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Innledning 
Dette notatet gir en oversikt over nøkkeltall knyttet til deltakelse i videreutdanning på nasjonalt nivå. Vi 
ser nærmere på hvem som tar videreutdanning, hvor det blir tatt videreutdanning, hvilke fag som blir 
tatt og hvordan utviklingen har vært over tid.  

Notatet benytter to ulike datakilder til informasjon om videreutdanning og sammenlikner disse der det 
er mulig. Vi benytter tall fra SSBs Lærevilkårsmonitor (LVM) (Keute & Drahus, 2017) og krysstabeller 
basert på registerdata fra SSB.  

LVM er en spørreundersøkelse med omtrent 12 000 respondenter, og er en tilleggsundersøkelse til ar-
beidskraftsundersøkelsen (AKU). Undersøkelsen gjennomføres 1. kvartal hvert år. Registerdataene er 
hentet fra nasjonal utdanningsdatabase, NUDB. Registerdataene er knyttet opp mot utdanningsinstitu-
sjonenes egen innrapportering av kurs og aktivitet.  

Definisjonen av videreutdanning i LVM er 

All formell utdanning tatt av følgende grupper:  
Personer i alderen 22–34 år som i løpet av det siste året har tatt formell utdanning, og som si-
den 19 års alder har hatt minimum 3 års sammenhengende opphold/pause i sitt studieløp. Per-
soner i alderen 35–59 år som er i gang med formell utdanning (Keute og Drahus 2018:8). 

I dette notatet er den samme definisjonen av videreutdanning lagt til grunn for å kunne gjøre et uttrekk 
av registerdata. I tillegg er det lagt til en presisering om at man skal være bosatt i Norge. Dette er gjort 
for å ta høyde for at LVM er rettet mot personer som bor i Norge.  
 
Deltakelse i formell utdanning i LVM er selvrapportert og gjelder de siste 12 månedene før intervju-
tidspunktet. Til sammenligning, viser registerdataene hvem som er registrert i formell utdanning på 
telledatoen som er 1. oktober hvert år. Registerdataene gir altså ikke informasjon om personer som 
har deltatt i formell utdanning et gitt kalenderår, men som ikke var registrert i gang per 1. oktober.  

Registerdataene gir informasjon om hvilke studier videreutdanningsstudenter tar, og hvilke institusjo-
ner som står for utdanningen. Det er også mulig å få informasjon om utdanningens lengde, studiepo-
engproduksjon, nivå og karakteristika knyttet til personene som tar utdanningen. LVM har informasjon 
om individets tilknytning til arbeidsmarkedet, for eksempel om deltakerne er sysselsatt eller ikke, om 
de er studenter, heltids- eller deltidsansatt, fast eller midlertidig ansatt, og hvilken sektor de jobber i.  
Dette er informasjon som det også er mulig å hente fra registerdata hos SSB, men som krever koblinger 
av registre som vi ikke har hatt anledning til å gjøre. 

De to datakildene gir til dels et ulikt bilde av deltakelse i videreutdanning i Norge, både hva gjelder antall 
deltakere og utvikling over tid. At kildene gir et ulikt bilde av antall deltakere, er å forvente da kildene 
bruker ulik referanseperiode. LVM teller deltagere de siste 12 månedene. Slik fanger undersøkelsen opp 
utdanning i to studieår, for eksempel 2016/17 og 2017/18. Registerdataene teller på et fast tidspunkt. 
Det gjør at registerdataene kun fanger opp ett studieår, og dermed færre deltagere. 

