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Inledning
Regeringen har i Skolverkets regleringsbrev för 2021 gett myndigheten i uppdrag
att föreslå hur regionala planeringsunderlag kan utformas för att kunna stödja
huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal
vuxenutbildning (komvux) i deras planering och dimensionering av gymnasial
utbildning. Uppdraget utgår från det betänkande om en modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning som lämnades till regeringen i juni
2020.1 I betänkandet ges bland annat förslag som syftar till att bidra till mer
ändamålsenlig regional planering och dimensionering av utbildningsutbudet inom
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux.
Detta underlag är framtaget som en del i Skolverkets uppdrag. Underlaget utgör
ett förslag till utformning av ett regionalt planeringsunderlag. Det är framtaget
utifrån ett framtida scenario med större grad av regional samverkan om gymnasial
utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux, samt en ny princip
för dimensionering av utbildning. Enligt regeringens förslag ska huvudmän vid
dimensionering utbildning inom gymnasieskolan samt yrkesinriktad utbildning
inom komvux på gymnasial nivå ta hänsyn till både elevers efterfrågan och
arbetsmarknadens behov.2

SOU 2020:33. Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Pressmeddelande från regeringen 2022-01-31. Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra
kompetensförsörjningen.
1
2
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Utbud av gymnasial utbildning i
Södermanlands län
Gymnasieskolan i länet
I Figur 1 visas en översikt över programutbudet för gymnasieskolans nationella
program. Denna sammanställning bygger på Skolverkets elevstatistik och på
uppgifterna i skolenhetsregistret. Det innebär att figuren visar förekomst av
utbildningar där det finns registrerade elever och beror på vilka program som
huvudmännen har angett till skolenhetsregistret.
Det finns gymnasieskolor i fem av länets nio kommuner. Inte i någon av länets
kommuner finns samtliga program samlade. I Eskilstuna kommun erbjuds alla
nationella program utom humanistiska programmet.
Inom gymnasieskolans högskoleförberedande- och yrkesprogram ingick totalt 613
inriktningar år 2020. I Södermanlands läns olika pendlingsområden varierar
förekomsten av inriktningar. I området Eskilstuna, Strängnäs och Flen
förekommer 42 av 61 inriktningar, i Nyköping 35 inriktningar och i Katrineholm
28. De programinriktningar som saknas i länet över lag är främst de inom
hantverksprogrammet, men även VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och
energiprogrammet.

3

6

Vård- och omsorgsprogrammet saknar inriktningar.
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Figur 1. De nationella programmens geografiska spridning i Södermanlands län, läsår
2020/2021.

Programutbudet hos kommunala, regionala och enskilda huvudmän i länet läsår 2020/2021. Skolverkets elevstatistik.

Introduktionsprogrammen
I Figur 2 visas utbudet av introduktionsprogram i länet. Sammanställningen
bygger på samma typ av uppgifter som i Figur 1. Programinriktat val,
språkintroduktion och yrkesintroduktion ges i huvudsak på samma orter som de
nationella programmen. Elever i länet har i regel tillgång till individuellt
alternativ i sin hemkommun.
Inom programinriktat val finns det totalt 18 inriktningar. I pendlingsområdet
Eskilstuna, Strängnäs och Flen förekommer 14 av dessa inriktningar år 2020. I
Katrineholm förekommer 9 inriktningar och i Nyköping 6 inriktningar. De
inriktningar som inte förekommer som programinriktat val i något av
pendlingsområdena i länet är VVS och fastighet samt humanistisk inriktning.
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Inom yrkesintroduktion finns det totalt 12 inriktningar. År 2020 förekommer 9 av
dessa inriktningar i pendlingsområdet Eskilstuna, Strängnäs och Flen, 6
inriktningar i Katrineholm och 9 inriktningar i Nyköping. De inriktningar inom
yrkesintroduktion som inte ges i något av länets pendlingsområden är VVS och
fastighet, hantverk samt el och energi.
Figur 2. Introduktionsprogrammens geografiska spridning i Södermanlands län, läsår
2020/2021.

Programutbudet hos kommunala, regionala och enskilda huvudmän i länet läsår 2020/2021. Skolverkets elevstatistik.
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Utbildningar som avviker från de nationella programmen
Skolverket kan ge huvudmän tillåtelse att anordna gymnasieutbildning som
avviker från de nationella programmen. Skolverket kan fatta beslut om tre olika
former av avvikelser: särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar samt
idrottsutbildningar. Nedan ges en definition av dessa och visas förekomsten i
Södermanlands län.
Särskild variant av
nationellt program

Riksrekryterande
utbildning

Idrottsutbildning

Särskild variant innebär att
hela eller delar av
utbildningen avviker från det
nationella programmet.
Utbildningarna kan ha
särskilda förkunskapskrav
och skolan får använda
antagningsprov för urval av
de sökande.

En utbildning på en
gymnasieskola kan bli
riksrekryterande om det
finns nationell efterfrågan
och nationellt intresse av
utbildningen.

Idrottsutbildningar är
antingen
riksidrottsgymnasier (RIG),
eller nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU)

Gällande tillstånd i Södermanlands län
2018–2022

2018–2022

2021–2025

Estetiska programmet,
animation
Katrineholms kommun,
Riksrekryterande estetisk
spetsutbildning med särskild
variant

Flygteknik
Nyköpings kommun,
Riksrekryterande utbildning
med egna examensmål.

Bordtennis
Eskilstuna kommun
2019–2023
Kanot
Nyköpings kommun
2018–2022
Handboll
Eskilstuna kommun
Nyköpings kommun
Orientering
Nyköpings kommun
Innebandy
Nyköpings kommun
Fotboll
Eskilstuna kommun
Nyköpings kommun
Simning
Eskilstuna kommun

Elevers pendling i gymnasieskolan
Gymnasieelevers tillgång till utbildning kan beskrivas utifrån Skolverkets
indelning i skolpendlingsområden4, som visar på elevers rörlighet och motsvarar
de geografiska områden som elever i huvudsak pendlar inom för att gå i
gymnasieskola. Det skol- och programutbud som finns i området påverkar
elevernas val av utbildning, då pendlingen utanför områdena ofta är begränsad. I
de flesta pendlingsområden finns en centrumkommun och ett antal
Underlaget för indelningen i gymnasiependlingsområden kommer ifrån utredningen Gemensamt ansvar – en modell
för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2020). I rapporten Skolmarknadens geografi från Skolverket
(2011) beskrivs metoden för att analysera utbud genom skolpendlingsområden, som är en anpassning av metoden
använd av Statistiska centralbyrån (SCB) för att definiera lokala arbetsmarknadsområden.
4
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pendlingskommuner. Det förekommer i huvudsak inpendling till
centrumkommunerna, och de har en begränsad utpendling av elever till andra
kommuner. Pendlingskommunerna har en övervägande andel utpendlande elever
och majoriteten av dem pendlar till centrumkommunen. Pendlingsområdena visar
därmed på relationen mellan de mer självständiga centrumkommunerna och de
pendlingskommuner vars elever till stor del tar del av centrumkommunernas
utbildningsutbud.
Inom länet finns tre skolpendlingsområden:
•

Eskilstuna-Flen-Strängnäs

•

Nyköping-Oxelösund-Trosa

•

Katrineholm-Gnesta-Vingåker

Dessa skolpendlingsområden är i Figur 1 och Figur 2 markerade i olika nyanser
och illustrerar de faktiska elevströmmarna inom länet. Dessa områden är relativt
tydligt avgränsande, då endast ett mindre antal elever pendlar till kommuner
utanför sitt skolpendlingsområde. Figur 3 illustrerar hur stor del av länets elever
som studerar i det pendlingsområde där de är folkbokförda. Det är som mest tio
procent av eleverna som pendlar in från andra kommuner än de som ingår i
pendlingsområdet. Många av dessa elever kommer från andra kommuner i länet. I
Eskilstuna är det dock en betydande andel elever som pendlar från annat län.
Dessa utgörs till största del av elever från Nykvarn och Kungsör.
Figur 3. Folkbokförda och inpendlande elever, per skolpendlingsområde.
6 000
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Inpendlande från kommuner

4 000

utanför Södermanland
Inpendlande från kommuner

3 000

inom Södermanland
Folkbokförda i

2 000
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1 000

0

Eskilstuna - Flen Strängnäs

Katrineholm Vingåker

Nyköping - Gnesta Oxelösund - Trosa

Samanställningen avser läsåret 2019/2020. Skolverkets statistik.

Flera kommuner har en viss andel elever som pendlar ut till kommuner i
angränsande län. Sammantaget är det 88 procent av alla gymnasieelever i
Södermanlands län som går i en skola i länet, men spridningen mellan länets
kommuner är stor.
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Högst andel elever som pendlar till utbildning utanför länet finns i Gnesta (39%)
och Trosa (38%). Strängnäs, Gnesta och Trosa har ett relativt stort flöde av elever
till kommuner i Stockholms län. De kommuner som flest elever pendlar till är
Södertälje, Stockholm, Botkyrka och Huddinge. I Katrineholm och Nyköping är
det också ett betydande antal elever som pendlar till Norrköping.
Skolpendlingen i länet är ökande. Även om majoriteten av länets elever, 53
procent år 2020, väljer att studera i sin hemkommuns gymnasieskola så har
andelen minskat med 6 procentenheter de senaste fyra åren. Ökad skolpendling är
en generell trend som också kan ses i riket i stort.

Samverkan i länet avseende gymnasieskolan
Samverkansavtal, när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, regleras
i 15 kap. 30 § och 18 kap. 27 § i skollagen. Innebörden i dessa regleringar är att
kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som
anordnas av annan kommun eller en region enligt samverkansavtal med den
kommunen eller regionen. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar
ett samverkansområde för utbildningen. Det har påverkan på elevens möjlighet att
bli mottagen och antagen i första hand. Det kan även påverka elevens rätt till
inackorderingsstöd med mera.
Skolverket har studerat gällande samverkansavtal i länet och finner då följande
bild av samverkande kommuner.
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•

Avtalen speglar till viss del kommunernas geografiska läge och elevernas
pendlingsmönster.

•

Mindre kommuner har i regel avtal som reglerar utbildning på nationella
program och introduktionsprogram samt nationella program i
gymnasiesärskolan med större närliggande kommuner. Exempelvis har
Oxelösund, Gnesta, Trosa och Flen avtal med Nyköping.

•

Eskilstuna och Strängnäs har tecknat ett ömsesidigt avtal som reglerar
utbildning på nationella program och introduktionsprogram inom
gymnasieskolan.

•

Gnesta har träffat avtal med flera kommuner i Stockholms län och samverkar
tillsammans med Flen i Stockholms läns antagningskansli.

•

Flera kommuner har avtal med Region Sörmland avseende den
naturbruksutbildning vid Öknaskolan som regionen driver.

•

Andra kommuner, som exempelvis Strängnäs, har ett eget avtal med Region
Sörmland.

•

Vissa kommuner ingår i det så kallade Kolmårdsavtalet som omfattar
Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Vingåker (kommuner i
Södermanland) och Finspång samt Norrköping (kommuner utanför
Södermanland).
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Gymnasiesärskolan
Skolformen gymnasiesärskola omfattar nio nationella program som är
specialiserade inom olika ämnen. Sju av dem är yrkesinriktade program med syfte
att förbereda eleven för ett framtida yrke, medan två förbereder eleven för
framtida arbete eller studier. Förutom gymnasiegemensamma ämnen, läser eleven
programgemensamma ämnen som bidrar till fördjupning inom det ämne som
programmet är inriktat mot. Gemensamt för samtliga program är också att det
erbjuds praktiska moment, som fältstudier och studiebesök, samt
arbetsplatsförlagt lärande. Ett gymnasiesärskolearbete utförs, lämpligen i slutet av
utbildningen, för att visa att eleven är redo för arbete inom det yrkesområde som
programmet är inriktat mot.
Därtill erbjuds individuella program, där eleven läser en inriktning mot ett
ämnesområde och innehållet utformas efter elevens behov och förutsättningar,
särskilda varianter, idrottsutbildningar samt riksrekryterande utbildningar.
I Södermanlands län läsåret 2020/21 är det 217 elever som läser en utbildning
inom gymnasiesärskolan.5 I riket är det flest elever som läser ett nationellt
program, medan det i länet är vanligare att läsa ett individuellt program. Det
nationella program som är vanligast förekommande i riket läsåret 2020/21 är
programmet för administration, handel och varuhantering, som 11 procent av
landets gymnasiesärskoleelever läser.
I länet finns utbildning inom den kommunala gymnasiesärskolan i Nyköping,
Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs, samt vid skolor med enskild huvudman i
Nyköping och Trosa. I Vingåker och Nyköping finns utbildning vid skolor med
regional huvudman. En översikt återfinns i Figur 4.

5
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Antal elever i huvudmannens skolor 2020/2021, Skolverkets jämförelsetal.
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Figur 4. De nationella programmens geografiska spridning i gymnasiesärskolan i
Södermanlands län, läsåret 2020/21.
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Yrkesutbildning inom komvux
Samverkan inom komvux
Kommuner kan via avtal, överenskommelser eller mindre formella strukturer
samverka kring flera olika områden gällande komvux. Det finns inte någon
reglering om samverkansavtal i skollagen för komvux. Däremot finns det i
förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
ett krav på att minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande
av utbildningen. Syftet är att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose
behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. Det finns även
möjlighet, i enlighet med 23 kap. 21–22§§ i skollagen, att en kommun sluter avtal
med en annan kommun om att denna ska ta över ansvaret, och därmed
huvudmannaskapet, för kommunens komvux.
Den samverkan som presenteras här berör framför allt samverkan och
överenskommelser kring:
•

regionalt yrkesvux,

•

fritt sök för elever mellan kommunerna,

•

utbildningsutbud och utbildningsvolymer samt

•

interkommunala elever.

Södermanlands läns kommuner har under flera år haft samverkansdialoger inom
ramen för en samverkansform som går under namnet VIS - Vuxenutbildning i
Södermanland. I dialog med kommunerna i Södermanland framgår att det finns
en samverkan när det gäller både utbildningsutbud, utbildningsvolymer och
interkommunala elever. Denna samverkan är inte formaliserad via
samverkansavtal.
Inom Södermanlands län finns det två konstellationer av kommuner som ansöker
om statsbidraget för regionalt yrkesvux. Den ena gruppen består av kommunerna
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Den andra består
av Oxelösunds, Trosa och Nyköpings kommun. Eskilstuna respektive Nyköping
är huvudsökande kommuner och statsbidraget har sökts i dessa konstellationer
åtminstone sedan 2018. Statsbidrag för regionalt yrkesvux har inte sökts
tillsammans med någon kommun utanför Södermanland.
Inom ramen för regionalt yrkesvux sker samverkan gällande utbildningsutbud och
utbildningsvolymer. Det innebär att kommunerna gemensamt tar fram ett
utbildningsutbud utifrån en bedömning av arbetsmarknadens behov. Bland annat
samverkansforumet VIS används för att diskutera yrkesutbildningar och hur
behoven ser ut.
Formaliserad samverkan i form av skriftliga överenskommelser och
samverkansavtal finns mellan Trosa kommun och Nyköpings kommun samt
mellan Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. Genom det avtal som finns
14
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mellan Trosa och Nyköping omhändertar Nyköpings kommun samtliga av Trosa
kommuns yrkesinriktade vuxenutbildningar. Avtalet mellan Nyköping och
Oxelösund klargör att kommunerna söker statsbidrag för yrkesvux tillsammans
och att utbildningsutbudet är gemensamt för dessa kommuner. Dessa avtal
innefattar därmed formaliserad samverkan gällande både utbildningsutbud och
utbildningsvolymer samt interkommunala elever. De innehåller inga reglerade
överenskommelser om fritt sök mellan kommunerna.
Inom konstellationen med Eskilstuna som huvudsökande finns det en
formaliserad samverkan gällande regionalt yrkesvux som fastslår bristyrken och
rekryteringsbehov samt utbildningsinriktningar för regionalt yrkesvux.

Utbud
Yrkesinriktad utbildning inom komvux kan ges på olika sätt. Kommunerna
erbjuder ett utbud av sammanhållen yrkesutbildning inom olika yrkesområden,
och då ofta i form av yrkespaket. Ett yrkespaket är ett nationellt förslag på
innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskrav för
vissa yrken. Det är också möjligt att erbjuda regionala yrkespaket utifrån ett
regionalt behov på arbetsmarknaden. Kommuner kan också erbjuda elever
enstaka yrkesinriktade kurser baserat på individens behov.
Figur 5 beskriver var i länet som yrkesutbildning inom komvux ges.
Sammanställningen bygger på elevstatistik där elevers utbildning som omfattar
mer än 400 poäng i yrkesämnen har kategoriserats inom olika yrkesområden.6
Detta ger en indikation om var utbildning inom olika yrkesområden ges, oavsett
om den sker i form av sammanhållna utbildningar i yrkespaket eller som kortare
yrkesutbildningar som består av ett färre antal kurser. I Eskilstuna kommun finns
det största utbudet av yrkesinriktad utbildning i komvux. Tillsammans med
Eskilstuna är Nyköping och Katrineholm de kommuner där flest elever läser
yrkesinriktad utbildning inom komvux på gymnasial nivå.
De två gröna nyanserna i bilden illustrerar de två samverkansområden inom
regionalt yrkesvux som finns i länet. Det norra samverkansområdet består av
Eskilstuna (huvudsökande kommun), Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen och
Gnesta. Det södra samverkansområdet består av Nyköping (huvudsökande
kommun), Trosa och Oxelösund.

6

För varje elev har antalet verksamhetspoäng på yrkeskurser som tillhör en viss inriktning under åren summerats för de
tre år som föregick att eleven avslutade sina studier. Eleven har därefter kategoriserats inom den yrkesinriktning där
denna har flest antal genomförda poäng.
15
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Figur 5. Utbildningsutbudets geografiska spridning i Södermanlands län, verksamhetsåren
2018–2020.

Utbudet av yrkesutbildningar med fler än fem elever under verksamhetsåren 2018–2020 sammantaget. Vitmarkerade
utbildningar genomfördes, gråmarkerade utbildningar genomfördes inte. ÖV står för övriga yrkesutbildningar som inte
kan kategoriseras. Elever på yrkesinriktningar, Skolverket.

Elevers rörlighet inom komvux
Elever i komvux har i Södermanlands län, till skillnad från elever i
gymnasieskolan, möjlighet att delta i utbildning på distans. Det har betydelse när
vi studerar skillnader mellan elevers hemort och studieort. Om hemort och
studieort skiljer sig kan det antingen innebära att elever reser mellan hem och
utbildning, eller att eleven deltar i utbildning genom fjärr- eller distansstudier.
Tillgång till utbildning via fjärr- eller distansstudier varierar mellan
utbildningsorter och utbildningsanordnare.
En närmare analys av skillnader mellan elevers hemort och studieort visar dock
att elever i komvux på gymnasial nivå i huvudsak deltar i utbildning i sin
hemkommun, se Figur 6. Katrineholm och Nyköping är de kommuner som tar
emot flest elever från andra kommuner i länet. Katrineholm tar främst emot elever
från Vingåker, och Nyköping tar främst emot elever från Trosa och Oxelösund.
Eskilstuna är den kommun som tar emot flest elever från kommuner i andra län.
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Figur 6. Folkbokförda och inpendlande komvuxelever, från kommuner i och utanför
Södermanlands län. 2020.
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Diagrammet visar hur många elever som studerade på komvux på gymnasial nivå år 2020 och som var folkbokförda i
kommunen, inpendlande från en annan kommun inom Södermanland respektive inpendlande från en kommun i ett
annat län. Skolverket.
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Sökande och antagna i
Södermanlands län
Gymnasieskolan
Läsåret 2020/21 gick cirka 11 000 elever i gymnasieskolan i Södermanlands län.
Det har skett en ökning av elevantalet i gymnasieskolan under de senaste fyra
åren. Senaste året är dock ökningen relativt liten. Jämfört med föregående läsår är
det cirka 100 fler elever i gymnasieskolan detta läsår.
Figur 7. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2008/09–2020/21 med prognos för läsåren
2021/22–2026/27 för Södermanlands län.

