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Sammanfattning 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens skolverk 

(U2020/05328) gett myndigheten i uppdrag att föreslå hur regionala planerings-

underlag kan utformas för att kunna stödja huvudmän inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) i deras planering 

och dimensionering av gymnasial utbildning. Syftet med regionala planeringsun-

derlag är att bidra till en kontinuerlig anpassning av utbudet av gymnasial utbild-

ning så att det överensstämmer både med elevernas efterfrågan och arbetsmark-

nadens behov. Arbetet har genomförts med utgångspunkt i de förslag som Utred-

ningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola har läm-

nat i betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensioner-

ing av gymnasial utbildning (SOU 2020:33). 

Skolverkets förslag till utformning av regionala planeringsunderlag har utarbetats 

i flera steg. Under arbetets gång har Skolverket samrått med huvudmän och andra 

intressenter. Den återkoppling vi har fått har använts för att utveckla förslaget yt-

terligare. Det förslag som Skolverket presenterar i denna redovisning ska ses som 

ett första steg i att utveckla ändamålsenliga planeringsunderlag. Ett fortsatt ut-

vecklingsarbete behöver ske på myndigheten och i samverkan med målgruppen 

och andra intressenter. 

Skolverkets förslag är att län bör utgöra den huvudsakliga regionala indelningen 

för planeringsunderlagen. Huvudskälen för detta är att län är en funktionell och 

tidsbeständig indelning. De eventuella gränsdragningsproblem som uppstår utgör 

inte hinder för denna indelning. Att underlagen tas fram länsvis förhindrar inte 

samverkan även med kommuner som ligger utanför länets gränser, enligt redan 

etablerade konstellationer för samverkan. I de tre länen Stockholm, Västra Götal-

and och Skåne bör flera delregionala planeringsunderlag tas fram som avspeglar 

de samverkansmönster som redan i dag är etablerade. 

Skolverket föreslår att planeringsunderlagen tas fram vart tredje år. Den före-

slagna periodiciteten motiveras utifrån huvudmännens mottagarkapacitet och de 

resurser som skulle krävas för Skolverket. Med en cykel på tre år kan planerings-

underlagen dessutom ligga i fas med Statistiska centralbyråns (SCB) långsiktiga 

prognos om behov på arbetsmarknaden.  

I denna föreslagna treårscykel tar Skolverket fram planeringsunderlag för samt-

liga län år ett, bedriver regionala dialoger år två, och inleder arbetet med revide-

rade planeringsunderlag år tre. Under år två och tre samverkar huvudmännen reg-

ionalt och genomför justeringar i utbudet av gymnasial utbildning. Det ska poäng-

teras att det är huvudmännen som i samverkan fattar besluten om utbudet och om 

vilka utbildningar som ska erbjudas var. Skolverkets planeringsunderlag är verk-

tyg för dessa beslut. 

Skolverket har framför allt beaktat målgruppens behov i arbetet med planerings-

underlagens innehåll och omfattning. Enligt förslaget utformas 
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planeringsunderlagen som en sammanfattande del och ett antal bilagor som ger 

fördjupning kring ett specifikt yrkesområde. Planeringsunderlagen föreslås inne-

hålla: 

• Information om det regionala utbudet av utbildning i gymnasieskolan, gymna-

siesärskolan och komvux. 

• Uppgifter om elevers efterfrågan av utbildning. 

• Utbildningarnas bidrag till kompetensförsörjning genom uppgifter om etable-

ring, vidare studier och yrken efter avslutad utbildning. 

• Prognoser och bedömningar om arbetsmarknadens kompetensbehov på kort 

och lång sikt. 

• Skolverkets bedömningar om vilka förändringar som behöver göras i utbild-

ningsutbudet. 

En viktig förutsättning för planeringsunderlagen är således god tillgång till utbild-

nings- och arbetsmarknadsstatistik. Vissa statistikprodukter behöver bearbetats el-

ler anpassas för att ge information på regional nivå. Andra delar utgör samman-

ställningar av befintliga data som redan i dag produceras av Skolverket och andra 

myndigheter. 

För att beskriva och följa utbudet av utbildningar behöver Skolverket samla in yt-

terligare uppgifter från huvudmännen om det planerade utbudet av utbildningar 

inför antagningarna. En utvecklad insamling skulle också förbättra Skolverkets 

möjligheter att informera allmänheten om utbudet av gymnasial utbildning. För 

att Skolverket ska kunna samla in de uppgifter som behövs för att beskriva det 

planerade utbudet av utbildningar, behöver en uppgiftsskyldighet för huvudmän-

nen att lämna sådana uppgifter till Skolverket införas. 