Dette kan imidlertid ikke forklare at kildene viser forskjellig utvikling over tid. LVM viser en nedgang i 
andelen av befolkningen som deltar i videreutdanning fra 11 prosent i 2008 til 8 prosent i 2017. Regis-
terdataene viser en økning fra 4,6 prosent i 2010 til 5,1 prosent i 2017. I følge LVM har andelen av 
befolkningen som deltar i videreutdanning sunket med 27 prosent fra 2008 til 2017. Registerdataene 
viser at andelen av befolkningen som deltar har økt med 10 prosent fra 2010 til 2017.  
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Det er uvisst hvorfor disse to kildene viser et ulikt bilde av utviklingen over tid, og det er vanskelig å 
vurdere hvilken kilde som gir det mest korrekte bildet. Fordi LVM er en utvalgsundersøkelse, kan det 
være usikkerhet knyttet til estimatene for populasjonen. Undersøkelsen er også basert på selvrappor-
tering, og det kan tenkes at det er vanskelig for respondentene å vite om deres utdanningsaktivitet er 
etterutdanning eller videreutdanning. Hva gjelder registerdata, så er det enkelte typer utdanning som 
ikke inngår i datagrunnlaget. Det gjelder for eksempel utenlandske nettskoler, MOOCs og formell ut-
danning tilbudt av studieforbund. 

Dette illustrerer at deler av kunnskapsgrunnlaget om etter- og videreutdanning på er usikkert, og hvor-
for det vanskelig å konkludere med hvilket datamateriale som er mest pålitelig.   

Både registerdata og LVM viser at kvinner, personer med høyere utdanning, og aldersgruppen 30–39 år 
videreutdanner seg mest. Universitets- og høgskolesektoren videreutdanner godt over halvparten av 
alle deltakerne i videreutdanning. Ifølge begge datakildene er omtrent halvparten av alle de i alders-
gruppen 22–59 år som er i formell utdanning videreutdanningsstudenter.  

 

Figur 1 Deltakelse i videreutdanning, 22–59 år 
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1 Registerdata  
Datagrunnlaget er basert på uttrekk av NUDB laget av SSB på bestilling fra Etter- og videreutdannings-
utvalget. Følgende definisjon av videreutdanning er lagt til grunn: 

All formell utdanning tatt av følgende grupper:  

• Personer bosatt i Norge i alderen 22–34 år som i løpet av det siste året har tatt formell 
utdanning, og som siden 19 års alder har hatt minimum 3 års sammenhengende opp-
hold/pause i sitt studieløp.  

• Personer i aldersgruppen 35+ år som er i gang med formell utdanning. 

Dette er den samme definisjonen av videreutdanning som brukes i Lærevilkårsmonitoren. Registerdata 
er basert på institusjonenes egen innrapportering til SSB og inneholder informasjon om egenskaper ved 
studentene som kjønn, alder og tidligere fullførte utdanning, og informasjon om utdanningens fagret-
ning, studiested, varighet, studiepoengproduksjon med mer. 

Sammendrag 
Registerdata viser at det per 1. oktober 2017 var 139 000 personer1 i videreutdanning i Norge. Til sam-
menligning var tallet i 2010 på samme tidspunkt 117 000. Fra 2010 har andelen av befolkningen som er 
i videreutdanning på telletidspunktet økt fra 3,3 prosent til 3,6 prosent i 2017, samtidig som antall del-
takere økte med 19 prosent. Dersom vi kun ser på personer mellom 22 og 59 år, har andelen av befolk-
ningen som i videreutdanning økt fra 4,6 prosent i 2010 til 5,1 prosent i 2017. 60 prosent av dem som 
deltatar er kvinner. I 2016 var 70 prosent av videreutdanningene på universitet og høgskolenivå studier 
som ga mer enn 10 studiepoeng. Halvparten av alle videreutdanninger tas 8 år eller mer etter endt 
førstegangsutdanning, mens 28 prosent tas mellom 3 og 7 år etter endt utdanning. 16 prosent hadde 
allerede én videreutdanning før de startet på videreutdanningen i 2017.  

1.1 Nivå  
54 prosent av videreutdanningene på telletidspunktet i 2017 var på bachelornivå. Det tilsvarer 75 000 
personer (Figur 3). Andelen av befolkningen som er i videreutdanning på dette nivået har holdt seg 
nesten uendret på i underkant av to prosent fra 2010, selv om antallet har økt med 11 prosent. 0,8 
prosent av befolkningen, tilsvarende 29 000 personer, var i videreutdanning på masternivå på telletids-
punktet i 2017. Denne gruppen utgjør 21 prosent av alle videreutdanninger. Fra 2010 til 2017 økte an-
delen av befolkningen som var i videreutdanning på masternivå med 16 prosent, og antall personer som 
tar videreutdanning på masternivå med 28 prosent.  