Figur 7 visar utvecklingen av antal elever i gymnasieskolan i länet från läsåret
2011/12, samt en elevprognos som sträcker sig fram till 2026/27. Skolverkets
prognos utgår ifrån övergången från grundskolan, genomsnittligt antal studieår i
gymnasieskolan samt det förväntade invandringsnettot.7 Prognosen illustrerar
således en trolig utveckling utifrån att ungdomars sökandemönster är oförändrat
och att inga stora förändringar sker inom skolan eller i samhället i övrigt. Under
de kommande läsåren beräknas en fortsatt ökning av antalet elever i
gymnasieskolan för att läsåret 2026/27 uppgå till 11 500 elever. Det motsvarar en
årlig ökning med drygt 100 elever per år.

Samverkan avseende gymnasieantagning
Processen för gymnasieantagning är en relativt oreglerad verksamhet och
genomförs därför på olika vis runt om i landet. Antagningsorganisationen får vara

7

Prognosen förutsätter att Södermanlands län inte väsentligt kommer att skilja ut sig från riket vad gäller
invandringsnetto.
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gemensam för flera kommuner och fristående huvudmän kan även använda sig av
en gemensam resurs för det förberedande arbetet innan de antar.
Länets kommuner använder sig av två kommunala antagningskanslier inom länet
och ett externt kommunalt antagningskansli i Västmanland.
Gymnasieantagningen i Katrineholm administrerar antagningsprocessen för
Vingåker, Flen och Katrineholm. Gymnasieantagningen i Nyköping administrerar
antagningsprocessen för Nyköping, Oxelösund och Trosa. Gymnasieantagningen i
Västerås administrerar antagningsprocessen för Eskilstuna, Strängnäs och åtta
kommuner i Västmanland. Europaskolan i Strängnäs hanterar sin egen
antagningsprocess.

Sökande
En majoritet av eleverna som söker till gymnasieskolan väljer ett
högskoleförberedande program som sitt förstahandsval. Andelen elever som söker
ett högskoleförberedande program i första hand i Södermanlands län har ökat med
två procentenheter under de tre senaste åren. Det är en högre andel elever som
söker ett yrkesprogram i första hand i Södermanlands län jämfört med riket.
Andelen elever med förstahandsval till yrkesprogram har de senaste åren minskat
något i både Södermanlands län och i riket.
Figur 8. Andel förstahandsval per typ av program i Södermanlands och riket 2018–2020.
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Elever folkbokförda i kommunerna i länet som sökt en gymnasieutbildning oavsett om de är behöriga eller obehöriga
till respektive utbildning. Sökande till gymnasieskolan till hösten, Skolverket.

Sökande elever kan antingen komma direkt från grundskolan eller söka fast de
redan tidigare är antagna och går på ett nationellt program. De kan även ha gått en
tid på ett introduktionsprogram och där gjort sig behöriga till programmet. Det
kan vidare finnas en fri kvot som ger elever med särskilda skäl en möjlighet att
antas före andra elever med högre meritvärde.
I tabell 1 visas en sammanställning av de nationella programmens relativa storlek
uttryckt i andel tillgängliga platser, samt andelen elever som söker respektive
program som sitt förstahandsval. Uppgifterna visas för respektive
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skolpendlingsområde i länet. Av tabellen går det att utläsa andel erbjudna platser
inom respektive program. Andelen förstahandssökande indikerar hur stor
efterfrågan det finns för programmet. I ansökningsprocessen rangordnas elevernas
val och prövas utifrån det regelverk som finns för just den kommunen, till
exempel enligt samverkansavtal eller enligt nationellt regelverk som
riksrekrytering, frisök och andrahandsmottagande i mån av plats. Därför är det
möjligt att elever slutligen inte antas på den utbildning de sökte i första hand.
Tabell 1. Andel erbjudna platser och andel sökande i första hand per nationellt program.
Andel (%) förstahandssökande per program,
pendlingsområde, 2019/20 – 2021/22
EskilstunaFlen-Strängnäs

Yrkesprogram

Andel
platser

NyköpingOxelösundTrosa

KatrineholmGnestaVingåker

Andel Andel
Andel Andel
Andel
1:a platser
1:a platser
1:a
sökande
sökande
sökande

Bygg- och
anläggningsprogrammet

5%

6%

5%

6%

4%

9%

Barn- och fritidsprogrammet

1%

3%

6%

7%

6%

5%

El- och energiprogrammet

5%

6%

3%

5%

13 %

6%

Fordon- och
transportprogrammet

5%

7%

4%

6%

6%

8%

Handel- och
administrationsprogrammet

3%

5%

4%

4%

5%

7%

Hotell- och turismprogrammet

1%

1%

2%

2%

4%

1%

Hantverksprogrammet

1%

2%

-

-

-

-

Industritekniska programmet

1%

1%

1%

1%

-

-

Naturbruksprogrammet

5%

3%

15 %

9%

-

-

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

1%

2%

4%

3%

4%

3%

VVS- och fastighetsprogrammet

1%

1%

2%

1%

4%

4%

Vård- och omsorgsprogrammet

3%

5%

3%

4%

13 %

13 %

Ekonomiprogrammet

14 %

12 %

11 %

12 %

6%

12 %

Estetiska programmet

6%

5%

9%

7%

7%

4%

Humanistiska programmet

2%

0%

-

-

-

-

Naturvetenskapsprogrammet

13 %

12 %

8%

11 %

7%

7%

Samhällsvetenskapsprogrammet

23 %

18 %

13 %

15 %

14 %

14 %

Teknikprogrammet

12 %

10 %

8%

6%

7%

6%

Högskoleförberedande
program
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Sammanställningen visar att de flesta yrkesprogrammen i andel erbjudna platser
är relativt små i pendlingsområdet Eskilstuna-Strängnäs-Flen. Det ligger också i
nivå med andelen elever som söker programmen i första hand. I pendlingsområdet
Katrineholm-Gnesta-Vingåker är däremot flera yrkesprogram de andelsmässigt
största. I pendlingsområdet Nyköping-Oxelösund-Trosa är naturbruksprogrammet
det största programmet sett till andel erbjudna platser.
Två yrkesprogram har större andel förstahandssökande än andel platser i alla tre
pendlingsområden, bygg och anläggningsprogrammet samt fordon- och
transportprogrammet. Samtidigt har vissa program lägre andel
förstahandssökande i alla pendlingsområden, såsom naturbruksprogrammet,
estetiska programmet och teknikprogrammet.

Antagna
Det är en lägre andel elever som antas till sitt förstahandsval i Södermanlands län
jämfört med riket. Andelen har ökat något både i länet och i riket. I antagningen
till läsåret 2020/21 var andelen som antogs till sitt förstahandsval 54 procent i
länet och 67 procent i riket. Andelen kvinnor som antas till sitt förstahandsval är
högre än för männen, såväl i länet som i riket.
Figur 9. Andel elever som antogs på sitt förstahandsval i Södermanland och riket 2018–
2020.
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Elever folkbokförda i kommunen. Som antagen på förstahandsval räknas den som i juli erbjudits studier på det
program samt skolenhet som de sökt till i första hand. Elever som sökt introduktionsprogram i första hand ingår inte.
Elever, antagna till förstahandsval 1 juli, Skolverket.

Elever per programtyp
I Södermanlands län är det en större andel av eleverna som läser på ett
yrkesprogram jämfört med genomsnittet för riket. Under de tre senaste åren har
det varit fem procentenheter fler elever på yrkesprogram i länet jämfört med riket.
Andelen elever som läser introduktionsprogram har minskat över de tre senaste
läsåren, både i länet och för riket som helhet. Detta beror framför allt på det
minskade antalet elever på språkintroduktion. Följaktligen har andelen elever på
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yrkes- och högskoleförberedande program ökat, men fördelningen mellan dessa
typer av program är stabil över tid.
Figur 10. Andel elever per programtyp i Södermanland och riket.
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Andelen elever som läser yrkesprogram, högskoleförberedande program respektive introduktionsprogram i länet
såväl som landet. Läsår 2018–19, 2019–20 och 2020–21. Elevstatistik, Skolverket.

Antagna i gymnasiesärskolan
Antalet elever inom gymnasiesärskolan i Södermanland har omväxlande både
ökat och minskat över den senaste tioårsperioden. De senaste fem åren har det
skett en långsam ökning år för år. Antalet elever har successivt stigit från år 2016
fram till år 2020, vilket framgår av Figur 11.

22

UTKAST TILL PLANERINGSUNDERLAG OM BEHOV AV GYMNASIAL UTBILDNING

Figur 11. Antal elever inom grund- och gymnasiesärskolan 2010–2020.

Diagrammet visar förändringen i antalet elever inom grund- och gymnasiesärskolan i Södermanland, från 2010 –
2020. Antal elever i huvudmannens skolenheter, Skolverkets jämförelsetal.

Som en indikation på framtida elevantal inom gymnasiesärskolan visas i figuren
även elevantalet inom grundsärskolan i länet. Elevantalet där är totalt sett större
än inom gymnasiesärskolan, men sedan år 2010 har det stigit år för år, med en
liten minskning år 2018. Detta tyder på att elevökningen inom gymnasiesärskolan
kommer att fortsätta även under de närmast kommande åren. Elever som har gått i
grundsärskolan kan även gå över till ett introduktionsprogram. Utöver elever från
grundsärskolan så kan elever som är integrerade i grundskolan övergå till
gymnasiesärskolan.

Elever i yrkesinriktad komvux
År 2020 var det 1536 elever som läste en yrkesinriktning inom komvux i
Södermanlands län.8 I länet har antalet elever som läser en yrkesinriktning ökat de
senaste tre åren. Det var 150 fler elever som läste på komvux med en
yrkesinriktning 2020 jämfört med 2018, vilket är en ökning med cirka tio
procentenheter.
Fördelningen mellan elevernas yrkesinriktningar är relativt likartad mellan länet
och riket. En mycket stor del av eleverna studerar inom områdena vård och
omsorg samt barn och fritid (sammanlagt 68 % i länet). I Södermanlands län är
dock denna koncentration ännu större eftersom elever i länet i högre utsträckning
studerar på en utbildning inom barn och fritid jämfört med riket. I riket som
helhet är det en något högre andel elever som läser en utbildning inom el och
energi, bygg och anläggning, naturbruk samt hantverk.

8

Elev på en yrkesinriktning definieras av Skolverket som en elev som läst minst 400 poäng i kurser som ingår i något av
gymnasieskolans yrkesprogram. 400 poäng motsvarar i tid ett halvårs heltidsstudier på komvux.
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Figur 12. Andel elever som läst olika yrkesinriktningar på komvux i riket och
Södermanlands län 2020.
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Yrkesinriktningarna som redovisas här är en kategorisering av komvuxelevernas kurser som Skolverket gör baserat
på vilka kurser eleverna har läst under året. Kategorierna baseras på elevernas studerade poäng inom olika kurser.
Om eleven har läst minst 400 poäng under året inom kurser som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram anses
eleven tillhöra den inriktning där huvuddelen av dennes kurser finns. Ibland går det inte att avgöra vilken inriktning
som huvuddelen av elevens kurser ryms inom. Komvux – elever på yrkesinriktning, Skolverket.

De flesta elever som avslutar en utbildning på yrkesinriktad komvux i länet har
läst en längre utbildning. En längre utbildning definierar Skolverket som studier
med yrkesinriktning om mer än 800 poäng. Antalet elever som genomfört en
längre yrkesinriktad utbildning ökade 2018 till 600 personer efter att ha legat på
en stabil nivå på omkring 400 personer per år. Det finns en eftersläpning i dessa
uppgifter eftersom eleverna följs upp i efterhand. Därför är år 2018 det senaste
året då uppgifter om elever som genomfört en yrkesinriktad utbildning finns
tillgängliga.

24

UTKAST TILL PLANERINGSUNDERLAG OM BEHOV AV GYMNASIAL UTBILDNING

Figur 13. Avgångselever som läst en kort eller lång yrkesutbildning på komvux i
Södermanlands län.
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Antal elever som avslutat en utbildning med yrkesinriktning per år och sedan inte fortsatt att studera på komvux
följande år.

Utbildningsnivå bland vuxna i länet
Södermanlands län har en högre andel lågutbildade i den vuxna befolkningen
jämfört med riket som helhet. Figur 14 visar andelen personer som saknar
gymnasial utbildning i olika ålderskategorier. Skillnaden mellan länet och riket är
större i de lägre åldersgrupperna. Sammanlagt är det 20 200 personer i länet i
åldern 25–64 som saknar utbildning på gymnasial nivå. Det motsvarar 14 procent
av befolkningen i det åldersspannet.
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Figur 14. Andel med utbildning lägre än gymnasienivå per åldersgrupp år 2020.
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Personer som har en utbildning som är lägre än gymnasienivå (grundskola, folkskola eller motsvarande).
Utbildningsnivå i Sverige, SCB.
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Utbildningarnas bidrag till
kompetensförsörjningen
I denna del sammanfattas de prognoser om framtida behov av arbetskraft som
görs för hela riket inom yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Därtill ges en
sammanfattande bild över elevers studieresultat, genomströmning, etablering på
arbetsmarknaden och övergång till vidare studier efter avslutad utbildning.

Bedömning av arbetsmarknadsläget
Statistiska centralbyråns (SCB:s) prognoser visar att det fram till 2035, med
nuvarande utbildningsvolymer, kommer att utbildas fler personer med
eftergymnasial utbildning än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samtidigt
varierar behovet av högskoleutbildade stort inom olika sektorer. För de flesta
utbildningar inom pedagogik och lärarutbildning finns redan idag en brist på
arbetskraft. Fram till 2035 finns en risk för ökad brist på arbetskraft inom dessa
områden. Bilden är densamma för merparten av utbildningarna inom hälso- och
sjukvård samt social omsorg. Personer med högskoleförberedande
gymnasieutbildning som högsta utbildning arbetar inom många olika delar av
arbetsmarknaden. På sikt finns det en risk för att det uppstår ett överskott på
personer med en högskoleförberedande gymnasieutbildning som högsta
utbildning.
Efterfrågan på personer med gymnasial yrkesutbildning väntas öka i en högre takt
än tillgången. Tabell 2 visar en bedömning av arbetsmarknadsläget för yrken där
en yrkesutbildning på gymnasial nivå efterfrågas på nationell nivå. I tabellen visas
både läget på arbetsmarknaden idag och den prognostiserade efterfrågan år 2035.
Det finns flera yrkesutbildningar där det redan idag råder stor brist på arbetskraft
och där bristen bedöms bestå över tid. Det gäller utbildningar som matchar mot
yrken inom fordon- och transport, industriteknik samt naturbruksutbildning. Idag
råder det ett relativt balanserat läge vad gäller utbildade inom vård och omsorg på
gymnasial nivå. Däremot visar prognosen att det inom denna bransch kommer att
uppstå en stor brist på utbildad personal.
När det gäller utbildningar inom bygg, VVS och energiteknik råder det idag ett
varierat arbetsmarknadsläge med både brist och överskott. Detta bedöms bestå
inom VVS och energiteknik, men det finns en risk för att det uppstår en ökad brist
bland utbildade som matchar mot yrken i byggbranschen.
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Tabell 2. Bedömning av arbetsmarknadsläget år 2020 och år 2035 per utbildningsgrupp på
gymnasial nivå. Prognosen avser hela riket.
Bedömning
arbetskraftsbarometern

Bedömning trender och
prognoser

2020

2035

God tillgång

Visst överskott

Varierat
arbetsmarknadsläge

Risk för brist

El-, automations-, dator- och
kommunikationsteknisk utbildning

Viss brist

Viss brist

Fordonsutbildning

Stor brist

Stor brist

Uppgift saknas

Minskad tillgång
och efterfrågan*

Stor brist

Stor brist

Brist

Brist

Uppgift saknas

Risk för brist*

Stor brist

Risk för överskott

Varierat
arbetsmarknadsläge

Varierat
arbetsmarknadsläge

Relativt balanserat

Stor brist

Utbildningsgrupp

Barn- och fritidsutbildning
Byggutbildning

Handels- och administrationsutbildning

Industriteknisk utbildning
Naturbruksutbildning
Restaurang- och livsmedelsutbildning
Transportutbildning
VVS-utbildning samt utbildning inom drift,
underhåll och energiteknik
Vård- och omsorgsutbildning

Källa: Arbetskraftsbarometern 2020, SCB. Trender och prognoser 2020, SCB.

Måluppfyllelse, etablering och vidare studier
Genomströmning i gymnasieskolan
Genomströmningen i de nationella programmen i Södermanlands län varierar
över tid och mellan programmen, men ligger strax under riket som helhet.
Andelen elever som tar examen inom tre år från ett yrkesprogram i länet var i
genomsnitt 72 procent under perioden 2019–2021. Motsvarande andel för riket
var 74 procent. Andelen elever på högskoleförberedande program som tog
examen inom tre år var i genomsnitt 78 procent i länet och 80 procent i riket.
Genomströmningen i länet har sedan 2019 ökat med över fyra procentenheter på
de högskoleförberedande programmen. Undantaget är estetiska programmet där
genomströmningen har minskat kraftigt de senaste tre åren. För yrkesprogrammen
har genomströmningen totalt sett legat på samma nivå under hela perioden 2019–
2021. Bland yrkesprogrammen utmärker sig bygg och anläggningsprogrammet,
där genomströmningen har ökat varje år sedan 2016.
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Figur 15. Genomsnittlig andel elever i Södermanlands län med examen från
gymnasieskolan inom 3 år, examensåren 2019–2021.
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För att få examen från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Jämförelsemåttet för t.ex. examensåret 2019 avser andelen av nybörjarna hösten 2016 som erhållit examen läsåret 2018/2019.
Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid, Skolverket.

En majoritet av eleverna i länet som tar examen gör det inom tre år. Efter fyra år
har ytterligare cirka fem procent av eleverna tagit examen. Efter fem år ökar
genomströmningen endast marginellt.
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt
program ska ett studiebevis utfärdas i stället för ett examensbevis. Ett studiebevis
om minst 2500 poäng där eleven har blivit betygsatt motsvarar fullständigt
nationellt program. Utöver de elever som tog examen avgick ytterligare sju
procent av eleverna från de nationella programmen med ett studiebevis om minst
2500 poäng.

Etablering eller studier efter gymnasieskolan
Figur 16 visar vad ungdomar gör tre år efter avslutad gymnasieutbildning.
Uppgifter för Södermanlands län jämförs med samtliga elever i riket. Det är i
genomsnitt 60 procent av de elever som har avslutat en yrkesutbildning som har
uppnått etablerad ställning9 på arbetsmarknaden tre år efter utbildningen. Det
finns skillnader mellan yrkesprogrammen. Åtta av tio som genomgått VVS- och
fastighetsprogrammet i länet har uppnått etablerad ställning. Motsvarande siffra
för naturbruksprogrammet är 51 procent.
Knappt tio procent av avgångseleverna från yrkesprogram återfinns i
högskolestudier eller studier i yrkeshögskola, men skillnaderna mellan
programmen är stora. Knappt 20 procent av de ungdomar som avgått från
9
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naturbruksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet går en eftergymnasial
utbildning. Samma andel för fordon- och transportprogrammet, industritekniska
programmet, VVS- och fastighetsprogrammet samt bygg- och
anläggningsprogrammet är cirka tre procent.
Drygt 50 procent av ungdomarna som genomgått en utbildning på
högskoleförberedande program återfinns på en eftergymnasial utbildning tre år
efter gymnasieskolan. Åtta procent befinner sig i övriga studier, vilket till största
del utgörs av studier inom komvux. En fjärdedel av ungdomarna som genomgått
ett högskoleförberedande program befinner sig i arbete och har uppnått en
etablerad ställning på arbetsmarknaden.
Figur 16. Vad elever gör tre år efter examen.

Högskoleförberedande program
Södermanlands län
Högskoleförberedande program
riket
Yrkesprogram
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Uppgifterna avser ungdomar som har fullföljt gymnasieskolan med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng
2013/14, 2014/15 och 2015/16. Etableringsstatus gäller 2017, 2018 och 2019. Till kategorin eftergymnasiala studier
räknas ungdomar som studerar på högskola eller yrkeshögskola.

Etablering efter yrkesinriktad utbildning inom komvux
Skolverket följer upp etablering efter avslutad yrkesutbildning på komvux genom
att kategorisera elever efter vilka kurser de läst. För att fastslå elevernas
yrkesinriktningar har elevernas kurser tre år före studieavslutet räknats in.
Av samtliga elever i riket som 2017 avslutade sina studier inom komvux på
gymnasial nivå och som läste en utbildning om 400–799 poäng med i huvudsak
yrkeskurser, hade 53 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året
efter.10 Därutöver hade 17 procent en osäker ställning och ytterligare 17 procent
hade en svag ställning på arbetsmarknaden. Bland motsvarande grupp elever i
Södermanlands län hade endast 40 procent uppnått en etablerad ställning.
Grupperna som hade en osäker eller svag ställning var större i länet jämfört med
riket.