Skolverket behöver bedriva ett fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen och 

SCB för att utveckla yrkesstatistiken och för att integrera arbetsmarknadsprogno-

serna i planeringsunderlagen. Skolverket bedömer att SCB bör få ett uppdrag att 

regelbundet producera långsiktiga prognoser om behov på regional nivå. Framför 

allt för att kunna förse Skolverket med detta underlag till de regionala planerings-

underlagen, men också eftersom det finns en bredare efterfrågan på sådana un-

derlag. Vidare förordar Skolverket att regionerna, genom sitt regionala utveckl-

ingsansvar, får i uppdrag att förse Skolverket med en kvalitativ bild över den reg-

ionala arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Skolverket ser en stor potentiell nytta av planeringsunderlagen genom att de kan 

peka ut en önskvärd riktning när det gäller vilka utbildningar som grovt betraktat 

behöver öka eller minska i andel av utbildningsutbudet. På det sättet kan underla-

gen bidra till att huvudmännen i viss mån justerar sitt utbud för att göra det mer 

ändamålsenligt utifrån både elevers önskemål och arbetsmarknadens kompetens-

behov. Planeringsunderlagen kan också bidra till en mer likvärdig tillgång till 

kunskapsunderlag för alla huvudmän. Detta kan vara särskilt viktigt för 
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huvudmän med små administrativa resurser, eller kommuner som inte bedriver 

gymnasial utbildning i egen regi. 

Det återstår dock flera frågor kring hur planeringsunderlagen ska tillämpas i prak-

tiken. På flera håll i landet råder det en stor konkurrenssituation, inte minst i stor-

stadsregionerna och andra orter med stor etablering av fristående skolor. För att 

planeringsunderlagen ska få avsedd verkan är det viktigt att alla huvudmän sam-

verkar och bidrar till att justera utbudet i den riktning som pekas ut. 

Det finns också begränsningar när det gäller huvudmännens reella möjligheter att 

justera utbudet enligt behoven. Skolverket har tidigare bland annat pekat på att 

svårigheterna att rekrytera och kompetensutveckla yrkeslärare samt tillhandahålla 

platser för arbetsplatsförlagt lärande (apl) med god kvalitet, är hinder för att ut-

veckla yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Det kommer också uppstå 

målkonflikter där diskrepansen är stor mellan elevernas utbildningsval och arbets-

marknadens kompetensbehov. Därför behövs även andra insatser för uppnå de 

bredare målen om en bättre fungerande kompetensförsörjning.  
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1. Inledning 

I juni 2020 överlämnades ett betänkande om en modell för planering och dimens-

ionering av gymnasial utbildning till regeringen (SOU 2020:33). I betänkandet 

ges bland annat förslag som syftar till att bidra till mer ändamålsenlig planering 

och dimensionering av utbildningsutbudet inom gymnasieskolan, gymnasie-

särskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Ett av dessa förslag handlar 

om att ge Skolverket i uppdrag att kontinuerligt ta fram regionala planeringsun-

derlag för utbudet av utbildning. Regionala planeringsunderlag ska enligt utred-

ningens förslag stödja huvudmännen i deras planering och dimensionering av ut-

budet. Vidare föreslås att Skolverket ska stödja huvudmännen genom analyser av 

elevers efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov och av hur plane-

ringen av utbudet kan främja en effektiv användning av samhällets resurser. Upp-

draget ska enligt förslaget även inkludera att Skolverket ska föra regionala dialo-

ger med de huvudmän som ingår i området för planeringsunderlaget. 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens skolverk 

(U2020/05328) gett myndigheten i uppdrag att föreslå hur regionala planerings-

underlag kan utformas för att kunna stödja huvudmän inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och komvux i deras planering och dimensionering av gymn-

asial utbildning. Denna rapport är Skolverkets redovisning av uppdraget. 

1.1 Utredning om planering och dimensionering av 

gymnasial utbildning 

I betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering 

av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) lämnas ett antal förslag med utgångs-

punkt i de resultat som utredningen kommit fram till utifrån sitt uppdrag.1 Upp-

draget för utredningen var att föreslå åtgärder för att trygga den regionala och nat-

ionella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra till-

gången till ett allsidigt och brett utbud av utbildningar av hög kvalitet samt att bi-

dra till ökad likvärdighet och minskad segregation.2 Utredningens samlade förslag 

syftar således till att bidra till att flera olika problem ska lösas. 

Den problembild som utredningen sammanfattade om dimensionering av gymn-

asial utbildning var i korthet följande: 

• Utbudet av gymnasial utbildning påverkar individens möjlighet till individu-

ellt val, egen försörjning och möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällsli-

vet. Men ofta begränsas valmöjligheterna av ett snävt utbud i elevernas hem-

kommuner.  

• Utbudet av gymnasial utbildning påverkar även arbetsgivares möjlighet att re-

krytera. Behoven är ökande i förhållande till tillgången av specifik 

 
1 I den fortsatta texten refereras till detta betänkande som ”utredningen”. 
2 Dir. 2018:17. 
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yrkeskompetens på gymnasial nivå. Samtidigt är behoven minskande i förhål-

lande till tillgången inom yrken där det inte ställs krav på specifik yrkeskom-

petens på gymnasial nivå. 

• Valen av program påverkas av det utbud som erbjuds, hur utbildningarna 

marknadsförs och vilken information om utbildningarna som eleverna har till-

gång till. 

• Utbudet av utbildningar i gymnasieskolan präglas av huvudmännens konkur-

rens om elever. 

• Utbudet av yrkesutbildningar i komvux är inte tillräckligt brett och avspeglar 

inte behoven på hela arbetsmarknaden. 