                                                            
1 Norskboende personer 
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Figur 2 Prosentvis vekst i andel av befolkningen som deltar i videreutdanning, 2010-2017, 22–59 år 

 

Figur 3 Antall deltakere i videreutdanning, 22–59 år 
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Figur 4 Deltakelse i videreutdanning, nivå på videreutdanningen, prosent, 22+ år 
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Figur 5 Deltakelse i videreutdanning, utdanningsnivå, 2017 
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av alle videreutdanninger på telletidspunktet tatt ved fagskoler, mens tilsvarende tall i 2017 var 6,9 
prosent.  

Antallet som tar videreutdanning i yrkesfag på videregående skolenivå har økt med 29 prosent fra 2010 
til 2017, fra 14 500 til 18 800 personer. Gruppen utgjør 14 prosent av deltakerne i videreutdanning i 
2017. 

Figur 6 Nivå på videreutdanning, prosent 
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Voksne som ønsker å ta utdanning ved en videregående skole kan gjøre det ved bruk av voksenrett, 
ungdomsrett eller uten å ha lovfestet rett2. En person som er eldre enn 25 år og som ikke har fullført 
videregående skole, har en lovfestet rett til å fullføre videregående skole gjennom voksenretten. Der-
som man har fullført videregående, kan man søke inntak til videregående opplæring allikevel og få plass 
dersom det er ledig kapasitet. Personer som ikke har fullført videregående skole og som er under 25 år, 
kan benytte ungdomsretten. Blant dem som tar videreutdanning på videregående skole er det en bety-
delig økning i både antall og andel som benytter lovfestet ungdomsrett og voksenrett. Totalt sett ut-
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Figur 7 Videreutdanning i form av videregående opplæring, som prosentandel av alle videreutdanninger, 
2017, etter rett til videregående opplæring 

 

Antallet som var i videreutdanning med ungdomsrett økte fra 319 i 2010 til 1 258 i 2017. Det tilsvarer 
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Figur 8 Prosentandelen som tar videregående opplæring som videreutdanning etter rett 
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Figur 9 Deltakelse i videregående opplæring uten rett, prosent 

 

1.4 Heltid eller deltid? 
En stadig større andel av videreutdanningene tas som deltidsstudier og færre tar videreutdanning på 
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Figur 10 Videreutdanning på heltid og deltid, fordeling, prosent 
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1.5 Antall videreutdanninger per individ 
83 prosent av dem som har tatt videreutdanning har tatt én videreutdanning i løpet av de siste 15 årene. 
16 prosent har tatt to videreutdanninger de siste 15 årene, og 1 prosent har tre eller flere videreutdan-
ninger.  

Figur 11 Antall videreutdanninger pr. individ pr. år blant de som tar videreutdanning 
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med 68 prosent. 

Figur 12 Antall videreutdanninger per person 2010-2017, prosentvis endring 

 

Kvinner er i flertall blant dem som har mer enn én videreutdanning. 68 prosent av dem som har tatt 2 
videreutdanninger, og 72 prosent av dem som har tatt tre eller flere videreutdanninger de siste 15 årene 
er kvinner. Ser vi kun på hvordan forholdet mellom antall videreutdanninger per person har endret seg 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 +

0

10

20

30

40

50

60

70

Totalt 1 2 3 +



Deltakelse i videreutdanning 
 

Etter- og videreutdanningsutvalget                                                                                                                                          13 
 

siden 2010, har andelen av befolkningen som tar tre eller flere videreutdanninger økt med 41 prosent. 
Andelen av befolkningen som tar én videreutdanning har sunket med 1 prosent de siste 15 årene.  