10
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Bland samtliga elever som läst en yrkesinriktning om minst 800 poäng hade 65
procent en etablerad ställning. I Södermanlands län var andelen etablerade något
lägre, 59 procent hade en etablerad ställning ett år efter avslutade studier.
Figur 17. Andel (procent) med olika etableringsstatus år 2018 bland elever i
Södermanlands län i jämförelse med samtliga elever i riket som avslutade komvux på
gymnasial nivå 2017.

Personernas etableringsstatus i olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex.
inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på SCB och Arbetsförmedlingens
sökanderegister. Skolverket.

Etableringsgraden varierar kraftigt mellan olika typer av yrkesinriktningar. Figur
18 visar andelen elever som uppnått etablerad ställning ett år efter avslutade
studier för personer som läst en utbildning med yrkesinriktning om minst 400
poäng. Bland personer som gått en utbildning inom VVS- och fastighet var
närmare 80 procent etablerade ett år efter. Personer som läst en utbildning inom
restaurang och livsmedel, hantverk eller naturbruk var cirka 20 procent etablerade
ett år efter. Inom dessa yrkesinriktningar har de flesta personer i stället en osäker
eller svag ställning på arbetsmarknaden, vilket innebär perioder med arbetslöshet
eller låga inkomster.
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Figur 18. Andel (procent) som uppnått etablerad ställning ett år efter avslutade studier
bland elever i Södermanlands län som avgått från en utbildning med yrkesinriktning i
komvux åren 2016–2018.
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Elever som har läst en utbildning i komvux med yrkesinriktning om minst 400 poäng. I sammanställningen ingår
elever som avslutat en utbildning under åren 2016–2018 och deras etableringsstatus ett år efter avslutade studier.

Matchning mellan utbildning och arbete
Figur 19 visar skillnaden mellan förvärvsgraden (andelen med den aktuella
utbildningen som har en anställning) och den matchade förvärvsgraden (andelen
anställda som har ett yrke som helt matchar deras utbildning).
De personer med gymnasial utbildning som har den högsta matchade
förvärvsgraden, det vill säga har ett arbete som motsvarar deras utbildning, är
personer utbildade inom bygg, VVS och fastighet, vård och omsorg, energiteknik,
samt fordon. Personer med dessa utbildningar har en matchad förvärvsgrad på
över 60 procent. Personer med dessa utbildningar (frånsett vård och omsorg) har
även en något högre total förvärvsgrad. Detta indikerar sammantaget en högre
efterfrågan på personer som har dessa utbildningar.
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Figur 19. Skillnad i förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad för flera utbildningsgrupper på
gymnasial nivå för folkbokförda i Södermanlands län i åldrarna 20–64 år.
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Förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad 2019, regionala matchningsindikatorer, SCB.
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Skolverkets bedömningar
I följande avsnitt ges en sammanfattning av Skolverkets bedömningar om vilka
förändringar som kan göras av utbudet av gymnasieskolans nationella program
och yrkesinriktad komvux på gymnasial nivå i länet, så att utbudet i högre grad
motsvarar elevernas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov.
I Tabell 3 framgår Skolverkets bedömningar om gymnasieskolan. Skolverket
bedömer sammantaget att det bör ske en omdisponering av platser inom
gymnasieskolan från högskoleförberedande program till yrkesprogram. Det finns
flera yrkesprogram där det finns en efterfrågan från elever och ett
arbetsmarknadsbehov som är större än det nuvarande utbudet. Det gäller framför
allt el- och energiprogrammet och fordon och transportprogrammet. Det finns
också yrkesprogram med ett tydligt arbetsmarknadsbehov, men där elevernas
efterfrågan inte är tillräckligt stor. Här finns det anledning att både utöka
utbildningsutbudet, samtidigt som andra insatser görs för att öka elevernas
intresse för dessa utbildningar. Skolverket bedömer att det framför allt är
samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet som kan minskas för
att frigöra resurser som kan omdisponeras.
Tabell 3. Sammanfattning av Skolverkets bedömningar om behov av förändringar i utbudet
av gymnasieskolans nationella program i Södermanlands län.
Andel
platser

Förändringsinriktning

Kommentar

Högskoleförberedande program
totalt

61%

Minska

Bör minska som andel i
förhållande till
yrkesprogrammen

Naturvetenskapsprogrammet

11%

Samma nivå

Samhällsvetenskapsprogrammet

19%

Minska

Ekonomiprogrammet

13%

Samma nivå

Teknikprogrammet

10%

Samma nivå

Estetiska programmet

7%

Minska

Humanistiska programmet

1%

Samma nivå

Högskoleförberedande program
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Andel
platser

Förändringsinriktning

Barn- och fritidsprogrammet

3%

Samma nivå

Bygg- och
anläggningsprogrammet

5%

Öka

El- och energiprogrammet

4%

Öka

Fordon- och
transportprogrammet

5%

Öka

Handel- och
administrationsprogrammet

4%

Samma nivå

Kan minska men bör inte öka

Hantverksprogrammet

1%

Öka

Bredda programmet med fler
inriktningar och fler
utbildningsorter

Hotell- och
turismprogrammet

2%

Minska

Industritekniska programmet

1%

Öka

Naturbruksprogrammet

7%

Öka

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

2%

Öka

VVS- och
fastighetsprogrammet

1%

Öka

Vård- och
omsorgsprogrammet

4%

Öka

Kommentar

Yrkesprogram

Andel platser avser erbjudna platser läsåret 2020/21 i länet.
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Ökning kan ske inom
inriktningar riktade till yrken
med tydligt
arbetsmarknadsbehov

I Tabell 4 framgår Skolverkets bedömningar inom komvux. Sammantaget
bedömer Skolverket att det finns anledning att öka antalet utbildningsplatser på
utbildningar inom flera yrkesområden. Utbildningar inom områdena barn och
fritid samt vård och omsorg utgör idag en mycket stor andel av samtliga
utbildningsplatser. Inom båda dessa yrkesområden finns ett framtida
kompetensbehov på arbetsmarknaden, men det finns samtidigt stora behov inom
andra yrkesområden. Om det finns resurser för att utöka utbildningsplatserna
inom komvux bör dessa i huvudsak användas till andra yrkesområden, framför
allt utbildningar inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport,
industriteknik samt VVS och fastighet. I annat fall finns det anledning att
överväga en omdisponering av resurser så att yrkesutbildningar i komvux
tillgodoser fler kompetensbehov på arbetsmarknaden.
Tabell 4. Sammanfattning av Skolverkets bedömningar om behov av förändringar i utbudet
av yrkesinriktad utbildning inom komvux i Södermanlands län.
Yrkesområde

Andel
utbildade

Förändringsinriktning

Barn och fritid

33%

Samma nivå

Bygg och anläggning

2%

Öka

El och energi

3%

Öka

Fordon och transport

7%

Öka Utbildning bör ges på fler orter

Handel och
administration

2%

Samma nivå

Hantverk

0%

Samma nivå

Hotell och turism

0%

Samma nivå

Industriteknisk

5%

Öka

Naturbruk

0%

Samma nivå

Restaurang och
livsmedel

4%

Öka

VVS och fastighet

2%

Öka

Vård och omsorg

42%

Samma nivå

Kommentar

Kan minska men bör inte öka

Andel utbildade utgör ett genomsnitt av fördelningen av elever på komvux med en yrkesinriktning under åren 2018–
2020.
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Barn och fritid (BF)
God tillgång på arbetskraft
Enligt SCB:s nationella Arbetskraftsbarometer har
andelen arbetsgivare som uppgivit att det är brist på
nyutexaminerade med gymnasial utbildning inom barn
och fritid minskat från 63 procent 2018 till 13 procent
2020. Andelen arbetsgivare som uppgivit brist på
yrkeserfarna har också minskat under samma period från
73 procent 2018 till 36 procent 2020.
Andelen arbetsgivare som anger att det finns en god
tillgång på barn- och fritidsutbildade på gymnasial nivå
ökade under perioden 2010–2020. I den senaste
mätningen från 2020 upplever arbetsgivarna en fortsatt
god tillgång på utbildade och anger att de har oförändrade
anställningsbehov den närmaste tiden. Cirka 60 procent av
arbetsgivarna bedömer att det finns en god tillgång på
nyutexaminerade medan knappt 25 procent att det finns en
god tillgång på yrkeserfarna.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom området på
längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
barn- och fritidsutbildning på gymnasial nivå kommer
tillgången på arbetskraft öka med drygt 27 procent fram
till år 2035. Efterfrågan förväntas under samma period
öka med knappt 31 procent.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

I den senaste mätningen är det cirka 30 procent av
arbetsgivarna som uppskattar att antalet anställda med
barn- och fritidsutbildning på gymnasial nivå kommer öka
på tre års sikt.
En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger att det
på både ett och fem års sikt kommer vara konkurrens om
arbeten som barnskötare och att möjligheterna till arbete i
genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på
till exempel utbildning och erfarenhet. Däremot kommer
det under de närmaste fem åren råda liten konkurrens om
arbeten som elevassistent och personlig assistent och
utsikterna för arbete kommer således att vara goda.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Barnskötare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Elevassistent

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Personlig assistent

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

ANERINGSUNDERLAG OM BEHOV AV GYMNASIAL UTBILDNING

Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Eftersom efterfrågan växer mer än tillgången över tid,
samtidigt som tillgången till utbildade är god, förväntas
arbetsmarknaden vara balanserad år 2035. Det finns dock
en risk för att en viss brist på arbetskraft kan uppstå.
Medelgod etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Ungdomar som har läst barn och fritidsprogrammet i länet
är i lägre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden
jämfört med alla elever som avgått från ett yrkesprogram.
Vid en uppföljning tre år efter avslutad utbildning har 57
procent en etablerad ställning. För riket som helhet är
motsvarande siffra 52 procent. Bland avgångseleverna i
länet är det ytterligare 18 procent som har någon form av
sysselsättning, men med en svag eller osäker ställning på
arbetsmarknaden. Cirka 12 procent har gått vidare till
eftergymnasiala studier.

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

utbildningar som har en skev könsfördelning. Generellt
råder det en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Det är knappt hälften (41 %) av avgångseleverna i länet
som är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter att ha
läst minst 400 poäng inom yrkesutbildning inom barn och
fritid på komvux. Det är en något lägre andel jämfört med
samma grupp i riket som helhet. Samtidigt är det dock en
avsevärt lägre andel om man jämför med etableringen av
alla elever som läst en utbildning med yrkesinriktning på
komvux (53 %).
Etablerade ett år efter komvux

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

Det vanligaste yrket tre år efter avslutad
gymnasieutbildning för personer som läst inriktningen
pedagogiskt arbete är barnskötare vilket knappt två
tredjedelar arbetar som. Knappt en tiondel arbetar som
elevassistenter och övriga inom ospecificerade yrken.
Vanligaste yrkena bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Fritid och hälsa

Uppgift saknas

Pedagogiskt
arbete

Barnskötare
Elevassistent m.fl.
Övriga yrken

Socialt arbete

Uppgift saknas

Andel elever
Uppgift saknas
63 %
8%
30 %
Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Södermanlands
län. Källa: SCB.

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade kvinnor arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer i länet som har en utbildning inom barn
och fritid är det drygt 50 procent av kvinnorna och 25
procent av männen som arbetar i ett yrke som motsvarar
personens utbildning. Den totala förvärvsgraden, alltså
andelen personer som förvärvsarbetar i länet, är cirka 90
procent bland männen och 85 procent bland kvinnorna.
Mönstren i länet liknar de mönster som finns för riket som
helhet.
Att fler kvinnor arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
ANERINGSUNDERLAG OM BEHOV AV GYMNASIAL UTBILDNING

Andelen förstahandssökande minskar
Programmet erbjuds i samtliga skolpendlingsområden. Av
introduktionsprogrammen erbjuds programinriktat val i
både Nyköping och Eskilstuna. Även sammanhållen
yrkesutbildning i form av yrkespaket inom barn och fritid
erbjuds i dessa två kommuner.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
EskilstunaSträngnäsFlen

Gymnasieskolan

Fritid och hälsa

X

Pedagogiskt arbete

X

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösundGnesta
X

X

X

Socialt arbete

Ökat antal elever som läser barn- och
fritidsprogrammet i gymnasieskolan
I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 350 elever som
läser barn- och fritidsprogrammet eller programinriktat val
och yrkesintroduktion i Södermanlands län. Elevantalet
har ökat de senaste tre läsåren. Pedagogiskt arbete är den
dominerande programinriktningen.

X

Programinriktat val

X

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

X

Antal elever inom BF i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21.

Yrkespaket inom barn och fritid i komvux (kommun)
Barnskötare

Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund

Elevassistent

Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Andelen förstahandssökande till barn- och
fritidsprogrammet har minskat något över tid i två av tre
pendlingsområden. Över lag motsvarar andelen
förstahandssökande andelen platser som erbjuds.
Källa: Skolverket.

Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%)
förstahandssökande per
program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäsFlen

3%

2%

3%

1%

NyköpingTrosaOxelösundGnesta

8%

6%

7%

6%

KatrineholmVingåker

7%

4%

5%

6%

I komvux har antalet elever som läser en yrkesinriktning
inom barn och fritid ökat under de tre senaste åren. Det
var knappt 500 elever som läste en yrkesinriktning inom
detta yrkesområde i Södermanlands län 2020 vilket är en
ökning med cirka 20 procent jämfört med 2018 års nivå.
Elever som läst kurser med yrkesinriktning barn och
fritid inom komvux 2018–2020.

Källa: Skolverket.

De elever i gymnasieskolan som sökte programmet i
första hand, men som inte erbjöds plats, återfinns till
största del på introduktionsprogrammet programinriktat
val.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21

Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

• IM: Programinriktat val 38 %
• IM: Yrkesintroduktion 27 %

Skolverkets bedömning

• IM: Individuellt alternativ 11 %

Undersökningar om arbetsmarknadsläget ger en blandad
bild. Färre arbetsgivare uppger att det råder brist på
utbildad personal. Utsikterna på arbetsmarknaden framåt
skiljer sig för yrken inom detta område. Bland utbildade
barnskötare kommer det att vara konkurrens om

Källa: Skolverket
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arbetstillfällena inom de närmaste fem åren. Inom
elevassistent och personlig assistent finns det däremot
goda förutsättningar till arbete. Den långsiktiga
utbildningsprognosen visar att både efterfrågan och
tillgång på arbetskraft kommer att öka. Sammantaget
bedöms arbetsmarknaden vara i balans nu och framåt.
Etableringen bland de som utbildas i länet är relativt god
men något högre än i riket. En stor andel av de
examinerade från gymnasieskolan arbetar i relevanta
yrken.
Det finns en god tillgång på utbildning i länet för
yrkesområdet barn och fritid, både inom gymnasieskolan
och inom komvux. Elever efterfrågar också dessa
utbildningar. Antalet elever som läser utbildningar inom
området har ökat de senaste åren. Många som söker
programmet inom gymnasieskolan är obehöriga men ges
plats på introduktionsprogram med yrkesinriktning.
Sammantaget bedömer Skolverket att det råder en god
balans mellan tillgång på utbildning, elevers efterfrågan
och arbetsmarknadens kompetensbehov. Således bör de
utbildningsplatser som erbjuds inom länet bevaras på
samma nivå.
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Bygg och anläggning (BA)
Stora möjligheter till arbete på kort och
medellång sikt
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå.
Runt 80 procent av arbetsgivarna har under de senaste fem
åren uppgett att det råder brist på arbetskraft med
yrkeserfarenhet. Även andelen arbetsgivare som angett att
det råder brist på arbetskraft som nyligen examinerats från
byggutbildning är hög. Före år 2020 var trenden att den
upplevda bristen på nyutexaminerade bland arbetsgivare
ökade från år till år. Men under 2020 minskade andelen
arbetsgivare som ansåg att det var brist på
nyutexaminerade med byggutbildning med 50 procent.
Samma stora minskning syns dock inte i upplevd brist på
yrkeserfarna.

Ställningsbyggare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ökad efterfrågan på arbetskraft på lång sikt
Enligt SCB:s prognos kommer efterfrågan på arbetskraft
som har en byggutbildning på gymnasial nivå öka i
snabbare takt än tillgången under prognosperioden. År
2035 kommer det att fattas nästan 30 000 utbildade.
Samtidigt sker pensionsavgångar och utbildningar i
samma omfattning som de har skett historiskt.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

Arbetsförmedlingen gör yrkesprognoser på kort och
medellång sikt. Inom de flesta arbeten inom bygg och
anläggning visar prognosen att det kommer att råda liten
konkurrens om jobben på både kort och medellång sikt.
Det innebär att det finns stora möjligheter till arbete för
personer med en gymnasial utbildning inom bygg och
anläggning under de kommande åren.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Anläggningsmaskinförare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Betongarbetare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Golvläggare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Murare och plattsättare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Anläggningsarbetare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Takmontör

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Byggnadsmålare

Liten konkurrens
om jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Byggnads- och
ventilationsplåtslagare

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben
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Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan och komvux
Ungdomar som läst bygg- och anläggningsprogrammet i
gymnasieskolan i länet har en något högre etableringsgrad
tre år efter gymnasieskolan än vad genomsnittet som har
läst ett yrkesprogram har. Vid en uppföljning tre år efter
avslutad utbildning har 68 procent en etablerad ställning i
länet. För riket som helhet är siffran 73 procent. Bland
avgångseleverna i länet är det ytterligare 19 procent som
har någon form av sysselsättning, men med en svag eller
osäker ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt har två
procent gått vidare till eftergymnasiala studier.

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Att fler män arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
utbildningar som har en ojämn könsfördelning. Generellt
råder där en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Vuxna som läst en yrkesinriktning inom bygg och
anläggning på komvux i länet har samma etableringsgrad
ett år efter utbildningen som genomsnittet som har läst ett
yrkesprogram i riket har. Bland de som läst en utbildning
med denna yrkesinriktning inom komvux i länet är det 54
procent som har uppnått en etablerad ställning ett år efter
avslutade studier. Motsvarande siffra för riket är 52
procent. Statistiken bygger på få individer och bör därför
tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

De vanligaste yrkena bland de som läst inriktningen
husbyggnad inom bygg- och anläggningsprogrammet i
gymnasieskolan i länet är träarbetare och snickare. Drygt
40 procent av de som läst inriktningen har ospecificerade
yrken där inget yrke är så pass vanligt förekommande att
det kan särredovisas. I de övriga inriktningarna är det för
små volymer för att redovisa siffror över vilka de
vanligaste yrkena är.
Vanligaste yrkena bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Anläggningsfordon

Uppgift saknas

Husbyggnad

Träarbetare snickare m.fl

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke
Av alla personer som har en utbildning inom bygg och
anläggning på gymnasial nivå är det 70 procent av
männen som arbetar inom ett matchat yrke. Bland kvinnor
med samma utbildning är det dock endast 45 procent i
riket som arbetar inom ett matchat yrke. Andelen kvinnor
med ett matchat yrke är något högre i Södermanland än i
riket. Den totala förvärvsgraden för män och kvinnor som
har en utbildning inom bygg och anläggning, cirka 85
procent, är hög i jämförelse med andra utbildningsgrupper
på gymnasial nivå. Mönstren på länsnivå följer de på
riksnivå.
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Andel elever
Uppgift saknas
32 %

Övriga bygg- och
anläggningsarbetare.

9%

Betongarbetare

4%

Valsverksoperatörer

4%

Maskinoperatörer, cement,
sten- och betongvaror

3%

Lager- och terminalpersonal

3%

Butikssäljare, fackhandel
Övriga yrken

3%
42 %

Mark och
anläggning

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Måleri

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Plåtslageri

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Södermanlands
län. Källa: SCB.

Sökande och antagna gymnasieskolan

Programmet har fler sökande än platser på
gymnasieskolan
Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuds i alla tre
skolpendlingsområdena i länet. Däremot erbjuds inte
samtliga inriktningar i alla pendlingsområdena.
Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
bygg och anläggning erbjuds i flera delar av länt. Flest
utbildningar finns i Eskilstuna.
Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

Anläggningsfordon

X

X

Husbyggnad

X

X

Mark och anläggning

X

X

Måleri

X

X

X

Plåtslageri

X

X

X

Programinriktat val

X

Yrkesintroduktion

X

Gymnasieskolan

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

X

Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

5%

6%

5%

5%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

6%

7%

6%

5%

KatrineholmVingåker

7%

10 %

9%

4%

Källa: Skolverket.