Utredningen konstaterade att det behövs nya principer för planering och dimens-

ionering av utbudet i gymnasieskolan med utgångspunkt i ungdomars efterfrågan 

och behov och arbetslivets behov. Vidare föreslås en modell indelad i två steg. I 

det första steget föreslås huvudmän ingå i samverkanskonstellationer och sam-

verka kring ett gemensamt utbud av gymnasial utbildning med stöd av regionala 

planeringsunderlag. Utredningens förslag till steg två innebär en högre grad av 

statlig styrning av utbud och platser genom att Skolverket ska utfärda regionala 

ramar för utbildningsutbudet. 

Alla kommuner föreslås ingå i en regional samverkan om gymnasial utbildning. 

Utgångspunkten ska vara att uppnå ett ändamålsenligt utbud. Samverkansområ-

dena kan vara samma för gymnasieskola och komvux eller omfatta varje skolform 

för sig. Det ska finnas ett primärt samverkansavtal med möjlighet att komplettera 

med sekundära avtal med kommuner utanför det primära området. Ett exempel på 

utbildningar som särskilt nämns är nationellt godkända idrottsutbildningar där så-

dant avtal krävs för att en elev ska kunna genomföra utbildningen på annan ort ut-

anför samverkansområdet.  

Utredningen konstaterade att enskilda huvudmän inte kan ingå i dessa samver-

kansavtal utan utgör en egen delmängd av det totala utbudet. De enskilda huvud-

männen ska dock bidra till ett ändamålsenligt utbud i en region. 

För komvux föreslår utredningen att statsbidragen för regionalt yrkesvux ska vill-

koras med att minst tre samverkande kommuner ska ingå ett samverkansavtal. 

Personer som bor inom ett samverkansområde ska fritt få söka sådan utbildning 

som ges inom samverkansområdet. I utredningens förslag till reformer i steg två 

föreslås att kommuner permanent kompenseras ekonomiskt för statens ökade am-

bitioner via det generella statsbidraget. 

Utredningen föreslår vidare att gymnasiesärskolan och komvux som särskild ut-

bildning inte omfattas av nationella rekommendationer eller styrning via regionala 

planeringsunderlag, men att huvudmännen behöver stöd när det gäller planering 

och dimensionering för båda skolformerna. 
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1.1.1 Regeringens beredning av utredningens förslag 

Regeringen har under våren 2022 lagt fram flera förslag som syftar till att under-

lätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kom-

petensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Bland annat vill regeringen att det 

införs en ny princip för dimensionering av gymnasial utbildning inom gymnasie-

skolan och komvux. Förslaget innebär bland att arbetsmarknadens behov ska 

vägas in vid planering och dimensionering av utbildningen. Vidare föreslår rege-

ringen att alla kommuner ska samverka om planering, dimensionering och erbju-

dande av utbildning. Samverkan ska ske genom avtal och med minst två andra 

kommuner.3  

  

 
3Prop. 2021/22:159, s. 31 f. 
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2. Arbetsprocess 

Uppdraget har genomförts med utgångspunkt i de förslag som återfinns i Gemen-

samt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbild-

ning (SOU 2020:33). I följande avsnitt beskrivs vilka aktiviteter som Skolverket 

har genomfört. 

2.1 Beredning och planering av uppdraget 

Utredningens förslag och motivtexter ger en vägledning om vilka underlag och 

analyser som huvudmännen saknar. Skolverket har under arbetets gång genomfört 

flera insatser för att ytterligare fördjupa bilden. I det inledande skedet av uppdra-

get identifierade Skolverket ett antal frågor av principiell karaktär som behöver 

beaktas och centrala begrepp som behöver operationaliseras vidare. 

Vad innebär det att planeringsunderlagen ska vara regionala? Hur fångas elever-

nas intresse och efterfrågan av gymnasial utbildning? En annan central fråga är att 

närmare precisera innebörden av arbetsmarknadens behov av gymnasiala utbild-

ningar. 

En grundläggande fråga för Skolverket i uppdraget har varit att tolka innebörden 

av planeringsunderlagen som stöd. I detta ligger exempelvis överväganden om 

vilken form av stöd som är mest effektivt samt frågan om det är tillräckligt med 

att tillhandahålla målgruppsanpassade presentationer av planeringsdata, eller om 

det finns ett behov av att Skolverket även gör sammanfattande analyser. Vidare 

har vi övervägt hur Skolverket kan dra slutsatser av värderande karaktär, eller ge 

rekommendationer om hur utbudet bör utvecklas. 

Som ett första steg i arbetet gjordes en fördjupad analys av nuvarande underlag 

för planering och dimensionering och en kartläggning över vilka underlag som 

dagens planering och dimensionering av gymnasial utbildning utgår ifrån. Kart-

läggningen tog sin utgångspunkt i den analys av samverkan kring planering och 

dimensionering som framgår av utredningens betänkande.4 Utgångspunkten var 

att få en översiktlig bild av vilka underlag som används i dagsläget vid planering 

och dimensionering av gymnasial utbildning inom gymnasieskolan, gymnasie-

särskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på 

gymnasial nivå.  