1.6 Alder 
Aldersgruppen som i størst grad deltar i videreutdanning er 30-39 år. Denne aldersgruppen utgjør 37 
prosent av alle var i videreutdanninger på telletidspunktet i 2017, omtrent 51 000 personer. 53 prosent 
av 30–39 åringer som deltar i videreutdanning tar utdanninger på lavere grads nivå på universitet eller 
høgskole. Denne utdanningsgruppen utgjør omtrent 20 prosent av alle videreutdanninger på telletids-
punktet i 2017. Den nest største aldersgruppen er mellom 22–29 år. Denne gruppen utgjør 30 prosent 
av alle som deltok i videreutdanning i 2017. Begge aldersgruppene utgjør omtrent 7,2 prosent av total-
befolkningen i samme aldersgruppe. Halvparten av 22–29 åringene deltok i videreutdanning i 2017 tok 
utdanningen på lavere grads nivå på universitet eller høgskole. Denne utdanningsgruppen utgjorde 15 
prosent av alle videreutdanninger i 2017. Blant videreutdanningsstudentene har 53 prosent av 30–39 
åringene, 58 prosent av 40–49 åringene, 58 prosent av 50–59 åringene og 59 prosent de over 60 år som 
deltok i videreutdanning i 2017 tatt videreutdanningen på lavere nivå på universitet eller høgskole.  

30 prosent av deltakerne i aldersgruppen 22–29 år har grunnskole eller ingen/uoppgitt utdanningsnivå 
før videreutdanningen i 2017. 27 prosent har utdanning på lavere grads nivå fra universitet eller høg-
skole, mens 23 prosent har studiespesialiserende fra videregående skole som høyeste fullførte utdan-
ning. Blant 30–39 åringer har 44 prosent utdanning på lavere grads nivå fra universitet eller høgskole 
før de startet videreutdanningen. Omtrent 18 prosent i denne aldersgruppen har grunnskole eller 
ingen/uoppgitt utdanning, mens 16 prosent har lang høyere utdanning fra universitet eller høgskole. I 
de eldre aldersgruppene har over halvparten av deltakerne utdanning på lavere grads nivå før de startet 
videreutdanningen. 

Figur 13 Deltakelse i videreutdanning, alder, prosent 
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Figur 14 Deltakelse i videreutdanning, alder, prosent 

 

Figur 15 Aldersgruppers andel av total vekst i videreutdanninger, 2010-2017 
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De største undergruppene av fag er Økonomisk-administrative fag (13,6 prosent) og Pleie- og omsorgs-
fag (8,6 prosent).  

Figur 16 Deltakere i videreutdanning, fag 

 

Det har vært en økning i deltakere i videreutdanning i de fleste fag fra 2010, med unntak av Lærerut-
danninger i pedagogikk, Andre (-27 prosent), Matematikk og statistikk (-19 prosent) og Terapeutiske fag 
(-14 prosent). Størst prosentvis økning i deltakelse tidsrommet var det i videreutdanninger for lærere 
som økte med 154 prosent. Denne gruppen utgjorde omtrent henholdsvis 2 og 4,4 prosent av alle vide-
reutdanninger på telletidspunktene i 2010 og 2017. 

Figur 17 Deltakelse i videreutdanning, helse-, sosial- og idrettsfag 
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Figur 18 Deltakelse i videreutdanning, økonomiske og administrative fag 

 

Figur 19 Deltakelse i videreutdanning, naturvitenskaplige fag, håndverksfag og andre tekniske fag 

 

Figur 20 Deltakelse i lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 
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Figur 21 Fagområde: Endring i antall 2010-2017 

  

 

Tabell 1 Prosentvis vekst i antall videreutdanninger, 2010-2017, fagfelt og institusjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Veksten i lærerutdanninger skyldes i all hovedsak vekst på universitet og høgskoler. Den høye veksten i lærerutdanninger på 

fagskoler skyldes at antallet utdanninger økte fra 4 utdanninger i 2010 til 135 utdanninger i 2017 
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skoler 
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29 - 85 - 

1 Humanistiske og estetiske fag  - 43  11 - 4 
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- 94 31 32753 
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Figur 22 Prosent av total vekst i deltakelse i videreutdanning, 2010-2017, fagfelt 

 

Selv om man ser bort fra veksten i lærerutdanninger og helserelaterte utdanninger har det vært en 
økning i antall deltakere i videreutdanning, men veksten er noe svakere. Uten disse utdanningene har 
antall deltakere total økt med 16,6 prosent, mot 18,9 prosent når lærerutdanninger og helserelaterte 
utdanninger inkluderes. Disse utdanningene utgjør totalt 40 prosent av alle videreutdanninger totalt, 
og 43 prosent av alle videreutdanninger på universitet og høgskoler.  