De elever i gymnasieskolan som sökte programmet i
första hand, men som inte erbjöds plats, återfinns till
största del på något av introduktionsprogrammen
individuellt alternativ, yrkesintroduktion eller
programinriktat val. Några återfanns också inom barn- och
fritidsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21

X

• IM: Individuellt alternativ 20 %
• IM: Yrkesintroduktion 17 %

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Betongarbetare

Eskilstuna, Nyköping

Golvläggare

Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping

Plattsättare

Katrineholm, Nyköping

Träarbetare

Katrineholm, Nyköping

Husbyggnad den dominerande inriktningen

Anläggningsförare

Eskilstuna

Bergarbetare

Eskilstuna

Glastekniker

Eskilstuna

Håltagare

Eskilstuna

Ställningsbyggare

Eskilstuna

I gymnasieskolan i länet är det sammanlagt drygt 500
elever som läser bygg- och anläggningsprogrammet
alternativt introduktionsprogrammen programinriktat val
eller yrkesintroduktion med inriktning bygg- och
anläggning. Elevantalet har legat på ungefär samma nivå
under de senaste tre läsåren, med en viss ökning läsåret
2020/21. Husbyggnad är den dominerande inriktningen i
programmet.

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

I länet är andelen förstahandssökande till gymnasieskolan
större än andelen erbjudna platser. Skillnaden är särskilt
stor i ett pendlingsområde. Andelen förstahandssökande
har legat på samma nivå de senaste åren.
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• IM: Programinriktat val 15 %
• Barn- och fritidsprogrammet 7 %
• Fordon- och transportprogrammet 7 %
Not: De fem vanligaste alternativplatserna. Källa: Skolverket

Antal elever inom BA i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

länet. Andelen förstahandssökande är högre än andelen
erbjudna platser i länet.
Förhållandevis många av de som söker programmet i
gymnasieskolan har inte uppnått behörighet för ett
nationellt program och antas då i stället till ett
introduktionsprogram. Vissa med inriktning mot bygg och
anläggning, men en betydande andel antas till individuellt
alternativ.
Inom komvux erbjuds flera olika utbildningar inom bygg
och anläggning i länet, men antalet elever har legat på en
förhållandevis låg nivå under de senaste åren.

Not: Elevstatistik. Källa: Skolverket.

I komvux läste 20–30 elever per år en utbildning med
yrkesinriktning inom bygg och anläggning under perioden
2018–2020.
Elever som läst kurser med yrkesinriktning bygg och
anläggning inom komvux 2018–2020.

Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket

Skolverkets bedömning
Prognoser om arbetsmarknadsläget för utbildade inom
bygg- och anläggning på gymnasial nivå visar att det finns
ett stort behov av utbildade på kort och medellång sikt.
Om inte fler utbildas inom området kommer bristen på
utbildad arbetskraft att öka på längre sikt.
Efter gymnasieskolan och utbildning inom komvux är
både etableringen och matchningen god för utbildade
inom bygg och anläggning på gymnasial nivå. Det är
ytterligare en indikator på att de som utbildas är
efterfrågade på arbetsmarknaden.
I Södermanlands län är bygg- och anläggningsprogrammet
bland de största yrkesprogrammen sett till antalet elever.
Programmet finns tillgängligt på flera utbildningsorter i
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Både utifrån elevers efterfrågan och arbetsmarknadens
behov finns det utrymme att öka antalet platser inom
gymnasieskolan så att fler kan utbildas. En utökning av
platser kan också bidra till att ge fler elever på
introduktionsprogram en inriktning inom bygg och
anläggning.
Huvudmännen i länet bör säkerställa att det finns utrymme
att öka antalet elever i komvux som kan utbildas och rikta
insatser mot att attrahera fler personer att söka en
utbildning inom yrkesområdet.

El och energi (EE)
Stor brist på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. Inom yrkesområdet el och
energi undersöks yrken som matchar mot utbildning på
gymnasial nivå i elteknik, automation samt dator och
kommunikationsteknik.
Inom samtliga tre utbildningsområden ökade andelen
arbetsgivare som anger att det råder brist på
nyutexaminerade mellan åren 2014 och 2018. I den
senaste mätningen från 2020 är det fortsatt en hög andel
(80%) som bedömer att det råder brist på utbildade inom
automation. Andelen som bedömer att det råder brist på
utbildade med utbildning inom elteknik samt dator- och
kommunikationsteknik har i den senaste mätningen
minskat till cirka 40 procent.
I den senaste mätningen var det cirka 60 procent av
arbetsgivarna som bedömde att antalet anställda med
utbildning inom elteknik, automation samt data- och
kommunikationsteknik kommer att öka på tre års sikt.

Nätverks- och
systemtekniker

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Supporttekniker, it

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom området på
längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
el-, automations-, dator- och kommunikationsteknisk
utbildning på gymnasial nivå kommer antalet examinerade
över tid i stort att motsvara det antal personer som lämnar
yrket. Därför kommer tillgången på arbetskraft att vara
oförändrad om intresset för utbildningen och
genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på
nuvarande nivå. Efterfrågan väntas samtidigt öka med
närmare 10 procent fram till år 2035. Ökningen beror
främst på tillväxt inom relevanta näringar.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger att det
kommer att vara liten konkurrens inom elektrikeryrken
och drifttekniker inom industri, både på ett och fem års
sikt. Även bland yrken inom data och it, så som
nätverkstekniker, it-support och drifttekniker, kommer det
att vara goda utsikter till arbete för de som är utbildade
inom området.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Distributionselektriker

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Installations- och
serviceelektriker

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Industrielektriker

Konkurrens om
jobben

Liten konkurrens
om jobben

Drifttekniker vid värme
och vattenverk

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben
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Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Ökad efterfrågan i kombination med att arbetskraften inte
ökar leder till en risk för att det kan uppstå en ökad brist
på arbetskraft med relevant utbildning över tid. Det
innebär att den brist som redan idag råder för flera yrken
riskerar förvärras över tid.
God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Ungdomar som har läst el- och energiprogrammen i länet
är i något högre utsträckning etablerade på
arbetsmarknaden jämfört med alla elever som avgått från

ett yrkesprogram. Vid en uppföljning tre år efter avslutad
utbildning har 64 procent en etablerad ställning. För riket
som helhet är samma siffra 67 procent. Bland
avgångseleverna i länet är det ytterligare 18 procent som
har någon form av sysselsättning, men med en svag eller
osäkerställning på arbetsmarknaden. Åtta procent har gått
vidare till eftergymnasiala studier.
Etablerade tre år efter gymnasieskolan

männen och 80 procent bland kvinnorna. Mönstren är
liknande i länet som för riket som helhet.
Att fler män arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
utbildningar som har en skev könsfördelning. Generellt
råder där en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Nästan två tredjedelar av avgångseleverna i länet är
etablerade på arbetsmarknaden ett år efter att ha läst en
yrkesutbildning på komvux inom el och energi. Det är
ungefär samma andel som i riket som helhet. Det är en
högre andel jämfört med alla elever som läst en utbildning
med yrkesinriktning på komvux.
Etablerade ett år efter komvux

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

De vanligaste yrkena för personer som nyligen avgått från
en gymnasieutbildning på el- och energiprogrammet
skiljer sig beroende på inriktning. Det vanligaste yrket tre
år efter avslutad gymnasieutbildning för personer som läst
inriktningen elteknik är Installations- och
industrielektriker. Personer som läst inriktningen data och
kommunikationsteknik är sprida på fler typer av yrken.
Yrkesuppgifter för personer som har studerat på komvux
är för få för att kunna redovisa.
Vanligaste yrken bland avgångselever

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Inriktning

Yrke

Automation

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Data- och
kommunikationsteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Elteknik

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom el och energi
är det drygt 60 procent av männen och 40 procent av
kvinnorna som arbetar i ett yrke som motsvarar personens
utbildning. Den totala förvärvsgraden, alltså andelen
personer som förvärvsarbetar, är cirka 85 procent bland
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Andel elever

Installations- och
serviceelektriker

54 %

Industrielektriker

5%

Valsverksoperatörer

4%

Övriga yrken
Energiteknik

Uppgift saknas

37 %
Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet har fler sökande än platser
Programmet erbjuds i alla tre skolpendlingsområdena,
men det är bara inriktningen elteknik som finns i alla tre

områdena. Av introduktionsprogrammen erbjuds
programinriktat val med inriktning mot el- och energi i
Katrineholm.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats, återfinns till största del på bygg- och
anläggningsprogrammet.

Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
el- och energi erbjuds i Eskilstuna, Nyköping och
Katrineholm.

Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket

• Individuellt alternativ 10%

Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

Gymnasieskolan

KatrineholmVingåker

Automation

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

X

Data- och
kommunikationsteknik

X

Elteknik

X

X

• VVS- och fastighetsprogrammet 10%
• Programinriktat val 9%
• Teknikprogrammet 8%
Källa: Skolverket

Ökat antal elever som läser en utbildning inom el
och energi på komvux
I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 400 elever som
läser el- och energiprogrammet eller programinriktat val i
Södermanlands län. Elevantalet har legat på samma nivå
under de senaste tre läsåren. Elteknik är den
programinriktning med flest elever i årskurs två och tre.

X

Energiteknik
Programinriktat val

• Bygg och anläggningsprogrammet 23%

X

Yrkesintroduktion

Antal elever inom EE i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Elektriker

Eskilstuna

Larm- och
säkerhetsteknik

Eskilstuna, Katrineholm

Elektroniktekniker

Eskilstuna, Katrineholm

Nätverkstekniker

Eskilstuna

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Inför läsåret 2020/21 var det ungefär en lika stor andel
som sökte el- och energiprogrammet i förstahand i alla tre
pendlingsområden i länet. I två skolpendlingsområden var
det en större andel sökande i första hand än andelen
platser som erbjöds.
Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

6%

7%

6%

5%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

4%

6%

6%

3%

KatrineholmVingåker

8%

5%

7%

13 %

Källa: Skolverket.
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Källa: Skolverket.

I komvux är det ett ökande antal elever som läser en
yrkesinriktning inom el- och energi. Det var knappt 50 i
elever som läste en yrkesinriktning om minst 400 poäng
inom detta yrkesområde i Södermanlands län 2020, vilket
är en dubblering jämfört med år 2018.

Elever som läst kurser med yrkesinriktning el och
energi inom komvux 2018–2020

Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

Skolverkets bedömning
Undersökningar om arbetsmarknadsläget visar tydligt att
det råder en brist på utbildad arbetskraft. För i stort sett
alla yrken som programmet utbildar för kommer
efterfrågan att vara större än tillgången på utbildad
arbetskraft, både på kort och lång sikt.
För utbildade i gymnasieskolan är etableringen hög tre år
efter avslutad utbildning. Etableringen bland
avgångselever från komvux är även den relativt hög,
avgångselever i länet etablerar sig i nivå med personer
med liknande utbildning i hela riket.
Avgångseleverna arbetar i relativt hög utsträckning i
yrken som matchar mot utbildningen. Den generella
matchningen mellan alla utbildade och deras yrkesval är
hög.
Det finns en tydlig efterfrågan från elever att få gå på eloch energiprogrammet. Programmet har på flera skolor i
länet fler sökande än det erbjuds platser.
Sammantaget bedömer Skolverket att det finns anledning
att utöka el- och energiprogrammet inom gymnasieskolan
i länet med fler utbildningsplatser för att möta elevernas
efterfrågan och arbetsmarknadens framtida
kompetensbehov. Men hänsyn till det framtida behovet av
arbetskraft inom området automation bör huvudmännen
särskilt överväga om denna inriktning kan utökas.
Den ökning som har skett av utbildade inom komvux är
positiv och bör fortsätta genom att fler utbildningsplatser
inom yrkesområdet erbjuds i länet.
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Fordon och transport (FT)
Stor brist på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. Inom yrkesområdet fordon
och transport undersöks yrken som matchar mot
utbildning på gymnasial nivå i karosseri och lackering,
transport, reparation och service - lastbil och mobila
maskiner samt reparation och service - personbil.
Fordonsutbildning

Buss- och
spårvagnsförare

Liten konkurrens
om jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Underhållsmekaniker och
maskinreparatörer
(Lastbilsmekaniker)

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom fordon- och
transportområdet på längre sikt
Fordonsutbildning

Andelen arbetsgivare som anger att det råder brist på
utbildade med fordonsutbildning ökade mellan åren 2010
och 2020. Cirka 3 av 4 arbetsgivare rapporterar år 2020
brist på utbildade med fordonsutbildning - både
nyutexaminerade och yrkeserfarna.
I den senaste mätningen var det 46 procent av
arbetsgivarna som bedömer att antalet anställda med
fordonsutbildning kommer att öka på tre års sikt.
Transportutbildning

Även andelen arbetsgivare som anger att det råder brist på
utbildade med transportsutbildning ökade under perioden
2010–2020. Cirka 8 av 10 arbetsgivare rapporterar år
2020 fortsatt brist på nyutexaminerade med
transportutbildning på gymnasial nivå. Dessutom anser 7
av 10 arbetsgivare att bristen på yrkeserfarna är fortsatt
stor.
Det saknas uppgifter om hur arbetsgivarna bedömer att
antalet anställda med transportutbildning kommer att
utvecklas på tre års sikt.
En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger
att det kommer att råda konkurrens inom lackeraroch industrimålaryrket, både på ett och fem års sikt.
Bland yrken som buss- och spårvagnsförare,
underhålls-mekaniker och maskinreparatörer kommer
det att finnas goda utsikter till arbete för de som är
utbildade inom området.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Lackerare och
industrimålare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben
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SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
fordonsutbildning på gymnasial nivå kommer antalet
examinerade över tid i stort att motsvara det antal
personer som lämnar yrket. Därför kommer tillgången på
arbetskraft med fordonsutbildning att vara relativt
oförändrad fram till år 2035. Efterfrågan väntas öka med
närmare 15 procent under prognosperioden. Ökningen
beror främst på en utbildningsväxling där en större andel
av motorfordonsmekanikerna och processoperatörerna år
2035 antas ha en fordonsutbildning än i dag.
Eftersom arbetsgivarna i dagsläget bedömer att det råder
brist på fordonsutbildade samtidigt som tillgången över tid
bedöms vara oförändrad medan efterfrågan ökar, finns det
en risk för att arbetskraftsbristen tilltar till år 2035.
Transportutbildning

Enligt prognosen kommer tillgången på utbildade inom
transportutbildning på gymnasial nivå att öka med drygt
50 procent fram till år 2035. Samtidigt beräknas
efterfrågan på transportutbildade öka med cirka 25 procent
fram till 2035. Det beror både på ett ökat transportbehov i
takt med en växande befolkning och på att efterfrågan på
personer med transportutbildning väntas öka inom
transportyrkena.
I dagsläget råder det brist på transportutbildad arbetskraft.
Över tid beräknas dock tillgången växa mer än
efterfrågan. Därför förväntas ett arbetskraftsöverskott
uppstå till år 2035.

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket

Nästan hälften av avgångseleverna i länet är etablerade på
arbetsmarknaden ett år efter att ha läst en yrkesutbildning
på komvux inom fordon och transport. Det är en något
lägre andel jämfört med samma grupp i riket som helhet
där drygt hälften är etablerade. Det är också en något lägre
andel än etableringen för alla elever som läst en utbildning
med yrkesinriktning på komvux där 53 procent är
etablerade.
Etablerade ett år efter komvux

Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Ungdomar som har läst fordon- och transportprogrammet
i länet är i högre utsträckning etablerade på
arbetsmarknaden jämfört med alla elever som avgått från
ett yrkesprogram i riket. Vid en uppföljning tre år efter
avslutad utbildning har 74 procent en etablerad ställning i
länet. För riket som helhet är motsvarande siffra 77
procent. Bland avgångseleverna i länet är det ytterligare
20 procent som har någon form av sysselsättning, men
med en svag eller osäker ställning på arbetsmarknaden.
Två procent har gått vidare till eftergymnasiala studier.

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom fordon och
transport är det cirka 60 procent av männen och 40
procent av kvinnorna i länet som har ett yrke som
motsvarar personens utbildning. Den totala
förvärvsgraden, alltså andelen personer som
förvärvsarbetar, är cirka 85 procent bland männen och 80
procent bland kvinnorna. Mönstren i länet följer dem som
ses i riket som helhet.
Att fler män arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
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utbildningar som har en skev könsfördelning. Generellt
råder där en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Godshantering

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Karosseri och
lackering

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Lastbil och
mobila maskiner

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Personbil

Motorfordonsmekaniker och
fordonsreparatörer

38 %

Övriga yrken

63 %

Lastbilsförare m.fl.

52 %

Transport

Renhållnings- och
återvinningsarbetare

6%

Lager- och terminalpersonal

5%

Övriga yrken

37%

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet har fler sökande än platser
Programmet och dess inriktningar erbjuds i alla tre
skolpendlingsområdena. Av introduktionsprogrammen
erbjuds programinriktat val i Eskilstuna och Nyköping
medan yrkesintroduktion endast erbjuds i Eskilstuna.
Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
fordon och transport i komvux erbjuds främst i Eskilstuna.
Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Gymnasieskolan

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

Eskilstun
aSträngnä
s-Flen

Godshantering

De vanligaste yrkena för personer som nyligen avgått från
en gymnasieutbildning inom fordon och transport skiljer
sig beroende på inriktning. De vanligaste yrkena tre år
efter avslutad gymnasieutbildning för personer som läst
inriktningen personbil är motorfordonsmekaniker och
fordonsreparatör. Personer som läst inriktningen transport
är spridda på fler typer av yrken varav lastbilsförare är det
vanligaste. Yrkesuppgifter för personer som har studerat
på komvux är för få för att kunna redovisas.

KatrineholmVingåker

X

Karosseri och
lackering

X

X

X

Lastbil och mobila
maskiner

X

X

X

Personbil

X

X

X

Transport

X

X

X

Programinriktat val

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Yrkespaket i komvux

Kommun

Yrkesförare
persontransport

Eskilstuna

Yrkesförare
godstransport

Eskilstuna

Personbilsmekaniker

Eskilstuna, Nyköping

Lagerutbildning

Eskilstuna

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.
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NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Andelen som söker fordon- och transportprogrammet i
förstahand i länet ökar. I samtliga skolpendlingsområden
är det fler sökande i första hand än andelen platser som
erbjuds på programmet.

Antal elever inom gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

6%

7%

7%

5%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

6%

5%

6%

4%

KatrineholmVingåker

8%

8%

9%

6%

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats utgjordes till stor del av elever som var
obehöriga till ett nationellt program. De eleverna antogs i
stället till ett introduktionsprogram. En mindre andel
återfinns dock på naturbruksprogrammet.

Källa: Skolverket.

I komvux är det ett ökande antal elever som läser en
yrkesinriktning inom fordon och transport. Det var 110
elever som läste en yrkesinriktning om minst 400 poäng
inom detta yrkesområde i Södermanlands län 2020, vilket
är en ökning med cirka 20 procent jämfört med år 2018.
Elever som läst kurser med yrkesinriktning fordon
och transport inom komvux 2018–2020

Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Individuellt alternativ 29 %
• IM: Programinriktat val 26 %
• IM: Yrkesintroduktion 18 %
• Naturbruksprogrammet 9 %
Källa: Skolverket

Ökat antal elever som läser en utbildning inom
fordon och transport i gymnasieskolan och
komvux
I gymnasieskolan är det sammanlagt knappt 600 elever
som läser fordon- och transportprogrammet eller
introduktionsprogrammen programinriktat val eller
yrkesintroduktion i Södermanlands län. Elevantalet har
ökat något under de senaste tre läsåren. Transport är den
dominerande programinriktningen i årskurs två och tre.