2.1.1 Inledande sonderande kontakter 

I ett inledande skede tog Skolverket kontakt med Sveriges kommuner och reg-

ioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund för att få 

en övergripande bild av vilka underlag som huvudmännen utgår ifrån vid plane-

ring och dimensionering. Skolverket har även under arbetets gång mött SKR:s två 

tjänstemannanätverk för gymnasieskolan respektive komvux för att ställa frågor 

 
4 SOU 2020:33, Kapitel 4. 
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om vilka underlag som används vid planering och dimensionering av gymnasial 

utbildning samt presentera arbetet. Skolverket hade tidigt också sonderande mö-

ten med flera berörda myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Statist-

iska centralbyrån (SCB). 

2.1.2 Kontakter med regionalt utvecklingsansvariga aktörer 

Landets 21 regioner och deras regionalt utvecklingsansvariga (RUA) har vid flera 

tillfällen blivit involverade i arbetet. Under april 2021 genomförde Skolverket en 

kartläggning av alla regionalt utvecklingsansvariga aktörers publikationer och 

material som de utvecklingsansvariga ansåg utgöra underlag för planering av 

gymnasial utbildning. Skolverket samlade in rapporter och annat material med in-

riktning arbetsmarknads- och utbildningsprognoser, analyser av utbildningsutbu-

det och matchning samt andra former av kompetensförsörjningsanalyser som pro-

ducerats mellan åren 2018–2021. Utifrån denna sammanställning fick myndig-

heten en god bild av regionernas kunskapsunderlag som kunde ligga till grund för 

kommande regionala analyser. 

2.1.3 Kunskapsöversikt om faktorer som har betydelse för 

elevers val av utbildning 

I utredningen lyfts att utöver statistisk uppföljning av elevers val är det angeläget 

att Skolverket hittar former för att fånga upp elevers intressen, förväntningar på 

utbildningen och planer för hur de ska försörja sig efter utbildningen. Vidare påta-

lar utredningen att sådana fördjupade analyser bör riktas mot utbildningar där 

övergången till arbetsmarknaden eller högre utbildning är svag samtidigt som det 

finns ett starkt elevintresse. Likaså mot utbildningar där elevintresset är otillräck-

ligt men som leder mot delar av arbetsmarknaden med stora kompetensförsörj-

ningsbehov. Ytterligare ett utvecklingsområde som pekas ut är avsaknaden av 

data och studier om vuxnas efterfrågan på yrkesutbildningar på gymnasial nivå 

inom komvux.5 

Som en del av det inledande arbetet genomförde därför Skolverket en samman-

ställning över det aktuella kunskapsläget om vilka de huvudsakliga faktorerna är 

som styr ungdomars och vuxnas val av utbildning på gymnasial nivå. Kunskaps-

översikten har också gett oss en bild av vilka kunskapsluckor som finns och vilka 

typer av studier som kan vara relevanta att genomföra i framtiden. 

Kunskapsöversikten bygger på en systematisk sökning där relevant litteratur har 

valts ut. Det grundläggande kriteriet i urvalet av studier har varit att de fokuserar 

på ungdomars respektive vuxnas utbildningsval och på deras uppfattningar om 

valprocessen. Kunskapsöversikten finns som bilaga 2 till denna redovisning.  

 
5 SOU 2020:33, s. 527. 
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2.2 Informationsträffar och samråd 

Skolverket bedömde att det var av vikt att möta huvudmän för samråd om uppdra-

get. Samråd har också skett med samarbetsorganisationer för skolhuvudmän, reg-

ionalt utvecklingsansvariga aktörer, branschorganisationer samt nationella myn-

digheter med ansvar för skolväsendet och kompetensförsörjningsfrågor. 

Huvudmän ansvariga för gymnasial utbildning är vår främsta målgrupp utifrån att 

de bär det organisatoriska såväl som det ekonomiska ansvaret för anordnande av 

utbildning på gymnasial nivå. Därutöver är de regionalt utvecklingsansvariga ak-

törerna en viktig grupp av intressenter utifrån att de i dag har ett ansvar för att 

samordna frågor som rör regionalt tillväxtarbete, där bland annat kompetensför-

sörjning ingår.  

Skolverket arrangerar och deltar i många olika sammanhang som samlar huvud-

män, branschorganisationer och andra relevanta aktörer. Vi bedömde även att 

dessa sammanhang kunde nyttjas som särskilda tillfällen att samla in kunskap och 

erfarenheter från intressenter eller informera om arbetsprocessen.  

Samråden syftade till att ge myndigheten en fördjupad bild av vilket kunskaps- 

och informationsbehov som huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och komvux har i relation till deras planering och dimensionering av gymnasial 

utbildning. En central fråga i detta sammanhang var hur nationellt upprättade pla-

neringsunderlag kan bidra till att fylla det behov som finns.  

2.2.1 Samråd med huvudmän 

Skolverket har under 2021 erbjudit flera tillfällen till öppna informationsmöten 

och samråd. Skolverket bjöd in huvudmän till en informationsträff i maj. I juni 

genomfördes uppföljande samråd där huvudmännen fick svara på frågor om pla-

neringsunderlagens innehåll och utformning. 