Figur 23 Prosentvis vekst i antall videreutdanninger etter institusjon, 2010-2017 
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Figur 24 Andel videreutdanning innen lærerutdanninger og helse, institusjon, prosent 

 

Figur 25 Andel av videreutdanninger per institusjon som er lærerutdanninger, prosent 

 

1.8 Geografi 
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den høyeste andelen av innbyggere som tok videreutdanning. I alt deltok 4,9 prosent av befolkningen i 
Oslo var i videreutdanning på telletidspunktet i 2017, etterfulgt av Troms (4,6 prosent) og Finnmark (4,3 
prosent). Lavest andel finner vi i Østfold med 2,6 prosent av befolkningen. 
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Figur 26 Deltakelse i videreutdanning, prosent, type utdanning, 1. oktober 2017, 22+ år 

 

Figur 27 Deltakelse i videreutdanning, prosent, fylke, 2010-2017 
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54 prosent av videreutdanningene som tas av innbyggerne i Oslo er heltidsstudier, mens 58 prosent av 
videreutdanningene i Hordaland er deltidsstudier. Den høyeste andelen deltidsstudier finner vi i Hed-
mark og Sogn og Fjordane (63 prosent).  

Veksten i antall deltakere i Oslo utgjør den største andelen av totalveksten i landet, etterfulgt av Roga-
land og Trøndelag.  

Figur 28 Endring i deltakere i videreutdanning, prosent, bostedsfylke, 2010-2017 

 

1.9 Utdanningsnivå før videreutdanning 
Figur 29 Høyeste fullførte utdanning før videreutdanning, fordeling 
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De fleste som tar videreutdanning har allerede en kortere utdanning fra universitet eller høgskole. Det 
har vært en økning i andelen som har universitets og høgskoleutdanning før de tar videreutdanning, 
men det skyldes at utdanningsnivået i befolkningen har økt, og at personer med lavere utdanning i fo-
regående år startet på en langvarig videreutdanning som blir definert som videreutdanning i statistikken 
flere år etter påbegynt studie. Eksempelvis vil en person med utdanning fra grunnskole som begynner 
en videreutdanning på høgskolen bli regnet med grunnskole som høyeste utdanning første året ved-
kommende studerer på høgskolen, og med kortere universitets- og høgskoleutdanning fra år to dersom 
utdanningen varer over flere år.   

I 2010 hadde 29 prosent av menn kortere høyere utdanning før de startet videreutdanningen. 23 pro-
sent hadde grunnskole som høyeste utdanning før de startet videreutdanning. Disse var i hovedsak mel-
lom 30 og 49 år (13 prosent var 30–39 år, og 8 prosent var 40–49 år). I 2017 hadde 34 prosent av alle 
menn som tok videreutdanning kortere høyere utdanning før de startet med videreutdanningen. 37 
prosent av menn som tok videreutdanning var i aldersgruppen 22-30 år. 36 prosent var i aldersgruppen 
30–39 år. 

I 2010 hadde 45 prosent av kvinner kortere høyere utdanning før de startet videreutdanning, 19 prosent 
hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Disse var i hovedsak mellom 30 og 49 år (18 prosent 
var 30–39 år, og 15 prosent var 40–49 år). I 2017 hadde 48 prosent av alle kvinner som tok videreut-
danning kortere høyere utdanning før videreutdanningen startet. 37 prosent av kvinner som tok vide-
reutdanning var i aldersgruppen 30-39 år, 27 prosent var i aldersgruppen 40-49 år 

21 prosent av menn og 17 prosent av kvinner som tok videreutdanning hadde grunnskole som høyeste 
fullførte utdanning. 14 prosent av menn og 18 prosent av kvinner som tok videreutdanning hadde kor-
tere høyere utdanning og var i aldersgruppen 30-39 år. 
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2 Lærevilkårsmonitoren 
Lærevilkårsmonitoren (LVM) fra SSB baseres på en årlig spørreundersøkelse tilknyttet arbeidskraftun-
dersøkelsen (AKU). Utvalgspopulasjonen består av omtrent 12 000 respondenter og skal være repre-
sentativ for befolkningen. Spørsmålene knyttet til videreutdanning stilles til personer i aldersgruppen 
22–59 år. Videreutdanning defineres i denne undersøkelsen som beskrevet i kapittel 1. 