Not. Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

Skolverkets bedömning
Undersökningar av arbetsmarknadsläget visar tydligt att
behovet de närmaste åren är mycket stort inom de yrken
som fordon- och transportprogrammet utbildar till.
Däremot visar den långsiktiga utbildnings- och
arbetsmarknadsprognosen att det på längre sikt finns risk
för att det uppstår ett arbetskraftsöverskott inom
transportområdet.
En hög andel av personer som avgått från en utbildning
inom området är etablerade på arbetsmarknaden. En stor
andel av de examinerade från gymnasieskolan arbetar
inom yrken som matchar utbildningen.
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Det finns en tydlig efterfrågan bland elever på utbildning
inom fordon och transport. Det finns också ett brett utbud
av utbildningar över länet inom gymnasieskolan. De flesta
som inte antas till en utbildning saknar behörighet till de
nationella programmen. Inom komvux är de flesta
utbildningar koncentrerade till en utbildningsort. Inom
gymnasieskolan har elevantalet ökat över tid och en stor
andel av eleverna utbildas inom inriktningen transport.
Inom komvux har antalet elever som läst yrkesutbildning
inom området varierat de senaste åren.
Skolverket bedömer sammantaget att utbildningsplatserna
bör öka inom yrkesområdet. Däremot bör
utbildningsplatserna omdisponeras från
transportutbildningar till andra inriktningar och
yrkespaket inom yrkesområdet. Elever som söker
programmet men är obehöriga bör i högre grad ges plats
på programinriktat val eller yrkesintroduktion. Utbudet
inom komvux kan breddas och utbildningar inom området
bör ges på fler utbildningsorter.
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Handel och administration (HA)
Oklar tillgång på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern anger inte huruvida och hur stor
andel av arbetsgivarna som bedömer att det råder brist på
utbildade inom yrkesområdet handel och administration.
Det är även okänt hur stor andel av arbetsgivarna som
bedömer att antalet anställda med utbildning inom handel
och administration kommer att öka på tre års sikt.
En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Yrkesprognosen
förutsäger att det kommer att vara konkurrens om yrken
inom butiks- och företagsförsäljning samt inom marknads, försäljnings- och inköpsassistans både på ett och fem års
sikt. Även bland yrken inom lager och terminal kommer
det att råda konkurrens om arbetena. Bland kundtjänstoch löne- och personaladministrationsyrken kommer det
däremot att finnas goda utsikter till arbete för de som är
utbildade inom området.

minskning beräknas uppstå till följd av digitalisering och
automatisering samt utbildningsväxling.
Utbildningsgruppen som har en handels- och
administrationsutbildning på gymnasial nivå förväntas
fram till 2035 ersättas med grupper som har en YHutbildning i företagsekonomi, handel eller administration
alternativt en ekonomutbildning på eftergymnasial nivå.
Denna utveckling väntas medföra en relativt balanserad
arbetsmarknad.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Butikssäljare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Företagssäljare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Inköpsassistent

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan

Kundtjänstmedarbetare

Liten konkurrens
om jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Lager- och
terminalpersonal

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Marknads- och
försäljningsassistent

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Löne- och
personaladministratör

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Ungdomar som har läst handels- och
administrationsprogrammet i länet är i något lägre
utsträckning etablerade på arbetsmarknaden jämfört med
alla elever som avgått från ett yrkesprogram i länet. Vid
en uppföljning tre år efter avslutad utbildning har 54
procent som avgått från handels- och
administrationsprogrammet i länet en etablerad ställning.
För riket som helhet är motsvarande siffra 58 procent.
Bland avgångseleverna i länet är det ytterligare 27 procent
som har någon form av sysselsättning, men med en svag
eller osäker ställning på arbetsmarknaden. 8 procent har
gått vidare till eftergymnasiala studier.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Kraftigt minskad efterfrågan på arbetskraft inom
området på längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
handels- och administrationsutbildningen på gymnasial
nivå kommer både tillgången och efterfrågan på
arbetskraft att minska kraftigt fram till 2035. Denna
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Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

Vuxna som har läst en yrkesutbildning på komvux inom
handel och administration i länet är i något lägre
utsträckning etablerade på arbetsmarknaden jämfört med
alla elever som avgått från en yrkesinriktning i länet.
Nästan hälften av avgångseleverna i länet är etablerade på
arbetsmarknaden ett år efter att ha läst en yrkesutbildning
på komvux inom handel och administration. Detta är en
något högre andel jämfört med samma grupp i riket som
helhet. Statistiken bygger på få individer och bör därför
tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

De vanligaste yrkena för personer som nyligen avgått från
en gymnasieutbildning i handel och administration skiljer
sig beroende på inriktning. Det vanligaste yrket tre år efter
avslutad gymnasieutbildning för personer som läst
inriktningen handel och service är butikssäljare i
fackhandeln. Motsvarande uppgifter för övriga
inriktningar saknas. Yrkesuppgifter för personer som har
studerat på komvux är för få för att kunna redovisa.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Administrativ
service

Uppgift saknas

Handel och
service

Butikssäljare, fackhandel

23 %

Butikssäljare, dagligvaror

16 %

Uppgift saknas

Barnskötare

7%

Elevassistenter m.fl.
Övriga yrken

5%
49 %

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet erbjuds i hela länet
Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

En relativt jämn könsfördelning av utbildade som
arbetar inom ett matchat yrke
Av de personer som har en utbildning inom handel och
administration är det i länet cirka 35 procent av männen
och 40 procent av kvinnorna som arbetar i ett yrke som
motsvarar personens utbildning. Den totala
förvärvsgraden, alltså andelen personer som
förvärvsarbetar, är cirka 80 procent bland både kvinnorna
och männen. Mönstren är liknande i länet som för riket
som helhet.
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Programmet erbjuds i alla tre skolpendlingsområdena. Av
introduktionsprogrammen erbjuds programinriktat val i
Eskilstuna och yrkesintroduktion i Katrineholm.
Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket i
komvux erbjuds endast i Eskilstuna.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Gymnasieskolan

EskilstunaSträngnäsFlen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Administrativ
Service
Handel och service

X

X

Programinriktat val

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Administratör

Eskilstuna

Ekonomi- och
redovisningsassiste
nt

Eskilstuna

HR-assistent

Eskilstuna

X

Ökat antal elever som läser en utbildning inom
handel och administration i gymnasieskolan och
komvux
I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 450 elever som
läser handels- och administrationsprogrammet eller ett
introduktionsprogram på temat i Södermanlands län.
Elevantalet har ökat något under de senaste tre läsåren.
Handel och service är den dominerande
programinriktningen i årskurs två och tre.

X

Antal elever inom HA i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Inför läsåret 2020/21 var det en något större andel som
sökte handels- och administrationsprogrammet i första
hand än andelen platser som erbjuds i länet.
Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

5%

5%

5%

3%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

2%

3%

5%

4%

KatrineholmVingåker

7%

7%

5%

7%

Källa: Skolverket.

I komvux är det i jämförelse med 2018 ett större antal
elever som läser en yrkesinriktning inom handel och
administration år 2020. Knappt 30 elever läste en
yrkesinriktning om minst 400 poäng inom detta
yrkesområde år 2020, vilket nästan är en dubblering
jämfört med år 2018.
Elever som läst kurser med yrkesinriktning handel
och administration inom komvux 2018–2020

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats, återfinns till största del på
introduktionsprogrammet programinriktat val.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Programinriktat val 31 %
• IM: Yrkesintroduktion 28 %
• IM: Individuellt alternativ 16 %
Källa: Skolverket.

Not. Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket

Skolverkets bedömning
Prognoser om arbetsmarknadsläget visar att det på kort
sikt kommer att råda konkurrens om arbetstillfällena inom
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yrkesområdet handel. Inom vissa administrativa yrken är
utsikterna att få ett arbete bättre. På längre sikt visar
utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen att efterfrågan
på gymnasialt utbildade kommer att minska, samtidigt
förväntas även tillgången på utbildade att minska, vilket
sammantaget leder till balans mellan tillgång och
efterfrågan.
Etableringen efter avslutad gymnasieutbildning ligger i
nivå med genomsnittet för samtliga yrkesprogram.
Ungdomar som examinerats från programmet arbetar till
viss del inom handeln men är också spridda över olika
yrken och branscher. För utbildade inom komvux är
etableringsgraden betydligt lägre än genomsnittet.
Inom gymnasieskolan är programmet efterfrågat bland
eleverna. Programmet har ökat i storlek de senaste åren.
De sökande som är behöriga ges i regel en plats. De flesta
som inte antas är obehöriga till de nationella programmen
och ges en plats på programinriktat val eller
yrkesintroduktion. I komvux är det relativt få som har gått
en yrkesutbildning inom yrkesområdet.
Under 2020 har beslut om förändringar i handels- och
administrationsprogrammet fattats. Programmet kommer
från och med höstterminen 2022 att ersättas av
försäljnings- och serviceprogrammet och blir
inriktningslöst.
Programmet är efterfrågat bland elever inom
gymnasieskolan, och är idag relativt stort i jämförelse med
andra yrkesprogram. Det återstår att se hur efterfrågan
utvecklas när programmet görs om. Utbildningar inom
komvux leder i lägre grad till etablering på
arbetsmarknaden vilket talar för att inte utöka dessa
platser. På kort sikt förutspås arbetsmarknaden inom stora
yrken inom handeln att vara tuff för arbetssökande. Över
tid kommer arbetsmarknadens efterfrågan på gymnasial
kompetens att minska. Skolverkets samlade bedömning är
att utbildningsplatserna inom detta yrkesområde bör ligga
kvar på samma nivå. Det finns utrymme att minska antalet
platser för att omdisponera resurser till andra
yrkesområden där det finns ett tydligare behov på
arbetsmarknaden, men platserna bör inte öka.

ANERINGSUNDERLAG OM BEHOV AV GYMNASIAL UTBILDNING

Hantverk (HV)
Oklar bild över efterfrågan på arbetskraft
Hantverksprogrammet har inriktningarna frisör,
finsnickare, florist, textil designer samt övriga hantverk.
Inriktningen övriga hantverk inkluderar bland annat
glasblåseri, sadelmakeri, skomakeri och urmakeri.
Arbetskraftsbarometern undersöker inte arbetsgivarnas
efterfrågan inom yrkesområdet hantverk.
Arbetsförmedlingens yrkesprognos förutsäger att det på
både ett och fem års sikt kommer att finnas liten
konkurrens inom yrken såsom träarbetare och snickare,
målare, frisörer samt fin-, inrednings- och möbelsnickare.
Inom yrken såsom butikssäljare i fackhandeln kommer det
däremot att råda konkurrens under denna period.
Samtidigt kommer konkurrensen för smeder att minska
över tid.

Lägre etablering bland avgångselever
Ungdomar som har läst hantverksprogrammet inom
gymnasieskolan i länet är i något lägre utsträckning
etablerade på arbetsmarknaden jämfört med alla elever
som avgått från ett yrkesprogram. Vid en uppföljning tre
år efter avslutad utbildning har 57 procent i länet en
etablerad ställning. För riket som helhet är motsvarande
siffra 53 procent. Bland avgångseleverna i länet är det
ytterligare 27 procent som har någon form av
sysselsättning, men med en svag eller osäker ställning på
arbetsmarknaden. Fyra procent har gått vidare till
eftergymnasiala studier.
Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Träarbetare och snickare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Målare

Liten konkurrens
om jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Frisörer

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Smeder

Konkurrens om
jobben

Liten konkurrens
om jobben

Fin-, inrednings- och
möbelsnickare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Butikssäljare, fackhandel

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Drygt en femtedel av avgångseleverna i länet har uppnått
etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter att ha
läst en yrkesutbildning inom hantverk på komvux. För
riket är det nästan en tredjedel av eleverna som uppnått
etablerad ställning. Statistiken bygger på få individer och
bör därför tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

Källa. Arbetsförmedlingen.

Okänd efterfrågan på arbetskraft inom området
på längre sikt
SCB gör inte någon långsiktig prognos över tillgången
och efterfrågan på arbetskraft inom hantverk. SCB
prognosticerar dock att tillskottet från gymnasieskolans
hantverksprogram under perioden 2020–2035 kommer
bestå av cirka 2 000 elever, vilket är förhållandevis lite i
jämförelse med andra program. Antalet avgångna från
hantverksprogrammet kommer därtill att öka med 9
procent mellan år 2018 och 2035.
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Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

De vanligaste yrkena bland avgångselever

Sökande och antagna gymnasieskolan

Det vanligaste specificerade yrket tre år efter avslutad
gymnasieutbildning för personer som läst inriktningen
frisör, barberare och hår- och makeupstylist är frisör, men
majoriteten hamnar ändå inom andra ospecificerade yrken.
För övriga inriktningar saknas det uppgifter.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Finsnickeri

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Florist

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Frisör,
barberare, håroch
makeupstylist

Frisörer

16 %

Butikssäljare, fackhandel

12 %

Vårdbiträden

12 %

Butikssäljare, dagligvaror

10 %

Övriga yrken

51 %

Textil design

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Övriga hantverk

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Andelen sökande motsvarar andelen platser
Inriktningen frisör och programinriktat val erbjuds i
Eskilstuna. Sammanhållen yrkesutbildning i form av
yrkespaket inom hantverk erbjuds inte i länet.
Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Gymnasieskolan

Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

2%

1%

2%

1%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

-

-

-

-

KatrineholmVingåker

-

-

-

-

EskilstunaSträngnäs-Flen

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats var till största del obehöriga till ett
nationellt program. Dessa antogs främst till
introduktionsprogrammet individuellt alternativ.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Individuellt alternativ 29 %
• IM: Programinriktat val 21 %
• IM: Yrkesintroduktion 18 %
Källa: Skolverket.

Minskat antal elever som läser en
frisörutbildning inom gymnasieskolan
I gymnasieskolan är det sammanlagt knappt 70 elever som
läser frisörinriktningen eller programinriktat val i
Södermanlands län. Trenden är ett successivt minskande
elevantal under de senaste tre läsåren.

Finsnickeri

Antal elever inom HV i gymnasieskolan,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Florist
Frisör

X

Textil design
Övriga hantverk
Programinriktat val

X

Yrkesintroduktion
Yrkespaket i
komvux

Kommun

Ges inte i länet
Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.
Källa: Skolverket.

Inför läsåret 2020/21 fanns det en motsvarande andel
förstahandssökande som platser.
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Enligt Skolverkets uppföljning har endast en handfull
elever läst en yrkesinriktning om minst 400 poäng inom
hantverk i länet de senaste tre åren.

Skolverkets bedömning
Arbetsmarknadens behov är svårbedömt eftersom flera
indikatorer saknas. Yrkesområdet hantverk omfattar en
variation av yrken inom olika branscher. Till följd av detta
är det svårt att göra undersökningar om arbetsgivarnas
efterfrågan och en långsiktig utbildnings- och
arbetsmarknadsprognos för alla yrken sammantaget.
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser visar att
arbetsmarknadsläget på kort sikt är gott för utbildade inom
flera relevanta yrken. Det nationella programrådet
uttrycker en oro över kompetensförsörjningen inom de
yrken som gymnasieprogrammet utbildar för.
Elever som examinerats från gymnasieskolan i länet
uppnår etablerad ställning i något högre grad jämfört med
riket som helhet. I länet ges endast utbildning inom
inriktningen frisör. Samtidigt är det förhållandevis många
examinerade som inte arbetar inom frisöryrket.
Hantverksprogrammet är ett jämförelsevis litet program i
länet. Programmet ges endast inom ett pendlingsområde.
Elever som söker programmet ges i regel plats, samtidigt
är elevintresset svårt att bedöma på de orter där
programmet inte erbjuds. Inom komvux är det endast ett
fåtal elever som genomfört en yrkesutbildning och inga
yrkespaket inom området erbjuds i länet.
Sammantaget bedömer Skolverket att utbildningsplatserna
bör öka inom gymnasieskolan. I huvudsak bör
utbildningsutbudet breddas genom att programmet erbjuds
på fler utbildningsorter och att fler inriktningar erbjuds
som utbildar mot yrken med goda arbetsmarknadsutsikter.
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Hotell och turism (HT)
Oklar bild över efterfrågan på arbetskraft
SCB:s långsiktiga utbildnings- och
arbetsmarknadsprognos görs inte för denna
utbildningsgrupp. Det finns få prognoser kring yrken som
bedöms matcha en utbildning inom hotell och turism.

avslutad utbildning. Det är en större etablering än för
riket, där endast drygt en tredjedel är etablerade ett år efter
avslutad utbildning. Statistiken bygger på få individer och
bör därför tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

Arbetsförmedlingen gör en prognos för yrket receptionist.
Enligt denna prognos är arbetsmarknadsutsikterna för
utbildade inom yrket goda.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Receptionist

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Lägre etablering än genomsnittet för
yrkesprogram
Etableringen bland elever som avgått från hotell- och
turismprogrammet i gymnasieskolan i länet är markant
lägre än bland de som avgått från ett av alla tillgängliga
yrkesprogram. Ett genomsnitt på 61 procent av eleverna
på samtliga yrkesprogram i Södermanland har en
etablerad ställning tre år efter att de avslutat
gymnasieskolan. Motsvarande etableringsgrad för dem
som läst hotell- och turismprogrammet i länet är 53
procent. Etableringen bland elever som gått hotell- och
turismprogrammet i länet är också något lägre än
motsvarande siffra på riksnivå.
Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Det finns ingen omfattande information om vad de
vanligaste yrkena är för avgångselever från
gymnasieskolan eller vuxenutbildningen
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Hotell och
konferens

Uppgift saknas

Turism och
resor

Uppgift saknas

Andel elever
Uppgift saknas

Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet har få sökande
Programmet erbjuds i alla tre skolpendlingsområdena,
men det är bara inriktningen hotell och konferens som
finns i alla tre pendlingsområdena. Av
introduktionsprogrammen erbjuds programinriktat val
samt yrkesintroduktion med inriktning mot hotell och
konferens i två pendlingsområden.
Det ges ingen sammanhållen yrkesutbildning i form av
yrkespaket inom hotell och turism i Södermanlands län.

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Nästan hälften av de som läst en yrkesinriktning mot
hotell och turism på komvux är etablerade ett år efter
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Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Hotell och konferens

X

X

X

Turism och resor

X

Programinriktat val

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Gymnasieskolan

Yrkespaket i
komvux

eller ett introduktionsprogram inom området. Hotell och
konferens är den dominerande inriktningen på
programmet.
Antal elever inom HT i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

X

Kommun

Det ges inga yrkespaket inom Hotell och turism i länet
Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Hotell och turismprogrammet utgör en liten andel av
platserna på de nationella programmen. Andelen elever
som söker programmet i första hand ligger på
motsvarande nivå. I Katrineholm utgör programmet en
något större andel av platserna, men likt andra delar av
länet är det en mindre andel av eleverna söker programmet
i första hand.
Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

2%

1%

1%

1%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

2%

2%

1%

2%

KatrineholmVingåker

1%

1%

1%

4%

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats var till största del elever som saknade
behörighet till nationellt program. Dessa elever antogs
främst till introduktionsprogrammet med inriktning
individuellt alternativ.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Individuellt alternativ 36 %
Källa: Skolverket.

Jämn nivå av elever över tid som läser hotell och
turismprogrammet
I gymnasieskolan har det under de tre senaste läsåren varit
cirka 150 elever som läst hotell och turismprogrammet
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Not: Elevstatistik. Källa: Skolverket.

I komvux har det inte erbjudits någon yrkesinriktning mot
hotell och turism under perioden 2018–2020.
Skolverkets bedömning
Arbetsmarknadens behov är svårbedömt eftersom flera
indikatorer saknas. Uppgifter om etablering efter avslutad
utbildning vittnar dock om begränsad efterfrågan på
utbildade inom yrkesområdet.
Programmet ges inom gymnasieskolan i samtliga tre
pendlingsområden. Elevernas efterfrågan är dock lägre än
antalet platser som erbjuds. Inom komvux erbjuds inte
någon sammanhållen yrkesutbildning mot hotell och
turism.
Sammantaget bedömer Skolverket att antalet platser som
erbjuds inom gymnasieskolan över tid bör minska något
så att det bättre motsvarar elevintresset. Detta kan
eventuellt kräva att huvudmännen i länet behöver
samverka och erbjuda programmet på färre orter.
De resurser som frigörs kan då omdisponeras till de
yrkesprogram som bör utökas. Därmed bör programmets
storlek i relation till övriga program minska. Skolverket
bedömer att det inte finns anledning att erbjuda en
sammanhållen yrkesutbildning mot hotell och turism inom
komvux.