Syftet med dessa samråd var att få en bättre bild av huvudmännens kunskaps- och 

informationsbehov vid planering och dimensionering av utbildning utifrån ett reg-

ionalt perspektiv. Vid samråden medverkade 120 personer som representerade ett 

femtiotal huvudmän för gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. Delta-

garna kom ifrån olika delar av Sverige och samråden fick en geografisk spridning 

från Ystad till Luleå. Flera av de medverkade uppgav att de var verksamma som 

skolchef eller vuxenutbildningschef men det fanns också några med titeln för-

bundsstrateg och utvecklingschef. Majoriteten av deltagarna representerade en 

kommunal huvudman men även enskilda huvudmän medverkade. 

Under hösten ägde ytterligare samråd rum där syftet var att låta huvudmän lämna 

återkoppling på ett förslag till planeringsunderlag. Det förslag till planeringsun-

derlag som arbetsgruppen tog fram utgick från Södermanlands län som exempel-

region (detta beskrivs närmare i avsnitt 2.3.1). Ett utskick gjordes till huvudmän 

som tidigare medverkat vid våra samråd och till andra intresserade genom bland 

annat Skolverkets webb. 
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Ytterligare en grupp utgjordes av ett representativt urval av huvudmän som fått en 

riktad inbjudan till samråd. Urvalet gjordes med hänsyn till att få en variation av 

huvudmän med olika förutsättningar när det kommer till planering och dimens-

ionering. Faktorer som antas påverka förutsättningarna för planering och dimens-

ionering har beaktats.6 Vid samråden som skedde under hösten träffade myndig-

heten sammanlagt ett hundratal personer som representerade kommunala och en-

skilda huvudmän. 

Utifrån att vi valde Södermanlands län som exempelregion (se avsnitt 2.3) har vi 

haft särskilda samråd och avstämningar med länets huvudmän och RUA. 

Ytterligare möten med huvudmän och andra intressenter 

Det finns kommuner som gått samman i olika samverkansorganisationer bland 

annat för att bättre kunna planera och dimensionera sin utbildning. Vi har haft 

möten med några av dessa organisationer i syfte att förstå hur de tar fram un-

derlag för den gemensamma planeringen. Göteborgsregionen, Storstockholm och 

Skånes kommuner var några som bjöds in till samråd.  

Utöver ovan beskrivna samråd hade Skolverket ytterligare möten med SKR:s två 

nätverk för huvudmän inom gymnasieskolan och komvux. Därutöver träffade 

Skolverket SKR:s kommunnätverk som samlar representanter för gymnasieantag-

ning. Myndigheten har också träffat Svenskt Näringsliv för att inhämta deras in-

spel och förväntningar på arbetet med de regionala planeringsunderlagen.  

Skolverket har löpande under arbetets gång presenterat uppdraget vid olika konfe-

renser, bland annat Kompetensförsörjningsdagarna (som anordnas i samverkan av 

Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen och Reglab7), 

Reglabs lärprojekt om regional kompetensförsörjning, samt vid konferensen för 

de nationella programråden för yrkesutbildning på gymnasial nivå. 

2.2.2 Samråd med nationella programråden 

Arbetsgruppen blev inbjudna att medverka vid den programrådskonferens som 

ägde rum i oktober. Vid konferensen närvarade ledamöter i de nationella pro-

gramråden samt representanter från Skolverkets råd för introduktionsprogram-

men.  

Under konferensen presenterades uppdraget med att ta fram planeringsunderlag 

samt delar av processen. Arbetsgruppen bad ledamöterna om hjälp att ringa in fo-

rum för möten mellan bransch och utbildningsanordnare som äger rum på reg-

ional eller lokal nivå. De förslag som inkom till Skolverket genererade ett antal 

träffar med bland annat ett lokalt programråd för bygg- och anläggningsprogram-

met i Katrineholm, Teknikcollege Värmland och Industrirådets arbetsgrupp för 

kompetensförsörjning. 

 
6 Urvalskriterierna var bland annat, huvudmannatyp, olika geografiska aspekter såsom SKR:s kommungruppsindelning, 
demografisk utveckling, näringslivsstruktur, pendlingsmönster.  
7 Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och 

andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära av varandra. 
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I november fick ledamöterna i programråden ta del av det utkast till planeringsun-

derlag som då var framtaget. Ledamöterna fick svara på frågor om underlagets an-

vändbarhet och uppmanades att svara på i vilken utsträckning de skulle ha möjlig-

het att som bransch hjälpa till att komplettera bilden av kompetensförsörjningsbe-

hov i olika delar av landet på regional eller lokal nivå. 

2.2.3 Samråd med regionalt utvecklingsansvariga aktörer 

Regionalt utvecklingsansvariga bjöds i maj 2021 in till en informationsträff om 

Skolverkets arbete. De utvecklingsansvariga aktörerna har fått möjlighet att lämna 

inspel på bland annat vad de anser är viktigt att ett regionalt planeringsunderlag 

ska innehålla. Därefter bjöds de utvecklingsansvariga in till ett samråd i juni där 

olika aspekter av planeringsunderlag diskuterades. Slutligen bjöd Skolverket un-

der november samma år till ytterligare ett samråd där synpunkter på ett utkast till 

planeringsunderlagen diskuterades. 