LVM inneholder informasjon om respondentenes tilknytning til arbeidslivet, om de er sysselsatt eller 
ikke, eller om de er studenter. For sysselsatte inneholder undersøkelsen informasjon om for eksempel 
virksomhetsstørrelse og sektor.  Resultatene fra spørreundersøkelsen er vektet for å gi et anslag på hvor 
stor andel av ulike grupper i befolkningen som deltar i formell utdanning. 

Sammendrag 
I 2018 deltok omtrent 8 prosent av befolkningen (22–59 år) i videreutdanning ved norske utdannings-
institusjoner, ifølge Lærevilkårsmonitoren. Det er en nedgang fra 11 prosent i 2008. Aldersgruppa 30–
39 år har høyest deltakelse, etterfulgt av gruppa 22–29 år. Sysselsatte med utdanning på universitets- 
og høgskolenivå tar mest videreutdanning, og universiteter og høgskoler utgjør den største arenaen for 
videreutdanninger. Omtrent 233 000 personer tok videreutdanning i 2018 og 55 prosent (127 000) av 
disse tok videreutdanningen ved universiteter og høgskoler. 15 prosent (36 000) av videreutdannings-
deltakerne tok utdanningen ved fagskoler. Omtrent halvparten av alle studenter mellom 22 og 59 år 
defineres som videreutdanningsstudenter. Blant sysselsatte har mellomstore bedrifter (20–99 ansatte) 
den høyeste andelen ansatte som deltar i videreutdanning, selv om forskjellene mellom bedriftsstørrel-
ser er små. Omtrent 7 prosent av fast ansatte og omtrent 12 prosent av midlertidigansatte deltar i vide-
reutdanning.  

2.1 Deltakelse 
I 2018 var andelen av befolkningen mellom 22 og 59 år som har deltatt i formell utdanning de siste 12 
månedene omtrent 16 prosent. Det tilsvarer 443 000 personer. Denne andelen har endret seg lite de 
siste 10 årene. Ifølge LVM deltok 233 000 personer i formell videreutdanning i 2018. Det tilsvarer om-
trent 8 prosent av befolkningen i aldersgruppen. 53 prosent mellom 22 og 59 år som deltar i formell 
utdanning deltar altså i videreutdanning når man legger definisjonen av videreutdanning i LVM til grunn. 
Av disse tok 127 000 (55 prosent) videreutdanning på universitets og høgskolenivå.  
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Figur 30 Deltakelse i formell utdanning og videreutdanning, prosent, 22–59 år 

 

Figur 31 Deltakelse i formell utdanning og videreutdanning, fordeling, 2018, 22–59 år 
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Figur 32 Deltakere i videreutdanning, nivå på videreutdanningen, 2018 

 

2.2 Alder 
I følge LVM deltok 8 prosent av sysselsatte4 i aldersgruppen 30–39 år i videreutdanning i 2018. Denne 
aldersgruppen har den høyeste andelen i videreutdanning. Andelen stiger til 12 prosent av befolkningen 
dersom vi ikke avgrenser mot arbeidstilknytning. Omtrent 60 prosent av dem som deltar videreutdan-
ning er kvinner. Andelen av befolkningen som deltar i videreutdanning er lavest i den høyeste alders-
gruppen (50-59 år), hvor omtrent 3 prosent av befolkningen deltar i videreutdanning. Det har vært en 
reduksjon i deltakelse i alle aldersgrupper siden 2008 i følge LVM. 