Industriteknik (IN)
Varierad efterfrågan på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. 74 procent av arbetsgivarna
uppgav 2020 att det var brist på nyutexaminerade med
industriteknisk utbildning på gymnasial nivå.
Motsvarande siffra för yrkeserfarna är 89 procent, vilket
är den högsta angivna siffran bland arbetsgivare för de
yrkesinriktade gymnasieutbildningarna.

bedömer SCB att tillgången på arbetskraft kommer att
närmare halveras. Enligt denna prognos kommer det
därför att på lång sikt råda stor brist på arbetskraft med
industriteknisk utbildning.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

Andelen som svarat brist på både nyutexaminerade och
yrkeserfarna har fluktuerat de senaste åren men
trendmässigt hållit sig på en jämn nivå.
I Arbetsförmedlingens yrkesprognoser fångas några av de
yrken som den industritekniska utbildningen utbildar för.
Som framgår av tabellen nedan är det olika konkurrens
om jobben beroende på vilken inriktning det är. Det är
också många möjliga yrken som det inte finns prognoser
över.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Lackerare och
industrimålare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Svetsare och gasskärare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Maskinsnickare

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Processoperatörer,
papper och
pappersmassa
(Processoperatör, kemi)

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Sågverksoperatör

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Underhållsmekaniker

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Relativt god etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Avgångselever från industritekniska programmet har en
etablering tre år efter avslutade studier i nivå med
etableringen för elever som gått något yrkesprogram.
Etableringen är något bättre i riket än i Södermanland där
etableringen är lägre än den genomsnittliga etableringen
för yrkesprogrammen.
Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Källa: Arbetsförmedlingen.

Kraftigt minskad tillgång på arbetskraft med rätt
kompetens
På längre sikt visar SCB:s prognoser att det kommer vara
ett stort gap mellan tillgången på industriteknisk
kompetens och efterfrågan på arbetskraft med den
kompetensen. Efterfrågan på kompetens förväntas ligga
på ungefär samma nivåer 2018 som 2035. Däremot
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Not. Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

För elever som läst en yrkesinriktad utbildning inom det
industritekniska området i komvux är etableringen ett år
efter avslutade studier lägre än för gymnasieskolan och i

jämförelse med andra yrkesinriktningar på komvux.
Etableringsgraden för industriteknik i Södermanland är
också lägre än vad den är för riket.

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Etablerade ett år efter komvux

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom industriteknik
är det drygt 50 procent av männen och nästan 30 procent
av kvinnorna som arbetar i ett yrke som motsvarar
personens utbildning i riket. Siffrorna är liknande för
Södermanlands län.
Den totala förvärvsgraden, alltså andelen personer som
förvärvsarbetar, är drygt 80 procent bland männen och
drygt 70 procent bland kvinnorna, i riket. Siffrorna är
ungefär samma för Södermanland, men där kvinnornas
totala förvärvsgrad är några procentenheter lägre än i
riket.
Att fler män arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
utbildningar som har en skev könsfördelning. Generellt
råder där en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
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De vanligaste yrkena för personer som nyligen avgått från
en gymnasieutbildning på industritekniska programmet
skiljer sig på nationell nivå beroende på inriktning. Det
saknas uppgifter på regional nivå för Södermanlands län
gällande avgångselever från industritekniska programmet.
Det finns för få avgångselever i länet för att det ska vara
möjligt att redovisa regional yrkesstatistik.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Driftsäkerhet och
underhåll

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Processteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Produkt och
maskinteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Svetsteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet har få sökande
Det industritekniska programmet erbjuds i två av länets tre
pendlingsområden. I Nyköpings pendlingsområde erbjuds
inriktningarna driftsäkerhet och underhåll samt
svetsteknik medan inriktningarna produkt och
maskinteknik samt svetsteknik erbjuds i Eskilstuna
pendlingsområde. Introduktionsprogrammen
programinriktat val och yrkesintroduktion erbjuds i båda
pendlingsområdena.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

Gymnasieskolan

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Driftsäkerhet och
underhåll

X

programinriktat val och yrkesintroduktion. Svetsteknik är
den programinriktning med flest elever tätt följt av
produkt och maskinteknik.
Antal elever inom IN i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Processteknik
Produkt och
maskinteknik

X

Svetsteknik

X

X

Programinriktat val

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Industriteknik, grund

Eskilstuna, Oxelösund

Påbyggnad CNC

Eskilstuna

Påbyggnad underhåll

Eskilstuna

Not: Elevstatistik. Källa: Skolverket.

Påbyggnad svets

Eskilstuna

I komvux är det en viss trendmässig ökning av antalet
elever mellan åren 2018–2020. Lägst antal elever var det
under 2018, med nästan 50 studerande. Under 2020 var
det ungefär 70 elever som studerade en industriteknisk
yrkesinriktning på Komvux.

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Industritekniska programmet utgör endast en procent av
de platser som erbjuds på nationella program. Andelen
förstahandssökande till programmet motsvarar andelen
platser som erbjuds.

Elever som läst kurser med yrkesinriktning
industriteknik inom komvux 2018–2020

Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

1%

1%

1%

1%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

0%

1%

1%

1%

-

-

-

-

KatrineholmVingåker
Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats är för få för att kunna visa statistik över
vilken alternativplats de fick.
Trendmässigt ingen förändring i antal elever i
gymnasieskolan de tre senaste läsåren
I gymnasieskolan har det de tre senaste läsåren varit
mellan 210 och 240 elever som läst industritekniska
programmet eller något av introduktionsprogrammen
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Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

Skolverkets bedömning
De arbetsmarknadsprognoser som gjorts på kort och
medellång sikt visar på en blandad bild av efterfrågan på
utbildade inom industriteknik. Inom ett flertal yrken
saknas det på kort sikt data, vilket försvårar möjligheten
att få en helhetsbild av arbetsmarknaden för
industriteknik. Arbetsgivarnas bedömning ser dock ut att

peka mot att det finns en relativt stor brist av utbildade
inom industriteknik.
På lång sikt är det tydligt att nuvarande
utbildningsvolymer inte räcker för att tillgodose
arbetsmarknadens kompetensbehov. Anledningen till det
är främst en stor minskning av tillgången på arbetskraft
till följd av pensionsavgångar.
På grund av små elevgrupper är det svårt att följa upp
etablering och yrkesval efter avslutad utbildning.
Etableringsgraden hos elever som avgått från en
gymnasieutbildning ligger i nivå med andra
yrkesprogram, men elever som har gått en yrkesutbildning
i komvux är etablerade i mindre utsträckning.
Utbudet av utbildning inom gymnasieskolan ser ut att
matcha elevernas nuvarande efterfrågan på utbildningen.
Men nuvarande elevkullar är alltför små för att tillgodose
de framtida behoven på arbetsmarknaden. För att möta det
framtida behovet av arbetskraft är Skolverkets bedömning
att utbildningsplatser i både gymnasieskolan och komvux
behöver öka. Detta behöver kompletteras med insatser för
att öka unga och vuxnas intresse för dessa utbildningar.
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Naturbruk (NB)
Stor brist på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. Inom yrkesområdet
naturbruk undersöks yrken som matchar mot utbildning på
gymnasial nivå i djurvård, hästhållning, lantbruk,
naturturism, skogsbruk och trädgård.
Mellan åren 2010 och 2020 ökade andelen arbetsgivare
som anger att det råder brist på både nyutexaminerade och
yrkeserfarna som har en naturbruksutbildning. År 2020
anger ungefär 65 procent av arbetsgivarna brist på nyutexaminerade medan cirka 75 procent uppger brist på
yrkeserfarna.

2035. Den ökade efterfrågan beror främst på att fler av de
som år 2035 kommer att arbeta med djurhållning,
växtodling, trädgård och skogsvård förväntas ha en
naturbruksutbildning jämfört med i dag.
Tillgången på gymnasialt utbildade beräknas öka med
närmare 10 procent under perioden 2020–2035.
Pensionsavgångarna inom området väntas bli relativt
måttliga samtidigt som det är förhållandevis många som
lämnar utbildningsgruppen på grund av vidareutbildning.
Vidareutbildningen sker inom flera olika områden men
framför allt inom hälso- och sjukvård samt lant- och
skogsbruk.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

I den senaste mätningen är det knappt 35 procent av
arbetsgivarna som bedömer att antalet anställda med
naturbruksutbildning på gymnasial nivå kommer att öka
på tre års sikt.
En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger att det
kommer att råda konkurrens inom odlingsyrken på ett års
sikt men att det på fem års sikt kommer vara liten
konkurrens. Utbildade trädgårdsanläggare kommer ha
goda utsikter till arbete både på kort och längre sikt.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Odlare av trädgårds- och
jordbruksväxter, frukt och
bär

Konkurrens om
jobben

Liten konkurrens
om jobben

Trädgårdsanläggare

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom området på
längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
naturbruksutbildning på gymnasial nivå finns det en risk
för att dagens brist på naturbruksutbildade förstärks på
sikt.
Efterfrågan på gymnasialt utbildade inom lant- och
skogsbruk beräknas öka med närmare 25 procent fram till
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Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Då tillgången inte beräknas öka i samma utsträckning som
efterfrågan finns det risk för att dagens brist på
naturbruksutbildade förstärks på sikt.
Medelgod etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Ungdomar som har läst naturbruksprogrammet på
gymnasial nivå i länet är i lägre utsträckning etablerade på
arbetsmarknaden jämfört med alla elever som avgått från
ett yrkesprogram. Vid en uppföljning tre år efter avslutad
utbildning inom naturbruk har 51 procent en etablerad
ställning. Motsvarande siffra för riket som helhet är
ungefär densamma. Bland avgångseleverna i länet är det
ytterligare 23 procent som har någon form av
sysselsättning, men med en svag eller osäker ställning på
arbetsmarknaden. Samtidigt har 14 procent gått vidare till
eftergymnasiala studier.

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.
Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

Endast 20 procent av elever i Södermanland som läst en
yrkesinriktad utbildning mot naturbruk är etablerade ett år
efter avslutade studier. Etableringsgraden för
Södermanland är nästan hälften av vad den är för riket
som har en etableringsgrad på 37 procent. Skillnaden i
etableringsgrad i jämförelse med etableringsgraden för
samtliga yrkesprogram är än större. Statistiken bygger på
få individer och bör därför tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

De vanligaste yrkena för personer som nyligen avgått från
en gymnasieutbildning i naturbruk skiljer sig beroende på
inriktning. De vanligaste specificerade yrkena tre år efter
avslutad gymnasieutbildning för personer som läst
inriktningen djurskötsel är butikssäljare och vårdbiträden.
Yrkesuppgifter för personer som har studerat andra
inriktningar är alltför få för att kunna redovisas.
Beträffande personer som har läst naturbruk på komvux är
de i regel inte förvärvsarbetande.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Djur

Butikssäljare, dagligvaror

10 %

Vårdbiträden

10 %

Butikssäljare, fackhandel
Övriga yrken

Andel elever

7%
72 %

Lantbruk

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Skog

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Trädgård

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke

Programmet har färre sökande än platser som
erbjuds

Av de personer som har en utbildning inom naturbruk är
det ungefär 40 procent av männen och cirka 30 procent av
kvinnorna som arbetar i ett yrke som motsvarar personens
utbildning. Den totala förvärvsgraden, alltså andelen
personer som förvärvsarbetar, är drygt 80 procent både
bland männen och kvinnorna. Mönstren i länet liknar dem
för riket i sin helhet.

Merparten av programmets inriktningar erbjuds i två
skolpendlingsområden; Nyköping och Eskilstuna.
Inriktningarna lantbruk respektive trädgård finns dock
endast i vardera ett område. Av introduktionsprogrammen
erbjuds programinriktat val i båda
skolpendlingsområdena.
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Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
naturbruk erbjuds inte i Södermanland.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Gymnasieskolan

Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Djur

X

X

Lantbruk

X

X

Skog

X

X

Trädgård
X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Yrkespaket i
komvux

I gymnasieskolan är det sammanlagt cirka 450 elever som
läser naturbruksprogrammet eller programinriktat val i
Södermanlands län. Elevantalet har legat på samma nivå
under de senaste tre läsåren. Djur är den dominerande
programinriktningen i årskurs två och tre.
Antal elever inom NB i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

X

Programinriktat val

Relativt konstant antal elever som läser en
utbildning inom naturbruk i gymnasieskolan

Kommun

Det erbjuds inga yrkespaket inom naturbruk i Södermanland
Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

En skola i Nyköping har en stor andel av platserna som
erbjuds i länet. Andelen elever som söker programmet i
första hand i Nyköpings pendlingsområde är dock
betydligt lägre än andelen platser som erbjuds.

Källa: Skolverket.

Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program
19/20

20/21

21/22

Andel platser

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

3%

3%

4%

5%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

9%

8%

8%

15 %

-

-

-

-

KatrineholmVingåker
Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats var till största del obehöriga till ett
nationellt program. Dessa elever har antagits till olika
inriktningar inom introduktionsprogram.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Individuellt alternativ 33 %
• IM: Programinriktat val 24 %
• IM: Yrkesintroduktion 21%

Inom komvux har endast ett fåtal elever läst en
yrkesinriktning om minst 400 poäng under ett år inom
naturbruk under perioden 2018–2020.
Skolverkets bedömning
De korta och medellånga arbetsmarknadsprognoserna
visar att konkurrensen om arbete där naturbruksutbildning
efterfrågas är liten. Arbetsgivarna vittnar om att det är
brist på både nyutbildad och erfaren arbetskraft.
På lång sikt visar arbetsmarknadsprognoserna en ökad
efterfrågan på utbildade och det prognosticeras ett visst
underskott i tillgången på arbetskraft.
Samtidigt är det relativt få som är utbildade inom
naturbruk som arbetar inom ett matchat yrke.
Yrkesstatistik för flera inriktningar saknas men
matchningen för utbildning med arbete är låg för de som
läst inriktningen djur. Samtidigt visar elevstatistiken att
det är den inriktningen som har flest elever.
Uppföljningen av avgångna elever visar att etableringen
för utbildade inom naturbruk är lägre i jämförelse med
andra yrkesprogram.

Källa: Skolverket.

Naturbruksprogrammet har många förstahandssökande i
jämförelse med andra yrkesprogram. Det finns en god
tillgång på utbildningsplatser. Sammantaget erbjuds fler
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utbildningsplatser än vad som behövs sett till elevernas
efterfrågan.
Sammantaget bedömer Skolverket att
gymnasieprogrammet kan ligga kvar på samma nivå, men
att utbildningsplatserna bör omdisponeras till de
inriktningar där det finns ett tydligt arbetsmarknadsbehov.
Utbildningsplatserna kan också minskas något för att
anpassa utbudet till elevernas efterfrågan.
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Restaurang och livsmedel (RL)
Stor brist på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. Inom yrkesområdet
restaurang och livsmedel undersöks yrken som matchar
mot utbildning på gymnasial nivå i kök och servering,
bageri och konditori samt färskvaror, delikatesser och
catering.

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

Inom utbildningsområdet restaurang ökade andelen
arbetsgivare som anger att det råder brist på
restaurangutbildade under perioden 2010–2020. I den
senaste mätningen från 2020 är det fortsatt en hög andel,
80 procent, som bedömer att det råder brist på
restaurangutbildade. En lika stor andel anger brist på
yrkeserfarna.
En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger att det
kommer att vara konkurrens inom bagar- och konditorsyrken både på ett och fem års sikt. Bland kock- och
serveringsyrken kommer det att finnas goda utsikter till
arbete på både kort och längre sikt.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Bagare och konditor

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Kock

Liten konkurrens
om jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Servitris eller servitör

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom området på
längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden.
Enligt prognosen för restaurang- och livsmedelsutbildning
på gymnasial nivå beräknas efterfrågan öka med 10
procent på restaurang- och livsmedelsutbildade medan
tillgången beräknas minska med drygt 10 procent.
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Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Intresset för restaurang- och livsmedelsprogrammet har
minskat under senare år. Trots att pensionsavgångarna
väntas bli relativt små under prognosperioden bedöms
examinationen inte vara tillräckligt stor för att ersätta dem
som lämnar utbildningsgruppen. Att relativt många
vidareutbildar sig bidrar till den minskande tillgången. En
växande befolkning beräknas samtidigt leda till ökad
efterfrågan på gymnasialt utbildade inom restaurang och
livsmedel. Efterfrågan överstiger således tillgången vilket
medför en risk för brist på restaurang- och
livsmedelsutbildad arbetskraft fram till 2035.
God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Ungdomar som har läst restaurang- och
livsmedelsprogrammet i länet är i något lägre utsträckning
etablerade på arbetsmarknaden jämfört med alla elever
som avgått från ett yrkesprogram. Vid en uppföljning tre
år efter avslutad utbildning har 56 procent en etablerad
ställning. För riket som helhet är samma siffra 57 procent.
Bland avgångseleverna i länet är det ytterligare 25 procent
som har någon form av sysselsättning, men med en svag
eller osäker ställning på arbetsmarknaden. Sju procent har
gått vidare till eftergymnasiala studier.

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Det är drygt en femtedel av avgångseleverna i länet som
är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter att ha läst en
yrkesutbildning på komvux inom restaurang och
livsmedel. Det är hälften så stor etableringsgrad som för
samma grupp i riket som helhet där 39 procent är
etablerade. Det är också en mycket lägre andel om man
jämför med alla elever i riket som läst en utbildning med
yrkesinriktning på komvux varav 53 procent är etablerade.
Statistiken bygger på få individer och bör därför tolkas
med försiktighet.

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

De vanligaste specificerade yrkena för personer som
nyligen avgått från en gymnasieutbildning inom
restaurang och livsmedel är kock och kallskänka. Andra
yrken så som butikssäljare och restaurang- och
köksbiträde förekommer också. Yrkesuppgifter för
personer som har studerat på komvux är för få för att
kunna redovisa.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Bageri och
konditor

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Färskvaror,
delikatesser och
catering

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Kök och
servering

Kockar och kallskänkor

Etablerade ett år efter komvux

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade kvinnor arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom restaurang
och livsmedel är det drygt 35 procent av männen och 40
procent av kvinnorna i länet som arbetar i ett yrke som
motsvarar personens utbildning. Den totala
förvärvsgraden, alltså andelen personer som
förvärvsarbetar, är drygt 80 procent både bland kvinnorna
och männen i länet. Mönstren för länet liknar dem för
riket som helhet.
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25 %

Butikssäljare

8%

Lager- och
terminalpersonal

7%

Hovmästare och servitörer

7%

Restaurang och
köksbiträden m.fl.

7%

Barnskötare

4%

Övriga yrken

42 %

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet erbjuds i hela länet
Inriktningen kök och servering erbjuds i samtliga tre
skolpendlingsområden medan inriktningen bageri och
konditori endast finns i Eskilstuna. Av
introduktionsprogrammen erbjuds programinriktat val i
Eskilstuna och Katrineholm alltmedan yrkesintroduktion
erbjuds i samtliga tre kommuner.
Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
komvux erbjuds i Eskilstuna och Nyköping.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

Gymnasieskolan

Bageri och konditori

Ökat antal elever som läser en utbildning inom
restaurang och livsmedel på komvux

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

X

I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 350 elever som
läser restaurang- och livsmedelsprogrammet eller
programinriktat val i Södermanlands län. Elevantalet har
fluktuerat en aning men har i stort sett legat på ungefär
samma nivå under de senaste tre läsåren. Kök och
servering är programinriktningen med flest elever i
årskurs två och tre.

X

Antal elever inom RL i gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

X

Färskvaror,
delikatesser och
catering
Kök och servering

X

X

Programinriktat val

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Kock

Eskilstuna, Nyköping

Bagare och konditor

Eskilstuna, Nyköping

Servitör

Eskilstuna

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Andelen elever som har sökt programmet i första hand har
legat relativt stabilt. Andelen förstahandssökande ligger
också i nivå med andelen platser som erbjuds i de olika
pendlingsområdena.
Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program
19/20

20/21

21/22

Källa: Skolverket.