2.3 Framtagande av exempel på regionalt planerings-

underlag 

En central del i uppdraget har varit att identifiera vilket innehåll som är relevant 

att inkludera i Skolverkets planeringsunderlag. I detta arbete har Skolverket både 

identifierat befintliga data, och övervägt behov av utvecklingsinsatser för Skol-

verket och andra myndigheter för att antingen anpassa befintliga data eller för att 

framställa nya typer av data. 

Under arbetets gång har vi undersökt olika möjligheter och begränsningar med att 

bryta ner nationell statistik till en regional nivå. Likaså har vi övervägt frågorna 

om periodicitet och geografisk indelning av planeringsunderlagen med hänsyn till 

den data som föreslås ingå i planeringsunderlagen. Skolverket har även gett SCB 

ett uppdrag att särskilt utreda olika aspekter kring framtagande av yrkesstatistik 

på regional nivå. En underlagsrapport levererades till Skolverket i december 

2021. 

2.3.1 Val av exempelregion 

Skolverket bedömde att det exempel på planeringsunderlag som skulle tas fram 

för att illustrera vårt förslag på utformning och innehåll behövde vara baserat på 

en autentisk region. Utifrån att vi inledningsvis gjort bedömningen att län var den 

mest ändamålsenliga geografiska indelningen valdes Södermanlands län som ex-

empelregion. Att ta fram ett autentiskt exempel visade sig vara värdefullt framför 

allt i kommunikationen med huvudmän och andra intressenter. Det bidrog till att 

Skolverket fick relativt konkret återkoppling på det material som hade tagits fram, 

och utifrån det kunde revidera och utveckla planeringsunderlagets utformning och 

innehåll löpande.  

Vi ville undvika att välja ett län som hade för många unika egenskaper. Därmed 

uteslöts Stockholm, Västra Götaland, Skåne och flera glesbefolkade län. Valet 
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stod mellan flera län som hade en genomsnittlig befolkning, näringsstruktur, eta-

blering av friskolor med mera. Valet föll slutligen på Södermanlands län utifrån 

ett antal egenskaper som kunde illustrera både möjligheter och utmaningar med 

planeringsunderlagen. Till exempel länets geografiska läge med flera olika pend-

lingsområden och samverkansområden inom gymnasieskolan. Länet exemplifie-

rar också vissa utmaningar md att avgränsa planeringsunderlagen till län, till ex-

empel med betydande skolpendling till Östergötlands, Västmanlands och Stock-

holms län. Södermanlands län är också intressant utifrån ett arbetsmarknadsper-

spektiv med dess geografiska närhet till en storstadsregion. 

2.3.2 Samverkan med myndigheter 

Inom ramen för uppdraget har Skolverket haft möten med en rad olika myndig-

heter med olika ansvar inom områdena utbildning samt arbetsmarknad och kom-

petensförsörjning för att diskutera olika aspekter av framtagandet av planerings-

underlagen. Skolverket har inom ramen för uppdraget träffat SCB, Arbetsför-

medlingen, Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitetskansler-

sämbetet och Skolinspektionen. 
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3. Huvudmännens informations- och 

kunskapsbehov 

3.1 Huvudmännens befintliga planeringsprocess för di-

mensionering av gymnasial utbildning 

I utredningen redogörs för hur planeringsprocessen för dimensionering av gymn-

asial utbildning genomförs i dag. Redogörelsen bygger på en kartläggning av alla 

samverkansavtal som ingåtts mellan minst tre kommuner. I följande avsnitt sam-

manfattar vi utredningens observationer.8 

3.1.1 Dimensionering sker i huvudsak självständigt inom 

gymnasieskolan 

Inom gymnasieskolan genomförs den huvudsakliga planeringen och dimensioner-

ingen av gymnasieutbudet självständigt av kommunerna. Att upprätta ett kom-

munalförbund eller gemensam nämnd innebär en djupare form av samverkan, me-

dan ett samverkansavtal mellan kommuner sällan innebär att särskilt mycket av 

arbetet sköts gemensamt. Gymnasiesärskolan omfattas sällan av regional samver-

kan, i stället sköts arbetet generellt av huvudmannen själv. 

Den vanligaste formen av samverkan är ett samverkansavtal. Det innebär ett delat 

elevunderlag mellan huvudmän inom samma samverkansområde. Graden av sam-

verkan och dess innehåll varierar i landet, även om en majoritet av huvudmännen 

ingår i någon form av samverkan. Utredningen fastställer dock att direkta frågor 

om planering och dimensionering av utbildningsutbudet generellt sett inte disku-

teras i de här forumen, de besluten fattas i stället enskilt av kommunerna. 

Enskilda huvudmän arbetar självständigt med planering och dimensionering av 

utbudet och ingår inte i samverkansavtal och deltar sällan i diskussioner om det 

lokala eller regionala utbildningsutbudet. Ibland står de även utanför den region-

ala administrationen av antagningen till gymnasieskolan. 