Figur 33 Deltakelse i videreutdanning, aldersgrupper, prosent 

 

                                                            
4 Sysselsatte unntatt personer som er i sysselsatt på deltid og som hovedsakelig betrakter seg som student. 
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Figur 34 Andelen av sysselsatte som deltok i videreutdanning etter aldersgrupper 

 

2.3 Nivå på videreutdanning 
55 prosent (127 000) av videreutdanninger skjer på universitets og høgskolenivå, 15 prosent (36 000) 
på fagskoler, 16 prosent (38 000) på videregående og 8 prosent (19 000) på grunnskolenivå. I 2017 var 
61 prosent av videreutdanningene på universitet og høgskoler, 16 prosent på fagskoler, 16 prosent på 
videregående og 5 prosent på grunnskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sysselsatte (uten studenter) 22-29 Sysselsatte (uten studenter) 30-39

Sysselsatte (uten studenter) 40-49 Sysselsatte (uten studenter) 50-59



Deltakelse i videreutdanning 
 

Etter- og videreutdanningsutvalget                                                                                                                                          27 
 

Figur 35 Deltakelse i videreutdanning, fordeling, nivå på videreutdanning, 22–59 år, 2018  

 

2.4 Utdanningsnivå før videreutdanning 
Personer med høyere utdanning har høyest deltakelse i videreutdanning. De siste ti årene har andelen 
som deltar i videreutdanning sunket i alle utdanningsgrupper. For sysselsatte med høyere utdanning har 
andelen sunket fra 12 til 8 prosent fra 2008. Andelen for personer med grunnskolenivå har sunket fra 
omtrent 7 prosent til 5 prosent av sysselsatte med samme utdanningsnivå. Når vi ikke avgrenser popu-
lasjonen til å gjelde utelukkende sysselsatte, ser vi at andelen av befolkningen med høyere utdanning 
som deltar i videreutdanning har sunket fra 13 prosent i 2008 til 9 prosent i 2018. Andelen som har 
grunnskole som høyeste fullførte utdanning var omtrent 9 prosent i 2008 og i 2018. 

Figur 36 Andel deltakere i videreutdanning, høyeste fullførte utdanning, uten studenter, 22–59 år,  
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Figur 37 Andel som har deltatt i videreutdanning, høyeste fullførte utdanning, 22–59 år 
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Figur 38 Deltakelse videreutdanning, fordeling, tilknytning til arbeidslivet 
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Figur 39 Andel deltakelse i videreutdanning blant sysselsatte, ansettelsesforhold, 22–59 år 

 

Blant de sysselsatte deltok omtrent 9 prosent av kvinner (92 000) og 5 prosent av menn (59 000) i 
videreutdanning i 2017. 

Andelen som tar videreutdanning er lavere i privat sektor. 5 prosent av ansatte i privat sektor deltok i 
videreutdanning i 2018, mot 11 prosent av ansatte i offentlig sektor. Omtrent 77 000 ansatte i offentlig 
sektor deltok i videreutdanning i 2017 mot 74 000 ansatte i privat sektor. Dersom vi eksklulderer 
studenter fra populasjonen synker andelene til 4 prosent i privat sektor, og 10 prosent i offentlig sektor.  

Figur 40 Deltakelse i videreutdanning, sektor, prosent, 22–59 år 
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Omtrent 6 prosent av de som jobber kort deltid eller heltid deltar.  

                                                            
6 Heltid/deltid beregnes av avtalt antall arbeidstimer per uke som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. 
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Figur 41 Deltakelse i videreutdanning, heltid/deltid, 22–59 år 

 

2.6 Deltakelse og virksomhetsstørrelse 
I 2017 hadde mellomstore bedrifter med mellom 20 og 99 ansatte høyest andel deltakere i videreut-
danning, men forskjellene mellom små og store virksomheter er små.  Omtrent 8 prosent av ansatte i 
mellomstore bedrifter deltar. Rundt 6 prosent av ansatte i små bedrifter deltar, og omtrent 7 prosent 
av ansatte i store bedrifter deltar. LVM viser en nedgang i andelen som deltar i videreutdanning for alle 
bedriftsstørrelser. 

Figur 42 Deltakelse i videreutdanning, virksomhetsstørrelse, prosent, 22–59 år 
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under 37 timer i uka. Vi skiller av og til mellom kort og lang deltid, der kort deltid viser til arbeid mellom 1 og 19 timer i uka, 
mens lang deltid er arbeid mellom 20 og 36 timer i uka. 
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