebild som 
webbaserade system 

• Svårt med självdisciplinen 



Något som du saknar som kunde ha 
underlättat dina studier?

• Bättre tillgång på parkeringsplaster, kök nära Lc.

• Bättre parkering, längre öppettider, bättre bokningssystem av rum.

• Tillgång till självstudieplatser och skrivare 24 h/7 dagar i veckan.

• Inspelade föreläsningar + PARKERINGSPLATSER!!

• Mera referenslitteratur även att låna.

• Fler och mindre rum, blev lätt fullbokat i alla rum.

• Att flera lärare kom till Lc och hade seminarier och föreläsningar

• Snabbare återkoppling på tentor för att slippa stress och oro.

• Bättre tillgång till frågestunder med lärare, digitalt träffa andra 
studerande.

• Det hade varit bra att behöva träffa sina studiekamrater och lärare. 
Lätt att isolera sig.



Bortfallsanlys

Åldersgrupper

Genus Svarande Hela populationen

Kvinnor 84 % 83 %

Män 16 % 17 %
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Popula-
tionen

Antal som 
svarat

Svar i % av 
nådda 

Svar i % av hela 
populationen

Bollnäs 210 105 62,9% 50,0%

Gävle 62 22 42,3% 35,5%

Hudiksvall 231 80 40,4% 34,6%

Ljusdal 24 12 70,6% 50,0%

Nordanstig 22 11 52,4% 50,0%

Ovanåker 11 6 54,5% 54,5%

Sandviken 37 15 55,6% 40,5%

Söderhamn 108 39 50,6% 36,1%

TOTALT 705 290 50,9% 41,1%

Kommunvis

Av de 280 personer som inte 
besvarat enkäten är det endast 7 
personer eller 2,5 % som bor 
utanför länet.

Boendeort efter studier 2020



Utveckling av Lärcentra ur ett studerandeperspektiv
Enkätundersökningen Sammanfattning
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Arbetssökande

Vad är din nuvarande sysselsättning?

Möjlighet att tentera på lärcentrum 4,7

Möjlighet träffas i studiegrupp 4,0

Diskutera och få andra perspektiv på frågeställningarna 3,9

Stötta varandra när det är svårt 3,9

Tillgång till självstudieplatser 3,8

Vad har högst prioritet på lärcentra? 

Att kunna bo kvar och 
slippa mycket resande



Utveckling av Lärcentra ur ett studerandeperspektiv
Enkätundersökningen Sammanfattning
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Frågeställningar till grupperna

• Hur jobbar vi bättre i vår kommun för att få 
fler att börja vuxenstudera? Speciellt nu i 
dessa tider med Coronaviruset.

• Vad skulle krävas för att fler skulle ta steget 
och påbörja högskolestudier via lärcentra?

• Vika resurser skulle lärcentra behöva för att 
kunna vara Mäklare, Motor och Mötesplats på 
det sätt man skulle önska?



Vad behövs för att lärcentra ska 
utvecklas och bli ännu bättre?

STRATEGISKT
• Förhandla med högskolan/högskolor om fler utbildningar 

möjliga att ge på distans/modifierad distans.
• Högskolan besöker varje lärcentrum en gång per år/termin

och träffar studenter, företagare, kommunleding och 
utbildningsansvariga  för att utveckla motorfunktionen

TAKTISKT
• En marknadsförare/rekryterare som enbart har det som 

arbetsuppgift gemensam för hela länet.
• Minst en kontaktperson vid varje högskola/universitet



Vad behövs för att lärcentra ska 
utvecklas och bli ännu bättre?

OPERATIVT
• Fler rum – enkelt att boka
• Fler parkeringsplatser – med rimligt gångavstånd
• Längre öppettider – tillgängligt även kvällar och helger
• Studiecoacher vid varje lärcentrum – ev. dela mellan 

mindre lärcentra – alt. del av tjänst.
• Lättillgänglig teknisk support

OPERATIVT/TAKTISKT
• Frågestund med lärare – i anslutning till föreläsning eller 

fast veckotid
• Inspelade föreläsningar
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