Enskilt har också kommuner samverkan (och i olika utsträckning samråd) med fö-

reträdare för arbetslivet, i form av bransch- och kompetensråd samt lokala pro-

gramråd. Då diskuteras bland annat lokala och regionala behov av kompetensför-

sörjning, men vilka mer konkreta underlag som används lyfts inte fram i betän-

kandet. 

Det som i störst utsträckning påverkar såväl kommunala som enskilda huvudmäns 

arbete med planering och dimensionering av gymnasieutbudet är elevers intresse. 

I fallet med enskilda huvudmän utgör det här också underlag för tillståndsansökan 

hos Skolinspektionen, som i sig också formar förutsättningarna för hur enskilda 

huvudmän arbetar med planering och dimensionering. 

 
8 SOU 2020:33, Avsnitt 4.3. 
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Förutom elevers intresse och arbetsmarknadens behov så styr tillgången till, och 

flexibiliteten i nyttjandet av, lokaler och lärarkompetens också kommunernas ar-

bete med planering och dimensionering av det gymnasiala utbildningsutbudet. 

I utredningens fallstudie belystes de skiftande förutsättningarna för storstads-, 

centralorts- och glesbygdsregioner. I storstadsregionerna Stockholms- och Göte-

borgsregionen lyfts konkurrensen om elever och växande elevkullar fram som två 

påverkansfaktorer i arbetet med planering. 

3.1.2 Dimensionering av komvux sker i högre grad i samver-

kan 

Förutsättningar och incitament för komvux skiljer sig då samverkan mellan kom-

muner finns reglerat inom statsbidraget för regionalt yrkesvux.9 Enligt villkoren 

för statsbidraget ska bland annat minst tre kommuner samverka om planering och 

genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och 

tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.10 

Ibland innefattar denna samverkan regionala organisationer som bland annat sam-

ordnar utbudet och platser, ibland är det endast ansökan om statsbidrag som görs 

gemensamt. 

Inom ramen för statsbidraget finns även ett medfinansieringskrav för kommu-

nerna, vilket innebär att kommunerna ska medfinansiera utbildningsplatser utöver 

de som kommunerna erhåller statsbidrag för.11 Utredningen visar att detta kan 

leda till en osäkerhet kring hur kommunerna ska väga kraven som finns i statsbi-

draget (arbetslivets och elevens behov), mot skollagens ramar för gymnasial ut-

bildning (elevens behov), beroende på hur utbildningen finansieras. Inom komvux 

som särskild utbildning är arbetet med planering och dimensionering över lag ett 

utvecklingsområde och utredningen har inte identifierat någon form av samverkan 

inom detta utöver kommunalförbund. 

Regioner som har kommit längre i samverkan har organisationer som bland annat 

samordnar arbetet mellan kommunerna. Det förekommer också etablerad samver-

kan mellan huvudmän, Arbetsförmedlingen och arbetslivet genom kompetens- el-

ler branschråd. 

3.2 Synpunkter på Skolverkets förslag 

Skolverket har under arbetets gång genomfört flera omgångar med samråd med 

huvudmän och andra intressenter för att kartlägga vilket kunskaps- och informat-

ionsbehov som huvudmän har i förhållande till deras processer för planering och 

 
9 Enligt 1 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) av-

ses sådan yrkesinriktad utbildning inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial 

nivå som planeras och bedrivs i samverkan mellan flera kommuner under medverkan av arbetslivet i de samverkande 

kommunerna och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.  
10 20 § förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
11 Enligt 20 § i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska de samverkande kommu-
nerna åta sig att sammantaget finansiera ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas statsbidrag 

för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjundedelar av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för. 

Vissa utbildningar inom bidraget är dock undantagna medfinansieringskravet. 
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dimensionering av gymnasial utbildning. Denna process beskrivs i mer detalj i ka-

pitel 2. I följande avsnitt sammanfattar vi den bild som framkommit under Skol-

verkets samråd med målgruppen. 

3.2.1 Samråd i den inledande fasen 

Huvudmännen konstaterade att såväl Skolverket som andra myndigheter via sina 

register och databaser har tillgång till en mängd statistikuppgifter. Fördelarna med 

ett regionalt planeringsunderlag framtaget av Skolverket angavs vara att det kan 

uppfattas som ett objektivt underlag som tjänstemännen kan använda som stöd för 

politiker med ansvar för gymnasial utbildning samt fristående skolor gentemot 

styrelsen. Ett önskemål var att utbudet både hos kommunala och enskilda huvud-

män inkluderas. Om möjligt redan i det skedet då Skolinspektionen beviljar ett 

tillstånd om utbildning vid fristående gymnasieskola. Skolverket kan då ge en 

översiktlig bild av utbudet i form av en utbildningskarta över befintlig infrastruk-

tur gällande gymnasieskola, komvux och arbetsmarknadsutbildning.  

Statistik på inriktningsnivå i gymnasieskolan efterfrågades. För komvux gäller i 

stället att information om specifika yrkespaket eller information ner på kursnivå 

kan behövas. Andra uppgifter är statistik om antagning kopplat till befolknings-

prognoser samt uppgifter om över- och underutbud, samt hur elever rör sig inom 

skolpendlingsområden eller samverkansområden. Av vikt är att också ta med upp-

gifter om gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen, där de sistnämnda 

kan vara en förutsättning för att anordna viss yrkesutbildning.  