Andel platser

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

2%

1%

1%

1%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

3%

3%

2%

4%

KatrineholmVingåker

3%

3%

4%

4%

I komvux är det ett ökande antal elever som läser en
yrkesinriktning inom restaurang och livsmedel. Det var
drygt 70 i elever som läste en yrkesinriktning om minst
400 poäng inom detta yrkesområde i Södermanlands län
2020, vilket är en dubblering jämfört med år 2018.
Elever på som läst kurser med yrkesinriktning
restaurang och livsmedel inom komvux 2018–2020

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats, återfinns till största del på
introduktionsprogrammen.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• IM: Programinriktat val 26 %
• IM: Yrkesintroduktion 21 %
• Naturbruk 21 %
Källa: Skolverket.
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Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

Skolverkets bedömning
Enligt arbetsmarknadsprognoserna råder det brist på
utbildade inom restaurang och livsmedel. Bristen gäller
framför allt för kockar och servitörer men inte i lika hög
grad för bagare och konditorer. På lång sikt bidrar en
prognosticerad ökad efterfrågan tillsammans med en
prognosticerad minskning av antalet utbildade till att
bristen kommer att bestå eller öka.
Andelen förstahandssökande till restaurang- och
livsmedelsprogrammet är något färre än andelen platser
som programmet utgör av samtliga program. Utifrån den
efterfrågan som finns på arbetsmarknaden är fördelningen
med en övervägande del av eleverna på inriktningen för
kök och servering rimlig.
Personer som avslutat en utbildning inom komvux är
etablerade i betydligt längre utsträckning jämfört med
andra yrkesutbildningar. Det finns därför anledning att se
över om utbildningarna som erbjuds motsvarar
arbetsmarknadens behov.
Antalet elever som söker sig till restaurang- och
livsmedelsprogrammet behöver öka för att möta
arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad arbetskraft.
Skolverket bedömer fortsatt att antalet utbildningsplatser
kan öka även inom komvux, så länge utbildningarna
motsvarar arbetsgivarnas kompetensbehov. Samtidigt
behöver insatser för att stimulera unga och vuxnas intresse
för utbildningen genomföras.
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VVS och fastighet (VF)
Stor brist på arbetskraft
Arbetskraftsbarometern mäter årligen arbetsmarknadsläget
och framtidsutsikterna för de närmaste åren för olika
utbildningar på nationell nivå. Inom yrkesområdet VVS
och fastighet undersöks yrken som matchar mot
utbildning på gymnasial nivå i fastighet, kyl- och
värmepumpsteknik, ventilationsteknik samt VVS.
Inom yrkesområdet VVS fluktuerade andelen arbetsgivare
som anger att det råder brist på nyutexaminerade mellan
åren 2010 och 2020. I den senaste mätningen från 2020 är
det 72 procent av arbetsgivarna som bedömer att det råder
fortsatt stor brist på yrkeserfarna med VVS-utbildning.
Därtill anger 51 procent en brist på nyutexaminerade med
denna utbildning. I mätningen var det även 59 procent av
arbetsgivarna som bedömde att antalet anställda med
utbildning inom VVS kommer att öka på tre års sikt. För
övriga utbildningsinriktningar saknas motsvarande
uppgifter.

Ökad efterfrågan på arbetskraft inom området på
längre sikt
SCB gör återkommande prognoser på lång sikt över
utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt prognosen för
VVS- och fastighetsutbildning på gymnasial nivå kommer
antalet examinerade över tid mer än väl att motsvara
antalet personer som lämnar yrket. Tillgången på
arbetskraft väntas öka med närmare 20 procent fram till år
2035 om intresset för utbildningen och genomströmningen
i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå.
Samtidigt beräknas efterfrågan öka med cirka 30 procent.
Ökningen beror främst på ökad efterfrågan på utbildad
personal med kompetens inom VVS, energi, drift och
underhåll. Samtidigt väntas behovet av arbetskraft
generellt växa inom bygg- och fastighetsverksamheten.
Sammantaget bedöms arbetsmarknadsläget vara relativt
oförändrat på sikt jämfört med i dag.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035

En annan indikation på arbetsmarknadsläget är
Arbetsförmedlingens yrkesprognos. Den förutsäger att det
kommer att vara liten konkurrens inom yrken så som
fastighetstekniker, kyl- och värmepumpsmontör, VVSmontör samt industrimontörer inom elektronik både på ett
och fem års sikt. Industrimontörer med inriktning metall-,
gummi- och plastprodukter kommer dock ha sämre
utsikter till arbete under samma period.
Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Fastighetstekniker
(fastighetsskötare)

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Montörer av elektrisk och
elektronisk utrustning

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Montörer av metall-,
gummi- och
plastprodukter

Konkurrens om
jobben

Konkurrens om
jobben

Kyl- och
värmepumpsmontör
(tekniker)

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

VVS-montör

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.
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Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan
Ungdomar som har läst VVS- och fastighetsprogrammet i
länet är i högre utsträckning etablerade på
arbetsmarknaden jämfört med alla elever som avgått från
ett yrkesprogram. Vid en uppföljning tre år efter avslutad
utbildning har 81 procent en etablerad ställning. För riket
som helhet är samma siffra 75 procent. Bland
avgångseleverna i länet är det ytterligare 12 procent som
har någon form av sysselsättning, men med en svag eller
osäker ställning på arbetsmarknaden. Tre procent har gått
vidare till eftergymnasiala studier.

Etablerade tre år efter gymnasieskolan

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Av de elever som läst en yrkesinriktning mot VVS och
fastighet på komvux är det 77 procent som är etablerade
efter 1 år, vilket är den högsta etableringsgraden för
yrkesinriktningar på komvux i Södermanland. Även
etableringsgraden för VVS och fastighet för riket är
relativt hög men ändå betydligt lägre än vad den är i
Södermanland. Statistiken bygger på få individer och bör
därför tolkas med försiktighet.
Etablerade ett år efter komvux

Not: Det är få kvinnor med utbildning inom VVS och fastighet i Södermanlands län
för att redovisa statistik för den gruppen. Källa: Regionala matchningsindikatorer
(E3) år 2015–2019, SCB.

Det vanligaste yrket tre år efter avslutad
gymnasieutbildning i VVS och fastighet för personer som
läst inriktningen VVS är VVS-montör. För övriga
inriktningar saknas det uppgifter.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Inriktning

Yrke

Andel elever

Fastighet

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Kyl- och
värmepumpsteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Ventilationsteknik

Uppgift saknas

Uppgift saknas

VVS

VVS-montörer m.fl.

62 %

Övriga yrken

38 %

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade män arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom VVS och
fastighet är det drygt 65 procent av männen, men inga
kvinnor i länet som arbetar i ett yrke som motsvarar
personens utbildning. Den totala förvärvsgraden i länet,
alltså andelen personer som förvärvsarbetar, är cirka 88
procent bland männen och 0 procent bland kvinnorna. För
männen är mönstren liknande i länet som för riket som
helhet. För kvinnorna i länet är mönstren högst avvikande
i jämförelse med riket i sin helhet där 40 procent har ett
matchat yrke och den totala förvärvsgraden är 90 procent.
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Andelen sökande motsvarar andelen platser som
erbjuds
Inriktningen VVS erbjuds i alla tre skolpendlingsområden,
medan kyl- och värmepumpsteknik endast finns i
Nyköping. Introduktionsprogrammet programinriktat val
erbjuds i Eskilstuna och Nyköping.
Sammanhållen yrkesutbildning i form av yrkespaket inom
VVS erbjuds i Eskilstuna medan inriktningen
sprinklermontör erbjuds i Katrineholm.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
Gymnasieskolan

Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Antal elever inom gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Fastighet
Kyl- och
värmepumpsteknik

X

Ventilationsteknik
VVS

X

X

Programinriktat val

X
X

Yrkesintroduktion
Källa: Skolverket.

Yrkespaket i
komvux

Kommun

VVS

Eskilstuna

Sprinklermontör

Oxelösund

I komvux är det ett ökande antal elever som läser en
yrkesinriktning inom VVS och fastighet. Det var 33 elever
som läste en yrkesinriktning om minst 400 poäng inom
detta yrkesområde i Södermanlands län 2020.

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

VVS- och fastighetsprogrammet är litet i förhållande till
andra yrkesprogram. Programmet utgör dock en något
större andel av platserna på nationella program i ett av
länets pendlingsområden. Elevernas efterfrågan ligger i
nivå med andelen platser som erbjuds.

Elever som läst kurser med yrkesinriktning VVS och
fastighet inom komvux 2018–2020

Sökande och antagna gymnasieskolan
Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

1%

1%

1%

1%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

1%

1%

1%

2%

KatrineholmVingåker

4%

3%

5%

4%

Källa: Skolverket.

De elever som sökte programmet i första hand, men som
inte erbjöds plats är för få för att redovisa.
Ökat antal elever som läser en utbildning inom
VVS och fastighet på komvux
I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 240 elever som
läser VVS- och fastighetsprogrammet eller
programinriktat val i Södermanlands län. Elevantalet har i
stort sett legat på samma nivå under de senaste tre läsåren.
VVS är den programinriktning med flest elever i årskurs
två och tre.
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Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

Skolverkets bedömning
Inom många av de yrken som VVS- och
fastighetsprogrammet utbildar för finns det en stor
efterfrågan på arbetskraft med en relativt hög upplevd
brist bland arbetsgivarna. I flera yrken bedömer
Arbetsförmedlingen att det kommer råda liten konkurrens.
Den långsiktiga prognosen visar att dagens läge med bris
inom flera yrken kommer att bestå över tid.
Etableringen bland elever som läst VVS- och
fastighetsprogrammet är hög i relation till andra
yrkesprogram. Även personer som läst en utbildning inom
komvux är etablerade i högre utsträckning.
Elevernas efterfrågan på utbildningen ligger i nivå med
antalet platser som erbjuds. Programmet erbjuds inom

samtliga pendlingsområden, men är litet i förhållande till
andra yrkesprogram.
Skolverkets bedömning är att andelen platser som erbjuds
inom VVS och fastighet bör öka, både inom
gymnasieskolan och komvux. Samtliga indikatorer visar
på ett tydligt behov på arbetsmarknaden. En utökning av
platser förutsätter också att elevernas efterfrågan på
utbildningen ökar. Därför behöver även insatser för att
öka unga och vuxnas intresse för dessa utbildningar
genomföras.
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Vård och omsorg (VO)
Ökande brist på arbetskraft på kort sikt
Enligt SCB:s nationella arbetskraftsbarometer har andelen
arbetsgivare som uppger att det råder brist på både
nyutexaminerade och yrkeserfarna med gymnasial vårdoch omsorgsutbildning minskat sedan 2017. Andelen som
anger brist på nyutexaminerade har minskat från 60
procent till 20 procent år 2020. Det är även en minskade
andel arbetsgivare som rapporterar brist på yrkeserfarna.
Även om det utifrån arbetskraftsbarometern ser ut som en
minskande brist på vård- och omsorgsutbildade på
gymnasial nivå, visar Arbetsförmedlingens prognoser att
konkurrensen om jobb som undersköterska och skötare
kommer att vara mycket liten, både på kort och medellång
sikt. Vårdbiträde och personlig assistent är också yrken
med goda framtidsutsikter.

på vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå på drygt
100 000 personer över hela landet.
Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
2035
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2018
Tillgång

2035
Efterfrågan

Källa: Trender och prognoser 2020, SCB.

Prognos över arbetsmarknaden på ett och fem års
sikt
Yrke

Prognos 2022

Prognos 2026

Undersköterska

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Vårdbiträde

Konkurrens om
jobben

Liten konkurrens
om jobben

Skötare

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Mycket liten
konkurrens om
jobben

Personlig assistent

Liten konkurrens
om jobben

Liten konkurrens
om jobben

Källa: Arbetsförmedlingen.

Kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft inom
området på längre sikt

God etablering bland avgångselever från
gymnasieskolan och komvux
Ungdomar som har läst vård- och omsorgsprogrammet i
länet är tre år efter avslutade studier i lika hög grad
etablerade på arbetsmarknaden jämfört med alla elever
som avgått från ett yrkesprogram. Andelen avgångselever
med etablerad ställning är något högre i Södermanland än
i riket i genomsnitt. Utöver de etablerade avgångseleverna
är det 15 procent som arbetar men som har en osäker eller
svag ställning på arbetsmarknaden. Därtill har 17 procent
gått vidare till högskolestudier, vilket är dubbelt så många
som den genomsnittliga andelen för alla som har läst ett
yrkesprogram.
Etablerade tre år efter gymnasieskolan

SCB prognosticerar att efterfrågan på utbildade inom vård
och omsorg på gymnasial nivå kommer att öka med cirka
45 procent fram till år 2035. Den ökade efterfrågan beror
dels på ett ökat äldreomsorgs- och vårdbehov kopplat till
den åldrande befolkningen, dels på en förväntad
utbildningsväxling bl.a. inom yrkena undersköterska och
vårdbiträde där andelen som har vård- och
omsorgsutbildning bedöms öka.
Samtidigt visar prognosen att tillgången på utbildade
kommer att minska med närmare 10 procent.
Sammantaget innebär detta ett prognosticerat underskott
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Not: Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Etableringen för de som läst en vård- och
omsorgsutbildning inom komvux är ett år efter avslutad

utbildning något högre än för den genomsnittliga
etableringen inom yrkesinriktad komvux. Två tredjedelar
av de som avslutat en vård- och omsorgsutbildning i länet
är etablerade ett år efter avslutad utbildning.
Etableringsgraden för samtliga avgångselever i riket är
något högre.

Total och matchad förvärvsgrad bland utbildade

Etablerade ett år efter komvux

Källa: Regionala matchningsindikatorer (E3) år 2015–2019, SCB.

De vanligaste yrkena för personer som nyligen avslutat en
gymnasieutbildning i vård och omsorg är undersköterska,
skötare, vårdare och personlig assistent.
Vanligaste yrken bland avgångselever
Not: Avgångselever med yrkesinriktning om minst 400 verksamhetspoäng. Källa:
Skolverket.

Flest utbildade kvinnor arbetar inom ett matchat
yrke
Av de personer som har en utbildning inom vård och
omsorg är det fler kvinnor som arbetar inom ett yrke som
matchar utbildningen. Inom både Södermanland och riket
är det nästan 70 procent av kvinnor med vård- och
omsorgsutbildning som har ett matchande yrke.
Motsvarande siffra för män är 60 procent i Södermanland
och 50 procent i riket. Den totala förvärvsgraden, alltså
andelen personer som förvärvsarbetar, är cirka 85 procent
både bland män och kvinnor. Mönstren i länet liknar dem
som kan ses för riket som helhet.
Att fler kvinnor arbetar i ett yrke som matchar utbildning
ligger i linje med det övergripande mönstret i yrken och
utbildningar som har en skev könsfördelning. Generellt
råder där en högre matchning mellan yrke och utbildning
hos det dominerande könet.
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Inriktning

Yrke

Andel elever

Vård- och
omsorgsprogrammet

Undersköterskor,
hemtjänst, hemsjukvård
och äldreboende

37%

Undersköterskor, vårdoch specialavdelning

25%

Vårdare, boendestödjare

7%

Skötare

4%

Undersköterskor,
mottagning

3%

Övriga yrken

23%

Not: Yrken hos elever som lämnade gymnasieskolan 2014–2016. Källa: SCB.

Programmet erbjuds i hela länet
I gymnasieskolan erbjuds vård- och omsorgsprogrammet i
samtliga av länets tre skolpendlingsområden. Av
introduktionsprogrammen erbjuds programinriktat val i
samtliga skopendlingsområden medan yrkesintroduktion
endast förekommer i Eskilstuna.
Sammanhållen yrkesutbildning i komvux inom
inriktningen vård och omsorg erbjuds i flera delar av
länet. Framför allt är det yrkespaket inom undersköterska
som erbjuds.

Utbud av program, inriktningar och yrkespaket
EskilstunaSträngnäsFlen

KatrineholmVingåker

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Vård- och
omsorgsprogrammet

X

X

X

Programinriktat val

X

X

X

Yrkesintroduktion

X

X

X

Gymnasieskolan

Fler elever med vård- och omsorgsinriktning i
introduktionsprogram men färre i komvux
I gymnasieskolan är det sammanlagt drygt 400 elever,
eller 12 procent av samtliga elever på yrkesprogram, som
läser vård- och omsorgsprogrammet. Elevantalet har legat
på samma nivå under de senaste tre läsåren, men antalet
elever på yrkesintroduktion som läser mot vård- och
omsorgsprogrammet har ökat.
Antal elever inom gymnasieskolan i länet,
läsåren 2018/19 – 2020/21

Yrkespaket i
komvux

Kommun

Undersköterska

Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs

Vårdbiträde

Eskilstuna

Not: Utbud av utbildning i länet läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Andelen sökande sjunker något
För vård- och omsorgsprogrammet är andelen
förstahandssökande i nivå med andelen erbjudna platser i
två av tre pendlingsområden. I ett pendlingsområde är
andelen förstahandssökande något fler. Andelen
förstahandssökande har sjunkit något över tid.
Sökande och antagna gymnasieskolan
Not: Elevstatistik. Källa: Skolverket.

Andel (%) förstahandssökande
per program

Andel platser

19/20

20/21

21/22

20/21

EskilstunaSträngnäs-Flen

7%

5%

5%

3%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

4%

4%

3%

3%

KatrineholmVingåker

I komvux har antalet elever som läser en yrkesinriktning
mot vård- och omsorg minskat något under den senaste
treårsperioden. Under 2018 var det drygt 600 elever som
läste minst 400 poäng inom området vilket innebär att det
skett en minskning med närmare 10 procent år 2020.
Elever som läst kurser med yrkesinriktning vård och
omsorg inom komvux 2018–2020

15 %

13 %

13 %

13 %

Källa: Skolverket.

På grund av att många som söker programmet inte är
behöriga till ett nationellt program återfinns många av de
som inte antas på ett introduktionsprogram. De flesta av
dessa läser en inriktning inom yrkesintroduktion eller
programinriktat val.
Alternativplats för elever som inte antogs till
programmet läsåret 2020/21
• Yrkesintroduktion 31 %
• Programinriktat val 25 %

Not: Elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng under ett år. Källa:
Skolverket.

• IM: Individuellt alternativ 22 %
• Språkintroduktion 6 %
Källa: Skolverket.
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Skolverkets bedömning
Arbetsmarknadsläget visar att det finns en stor efterfrågan
på arbetskraft av utbildade inom vård och omsorg på
gymnasial nivå på både kort och lång sikt.

För utbildade både inom gymnasieskolan och komvux är
etableringsgraden hög. Bland de gymnasialt utbildade är
det också en relativt hög andel som väljer att vidareutbilda
sig inom högskolan.
Avgångseleverna arbetar i relativt hög utsträckning i
yrken som matchar mot utbildningen. Det gäller framför
allt kvinnor, vilka också utgör merparten av de som läser
utbildningen.
Vård- och omsorgsutbildningen i gymnasieskolan
erbjuder fler platser än vad det finns behöriga elever som
söker. De som söker till programmet men inte kommer in
är framför allt obehöriga elever som antas på ett
introduktionsprogram. Det är positivt att även dessa
personer erbjuds en inriktning mot vård och omsorg och
därmed kan skaffa sig en utbildning som är efterfrågad på
arbetsmarknaden.
Sammantaget bedömer Skolverket att fler personer måste
utbildas inom detta yrkesområde för att motverka den brist
på utbildad personal som annars kommer att uppstå.
Platserna på vård- och omsorgsprogrammet behöver
utökas, men samtidigt behöver insatser genomföras för att
attrahera fler ungdomar att söka programmet.
Inom komvux utgör vård och omsorg redan idag en
mycket stor andel av all yrkesinriktad utbildning. Det
vittnar om ett stort intresse bland vuxna att utbilda sig,
vilket bör tas tillvara genom att fortsätta erbjuda
utbildningsplatser i den omfattning som det finns resurser
till.
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Högskoleförberedande program
Fler platser än sökande på flera program
Det är en lägre andel elever som söker
högskoleförberedande program i första hand i än andelen
platser som erbjuds, särskilt i ett av länets
pendlingsområden. Den största skillnaden mellan andel
sökande och andel platser finns på det
samhällsvetenskapliga programmet. Teknikprogrammet
och estetiska programmet har en lägre andel
förstahandssökande än andel platser i samtliga
pendlingsområden.

Antal elever per program 2020/21
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Sökande och antagna program
Källa: Skolverket.
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Elevutvecklingen över tid
Andel (%) förstahandssökande per program, genomsnitt 19/20–21/22

EskilstunaSträngnäs-Flen

12%

18%

12%

10%

5%

0,2%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

11%

15%

12%

6%

7%

-

7%

14%

12%

6%

4%

-

EskilstunaSträngnäs-Flen

13%

23%

14%

12%

6%

2%

Nyköping-TrosaOxelösundGnesta

8%

13%

11%

8%

9%

-

KatrineholmVingåker

7%

14%

6%

7%

7%

-

KatrineholmVingåker
Andel platser

Utvecklingen över tid visar att andelen elever på
nationella programmen minskade mellan 2013/14 och
2016/17 samtidigt som elevantalet på
introduktionsprogrammen ökade. Därefter påbörjades en
minskning av andelen elever i introduktionsprogrammen
och de nationella programmen ökade som andel av
samtliga gymnasiala program. Ökningstakten för de
högskoleförberedande och de yrkesförberedande
programmen låg i stort sett på samma nivå under
perioden.
Andel elever på nationella- och introduktionsprogram
i relation till samtliga elever 2013/14 - 2020/21

Not: Slutantagning läsåret 2020/21. Källa: Skolverket.

Flest elever på samhällsvetenskapsprogrammet
Drygt 5 200 elever var inskrivna på de
högskoleförberedande programmen 2020/21 i länet. Flest
elever läste på samhällsvetenskapsprogrammet, nästan
1 700 elever, och endast sju elever läste på humanistiska
programmet.
Källa: Skolverket.

Elevutvecklingen mellan 2013/14 och 2020/21 skiljer sig
mellan de högskoleförberedande programmen. Antalet
elever på ekonomiprogrammet ökade med 59 procent
under perioden (riket 59 procent) medan elevantalet på det
estetiska programmet minskade med 20 procent (riket -32
procent). Elevantalet på teknikprogrammet ökade med 17
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procent (riket 21 procent). På samhälls- och
naturvetenskapsprogrammen ökade elevantalet med fyra
respektive en procent (Riket 0 respektive 6 procent)
Elevutvecklingen över tid 2013/14 - 2020/21.

Andel elever som tog examen inom 3, 4 och 5 år
100%
80%
60%
40%

EK

20%

TE

0%
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Inom 4 år
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NA

Riket

Södermanland

ES
-40%

-20%

0%

20%

Riket

40%

60%

80%

100%

Södermaland

Not: Humanistiska programmet redovisas inte på grund av för få elever. Källa:
Skolverket.

Fem av sex program finns i alla delar av länet
Samtliga högskoleförberedande program förutom
humanistiska programmet finns i alla pendlingsområden.
Eskilstuna
Strängnäs
-Flen

KatrineholmVingåker

EK

X

X

X

TE

X

X

X

SA

X

X

X

NA

X

X

X

ES

X

X

X

HU

X

Program

NyköpingTrosaOxelösund
-Gnesta

Källa: Skolverket.

Ekonomiprogrammet har den högsta andelen elever som
tog examen i länet inom tre år, 81 procent. Elever på
estetiska programmet tog examen i lägst utsträckning
inom tre år, 71 procent. Jämfört med riket tog elever i
länet i regel ut examen inom tre år i något högre
utsträckning på respektive program med undantag för
samhällsvetenskapsprogrammet.
Andel elever som tog examen inom tre år per program

EK
SA
NA
TE
ES
0%

20%

40%

Riket

60%

80%

100%

Södermanland

Källa: Skolverket.

Genomströmning i nivå med riket
Andelen elever på de högskoleförberedande programmen i
länet som tog examen efter tre, fyra och fem år är i paritet
med riket. Inom tre år tog 78 procent examen (riket 78
procent), inom fyra år 82 procent (riket 83 procent) och
inom 5 år 83 procent (83 procent).

Källa: Skolverket.

Hälften går vidare till eftergymnasiala studier
Tre år efter avslutade studier på ett högskoleförberedande
program har hälften av eleverna, 51 procent, gått vidare
till högskolestudier. I riket var motsvarande 52 procent.
Av de elever som avslutat ett yrkesprogram i länet läste
åtta procent en eftergymnasial utbildning tre år senare.
Motsvarande för riket var nio procent.
Det är stor skillnad mellan de olika högskoleförberedande
programmen vad gäller andel som går vidare till
eftergymnasiala studier. Elever som avslutat
naturvetenskapsprogrammet går vidare till
eftergymnasiala studier i högst utsträckning, 74 procent.
Drygt hälften av eleverna som avslutat
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ekonomiprogrammet och teknikprogrammet går vidare till
eftergymnasiala studier och knappt hälften av de som
avslutat samhällsvetenskapsprogrammet. Elever som
avslutat estetiska programmet läser vidare på högskola
eller yrkeshögskola i lägst utsträckning, 28 procent. Det är
vanligare med studier i komvux eller folkhögskola för
personer som avgått från estetiska programmet.
Jämfört med riket gick elever i länet vidare till
eftergymnasiala studier i något högre utsträckning efter att
ha avslutat naturvetenskapsprogrammet och
ekonomiprogrammet. För övriga program läste eleverna i
länet vidare i något lägre utsträckning jämfört med riket.
Andel elever per program som läser vidare på
högskola eller yrkeshögskola tre år efter avslutat
utbildning

Not: I eftergymnasiala studier ingår studier på högskola och universitet samt
yrkeshögskola. Källa: Skolverket.

Högskolestudiernas inriktning
Den vanligaste inriktningen på högskolestudierna på
riksnivå är samhällsvetenskap, juridik, handel och
administration vilket 34 procent läser efter att ha gått
vidare från ett högskoleförberedande program. De
vanligaste ämnesområdena eleverna läser inom tre år efter
examen ligger ofta nära inriktningen på det
högskoleförberedande programmet.
Av de elever som tog examen från teknikprogrammet
läser en majoritet, 66 procent, inom inriktningen teknik
och tillverkning. Elever som tog examen från
ekonomiprogrammet läser 69 procent inom
ämnesområdena samhällsvetenskap, juridik, handel eller
administration. Nästan hälften, 45 procent, av de som tagit
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examen från samhällsvetenskapsprogrammet läser inom
motsvarande inriktningar. Av elever som tog examen från
naturvetenskapsprogrammet läser 40 procent inom
ämnesområdena teknik och tillverkning. Endast tio
procent läser inom ämnesområdena naturvetenskap,
matematik eller informations- och kommunikationsteknik.
Den vanligaste inriktningen efter examen från det
estetiska programmet är humaniora och konst vilket 32
procent läser. De näst vanligaste inriktningarna är
pedagogik eller lärare samt samhällsvetenskap, juridik,
handel eller administration. Det är en högre andel av
eleverna som examinerats från estetiska programmet som
går vidare till studier inom folkhögskola. Detta är
sannolikt en följd av att vissa konstnärliga utbildningar
ges inom folkhögskolan.

Inriktning på högskolestudier tre år efter avslutat
utbildning per högskoleförberedande program.

Etableringsstatus per program
Etableringen på arbetsmarknaden tre år efter avslutade
studier med examen eller studiebevis om minst 2 500
poäng skiljer sig inte från riket som helhet. Andelen med
etablerad ställning i riket är 26 procent och i länet 27
procent. Andelen med osäker eller svag ställning är 12
procent både i riket och i länet.
Elever som läst ekonomiprogrammet är etablerade på
arbetsmarknaden i högre utsträckning tre år efter avslutade
studier än de som avslutat studierna på övriga
högskoleförberedande program.
De som avslutat estetiska programmet är ute på
arbetsmarknaden i högre utsträckning än de som läst
övriga högskoleförberedande program. Däremot är det en
stor grupp av dessa ungdomar, 23 procent, som har en
osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden.

Not: Avser samtliga avgångselever med examen i riket. Källa: Skolverket.

Risk för överskott av eftergymnasialt utbildade
Enligt SCB:s Trender och prognoser 2020 beräknas
tillgången på personer med en högskoleförberedande
utbildning som högsta utbildning att öka med cirka 10
procent fram till år 2035. Efterfrågan beräknas under
prognosperioden ligga kvar på ungefär samma nivå som i
dag. Då tillgången beräknas öka samtidigt som efterfrågan
väntas ligga kvar på ungefär samma nivå finns det på sikt
risk för överskott på personer med en
högskoleförberedande gymnasieutbildning som högsta
utbildning.

De som avslutat sina studier inom
naturvetenskapsprogrammet har en lägre etableringsgrad
på arbetsmarknaden tre år efter avslutade studier, 12
procent. Dock bedriver tre av fyra eftergymnasiala studier
tre år efter avslutade studier.
Endast två procent av de som avslutat ett
högskoleförberedande program varken arbetar eller
studerar tre år senare. De program som har den högsta
andelen som varken arbetar eller studerar är estetiska
programmet och teknikprogrammet där fem respektive
fyra procent varken arbetar eller studerar tre år senare.
Etablerad ställning tre år efter avslutade studier

SCB prognosticerar också det samlade behovet av
personer med eftergymnasial utbildning fram till 2035.
För riket uppgår det samlade behovet av personer med
eftergymnasial utbildning till 2,5 miljoner för hela riket i
slutet av prognosperioden. Samtidigt förväntas tillgången
på personer med eftergymnasial utbildning öka till 2,7
miljoner personer år 2035. Arbetsmarknadsläget skiljer
sig mycket åt mellan yrken med krav på eftergymnasial
utbildning. Inom flera läraryrken, och yrken inom hälsooch sjukvård råder det brist idag, vilken förväntas bestå
eller förvärras. Det råder ett varierat arbetsmarknadsläge
för yrken inom teknik och tillverkning men det finns en
risk för att det kommer uppstå brist inom flera yrken som
kräver civilingenjörsexamen.

Ekonomi
Samhällsvetenskap
Estetiska
Teknik
Naturvetenskap
0%

20%

Riket

40%

60%

80%

100%

Södermaland

Avgångselever med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Källa:
Skolverket.

Vanligast med yrken inom försäljning och
omsorg
Elever som avslutat estetiska programmet,
naturvetenskaps-, samt samhällsvetenskapsprogrammet
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och som förvärvsarbetar tre år efter avslutade studier
arbetar vanligtvis inom omsorgsyrken.
Den näst vanligaste yrkeskategorin är försäljningsyrken
inom detaljhandeln. De som arbetar inom omsorgsyrkena
arbetar vanligtvis som barnskötare, elevassistenter,
vårdare eller personliga assistenter. Yrken inom
försäljning är oftast butikssäljare inom fackhandel eller
dagligvaror.
Yrkesinriktningarna för elever som avslutat ekonomi- och
teknikprogrammet skiljer sig något från elever som läst
övriga program.
Bland de som avslutat ekonomiprogrammet är det
vanligast att arbeta som försäljare inom detaljhandeln och
den näst vanligaste yrkeskategorin är yrken med krav på
högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och
förvaltning. Inom denna kategori finns banktjänstemän
och företagssäljare.
Personer som har avslutat teknikprogrammet arbetar tre år
senare inom yrkeskategorierna process- och
maskinoperatörer eller inom metallhantverks- och
reparatörsyrken. Lika vanligt är det att arbeta med yrken
inom materialförvaltning.

Andel personer inom yrkesområden tre år efter
avslutat program
Program

Yrkesområde

SA

Omsorgsyrken

27 %

Försäljningsyrken inom detaljhandeln
m.m.

19 %

Process- och maskinoperatörer
NA

20 %

Försäljningsyrken inom detaljhandel
m.m.

13%

EK

9%

Omsorgsyrken

28 %

Försäljningsyrken inom detaljhandeln
m.m.

13 %

Snabbmatspersonal, köks- och
restaurangbiträden m.fl.
TE

7%

Omsorgsyrken

Process- och maskinoperatörer
ES

Andel

7%

Försäljningsyrken inom detaljhandeln
m.m.

13 %

Process- och maskinoperatörer

10 %

Metallhantverks- och reparatörsyrken

10 %

Försäljningsyrken inom detaljhandel
m.m.

21 %

Yrken med krav på högskolekompetens
eller motsvarande inom ekonomi och
förvaltning

12 %

Omsorgsyrken

10 %

Not: Sammanställningen visar personer som förvärvsarbetar med en etablerad eller
osäker ställning på arbetsmarknaden. Källa: SCB.

Skolverkets bedömning
Enligt SCB:s långsiktiga utbildnings- och
arbetsmarknadsprognos finns det en risk för ett överskott
på personer med högskoleförberedande gymnasieexamen
på sikt. Samtidigt finns det risk för brist inom flera stora
yrkesgrupper där det ställs krav på eftergymnasial
utbildning. Sammantaget utbildas för närvarande fler på
de högskoleförberedande programmen än vad det finns
behov av på arbetsmarknaden som helhet.
En stor del av personerna som tagit examen eller
studiebevis från ett högskoleförberedande program har
antingen uppnått etablerad ställning på arbetsmarknaden
eller gått vidare till eftergymnasiala studier. Andelen är
lägre bland personer som läst estetiska programmet.
Personer från teknikprogrammet och ekonomiprogrammet
arbetar i relativt hög utsträckning i yrken som matchar
mot utbildningen. Personer från övriga program är mer
spridda över arbetsmarknaden men arbetar i huvudsak
inom yrken med låga eller inga krav på specifika
yrkeskvalifikationer.
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Elevefterfrågan är stor för samtliga högskoleförberedande
program i länet bortsett från humanistiska programmet
(som endast erbjuds vid en skola i länet). Däremot finns
en vikande efterfrågan för estetiska programmet, medan
den har ökat över tid för ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet. Det finns betydligt fler platser än
sökande på samhällsvetenskapsprogrammet, estiska
programmet och humanistiska programmet.
Med hänsyn till framtida arbetsmarknadsbehov bör de
högskoleförberedande programmen sammantaget minska
som andel av samtliga nationella program, eftersom den
nuvarande dimensioneringen täcker rekryteringsbehovet
till eftergymnasial utbildning. Vissa justeringar i platser
mellan programmen kan göras för att bättre möta den
ökande efterfrågan för ekonomi- och teknikprogrammet,
samt det vikande intresset för estetiska programmet.
Humanistiska programmet bör trots lågt intresse bevaras
eftersom programmet endast erbjuds på en plats i länet.
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De lediga platser som finns på
samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet
bör, i den mån det är möjligt, överföras till de
yrkesprogram som behöver utökas.
Skolverkets bedömning
Andel
platser

Förändringsi
nriktning

Högskoleförberedan
de program totalt

61%

Minska

NA

11%

Samma nivå

SA

19%

Minska

EK

13%

Samma nivå

Kan öka vid
behov

TE

10%

Samma nivå

Kan öka vid
behov

ES

7%

Minska

HU

1%

Samma nivå

Kommentar

Bilaga 1 Definitioner och
hänvisningar
Etablering och vidare studier
Gymnasieskolan
Statistiken om etableringsstatus efter tre år omfattar ungdomar som slutförde sin
utbildning läsåret 2013/14, 2014/15 och 2015/16. Etableringsstatus för dessa
grupper har följts upp 2017, 2018 respektive 2019.
Studieresultat
Slutfört gymnasieskolan med gymnasieexamen:
•

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara
godkända (betygen A-E). Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska
som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Eleven ska också ha godkänt i
400 poäng av de programgemensamma ämnena. Eleven ska även ha ett
godkänt gymnasiearbete.

•

För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2
250 ska vara godkända (betygen A-E). Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2
och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt
matematik 1. Eleven ska även ha ett godkänt gymnasiearbete.

Slutfört gymnasieskolan med studiebevis med minst 2 500p:
•

För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett
nationellt program ska ett studiebevis utfärdas i stället för ett examensbevis.
Studiebevisen som redovisas gäller elever som slutfört ett fullständigt
nationellt program (2 500 poäng) och blivit betygsatta (F-A) i sammanlagt 2
500 poäng eller fler.

Yrkesutbildning inom komvux
Statistiken om etableringsstatus efter ett år omfattar individer som slutförde sin
utbildning under 2016, 2017 och 2018. Etableringsstatus för dessa grupper har
följts upp 2017, 2018 respektive 2019.
Populationen i statistiken är avgränsad till elever som avslutade sina studier inom
komvux på gymnasial nivå under 2016, 2017 och 2018. Populationen
”avgångselever år 2016” definieras som de elever som studerade inom komvux
under 2016 och som sedan inte förekommer som registrerade på någon ytterligare
kurs under den närmast följande två-årsperioden, dvs. 2017 och 2018. Samma typ
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av avgränsning är gjord avgångselever 2017 och 2018. Elevernas kurser tre år
före avslutet räknats in. Till exempel, för en elev som avslutade komvux 2016 har
vi räknat de kurser som eleven läst 2014, 2015 och 2016.
När det gäller att klassificera eleverna i olika studieinriktningar finns det vissa
svårigheter som särskiljer komvux från gymnasieskolan. Komvux på gymnasial
nivå är, till skillnad från gymnasieskolan, inte organiserad i olika program utan
utbildningen bedrivs kursvis utifrån en individuell studieplan. Det innebär att
även om eleven har för avsikt att läsa in en längre utbildning, till exempel
motsvarande vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan, söker och antas
eleven till enstaka kurser.
Huvudmännen rapporterar in uppgifter per läst kurs till Skolverket, de rapporterar
inte information om kursen är tänkt att ingå som en del i en mer omfattande
utbildning, även om så ofta är fallet. Utifrån uppgifterna om vilka kurser som
eleverna har läst kan Skolverket dock i efterhand klassificera eleverna enligt olika
studieinriktningar. Det gör Skolverket genom att summera ihop antalet lästa
poäng på sådana kurskombinationer som motsvarar innehållet i en viss
yrkesinriktning.
I klassificeringen av yrkesinriktningar har elevernas kurser tre år före avslutet
räknats in. Till exempel, för en elev som avslutade komvux 2017 har Skolverket
räknat de kurser som eleven läst 2015, 2016 och 2017. Klassificeringen har gjorts
dels utifrån omfattning, dels utifrån karaktären på studierna, dvs. om eleverna
företrädesvis har läst teoretiska kurser, yrkeskurser eller en sådan specifik
kombination av yrkeskurser som ger en yrkesinriktad utbildning liknande de
yrkesprogram som ges i gymnasieskolan. För elever som har läst inom komvux på
gymnasial nivå mot en yrkesinriktning har följande elevkategorier skapats:
1. ”kort” yrkesinriktad utbildning, (400–799 verksamhetspoäng yrkeskurser i en
sådan kombination som motsvarar innehållet på yrkesprogrammen i
gymnasieskolan)
2. ”lång” yrkesinriktad utbildning, (minst 800 verksamhetspoäng yrkeskurser i
en sådan kombination som motsvarar innehållet på yrkesprogrammen i
gymnasieskolan.

Etableringsstatus
Personernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Den klassificeras i
sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor,
t.ex. inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på
SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.
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Tabell 5. Beskrivning av etableringsstatus 2020
Etableringsstatus

Förklaring

Etablerad ställning

Förvärvsinkomst över en viss nivå. För 2019 är gränsen 17
200 kr i månaden i genomsnitt under året.
Kan även ha studerat under året.

Osäker ställning

Relativt låg förvärvsinkomst alternativt att personen har varit
öppet arbetslös under året.
Har inte studerat under året.

Svag ställning

Låg förvärvsinkomst alternativt heltidsarbetslöshet under en
stor del av året.
Har inte studerat under året.

Högskolestuderande

Högskolestudier eller yrkeshögskola *
Kan ha arbetat en del av året.

Övriga studier

Andra typer av studier.
Kan ha arbetat en del av året.

Varken arbete eller studier

Ingen förvärvsinkomst.
Inga studier.

* I Skolverkets nationella statistik ingår yrkeshögskolestudier i ”övriga studier”.
Källa: SCB - Beskrivning av etableringsmåttet 2020.

Yrkesstatistik
Yrkesstatistiken redovisas för avgångna som tre år efter gymnasieskolan har
etablerad eller osäker ställning på arbetsmarknaden. Yrkesuppgifter redovisas
endast för de som är förvärvsarbetande enligt den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken RAMS. Både anställda och egenföretagare ingår.
Yrkesuppgifter visar yrke tre år efter avslutad utbildning. Gruppen omfattar
ungdomar som slutförde sin utbildning läsåret 2013/14, 2014/15 och 2015/16.
Yrkesuppgift för dessa grupper har följts upp 2017, 2018 respektive 2019.
Yrkesstatistiken använder sig av standarden för svensk yrkesklassificering,
SSYK. Det är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.
SSYK används inom arbetsmarknads- och individstatistiken.

Hänvisningar
Skolverkets statistik över elever och studieresultat hittar du på Skolverkets
webbplats. www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser hittar du på Arbetsförmedlingens webbplats.
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hittayrkesprognoser/yrkesomraden
Arbetskraftsbarometern och regionala matchningsindikatorer finns tillgängliga i
SCB:s statistikdatabas. https://www.statistikdatabasen.scb.se
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Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad finns tillgängliga på
SCB:s webbplats. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/utbildning-och-forskning/
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Skolverket, www.skolverket.se