Huvudmännen framförde att den geografiska avgränsningen i planeringsunderla-

gen bör vara samstämmig med befintliga samverkansområden, där dessa kan 

sträcka sig över delar av län eller över flera län. I en del fall är länet en bra av-

gränsning men för större län finns behov av nedbrutna underlag på delregion. 

Det framkom många önskemål om att det ska vara möjligt att sammanställa egna 

underlag från fler än ett regionalt planeringsunderlag. Snarare än att tillhandahålla 

information i en statisk form borde Skolverket erbjuda olika informationsmängder 

som ett interaktivt material där målgruppen själv kan sammanställa information 

och analyser utifrån egna behov. 

Om dimensionering i framtiden ska göras även med hänsyn till arbetsmarknadens 

kompetensbehov bör planeringsunderlagen, enligt huvudmännen, innehålla en 

analys av kompetensförsörjningsbehov i förhållande till utbudet av utbildning. 

Fler huvudmän framhåller att det lokala näringslivet sällan kan uttrycka behov 

med tillräcklig framtidshorisont. Behov för små branscher behöver synliggöras i 

underlagen. Endast prognoser på nuvarande yrken räcker inte utan yrken som kan 

behövas i framtiden bör inkluderas i analysen.  

Huvudmännen hade frågor kring hur planeringsunderlagen kan an-

vändas för planering och dimensionering 

Huvudmännen uttryckte att det är svårt att i nuläget se hur planeringsunderlagen 

ska kunna användas för planering av utbildningsutbudet. I dag är det inom 
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gymnasieskolan framför allt elevers intresse som styr utbudet enligt det befintliga 

regelverket. Behovet av ett planeringsunderlag med syftet att möta kompetensför-

sörjningen är beroende av hur eventuella reformer kopplade till frågan utformas. 

I samråden med huvudmän framkommer en rad frågor som huvudmännen ställer i 

förhållande till tillämpningen av planeringsunderlagen, för att dimensionera ut-

bildningsutbudet. 

Företrädare för de kommunala huvudmännen framhöll finansieringen som en vik-

tig fråga som påverkar dimensioneringen av utbildningen, och lyfte hur detta 

skulle kunna hanteras i de regionala planeringsunderlagen. Några synpunkter var 

att programstrukturen och floran av inriktningar inom gymnasieskolan innebär ett 

stort åtagande för huvudmännen när de ska erbjuda ett allsidigt urval av utbild-

ning. 

Andra frågor som diskuterades var interkommunal ersättning, finansiering av sär-

skilt kostsamma utbildningar och statsbidragens betydelse, framför allt för region-

alt yrkesvux. I denna diskussion framkom önskemål om att planeringsunderlagen 

bör utformas så att de främjar och underlättar regional samordning av utbildning, 

exempelvis genom att visa på vilken utbildning som eventuellt saknas i en reg-

ional kontext. Andra förslag som framkom var att Skolverket kan bidra med att 

sprida goda exempel på fungerande samverkan och att visa på vilka kostnader 

som är förenade med att ha ett överutbud av utbildningar, som incitament till att 

åstadkomma större resurseffektivitet.  

Huvudmännen framhöll också att enbart förändringar av utbudet inte bidrar till 

ökad rekrytering till utbildningar där det finns ett arbetsmarknadsbehov, men där 

elevintresset saknas. Yrkesprogrammens status behöver höjas genom olika insat-

ser så som exempelvis ökad kvalitet i utbildningen, en stärkt studie- och yrkes-

vägledning i grundskolan och god tillgång till apl-platser. 

3.2.2 Återkoppling på Skolverkets preliminära förslag till ut-

formning på planeringsunderlag 

Under hösten 2021 bjöd Skolverket in en bred grupp av representanter för huvud-

män och RUA till nya samråd. Inför dessa möten gav Skolverket deltagarna till-

gång till utkast till förslag på utformning av regionala planeringsunderlag. Samrå-

den utgick från dessa utkast och fokus för samråden var huvudmännens uppfatt-

ningar om underlagens relevans och användbarhet. Under denna fas ombads även 

ledamöter i de nationella programråden för yrkesutbildning på gymnasial nivå att 

lämna återkoppling på förslaget. 

Skolverket fick i huvudsak positiv återkoppling från huvudmän 

Vid samrådet uttrycktes att Skolverkets föreslagna underlag var gediget, tydligt, 

informativt och att det ger en bra överblick. Det utkast till underlag som presente-

rades motsvarade i stort de förväntningar som fanns hos huvudmännen. Det upp-

fattades också som en god service till huvudmännen, då vissa har försökt ta fram 

liknande underlag på egen hand men funnit det komplicerat och tidskrävande. 
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Särskilt gäller detta små huvudmän eller kommuner som saknar egen gymnasie-

skola eller komvux i egen regi, eller enskilda huvudmän som i dag inte samverkar 

med andra huvudmän på de orter där de driver skolor. Flera huvudmän var också 

positiva till ett underlag som beskriver flera skolformer samlat. Att kunna få in-

formation om till exempel utbudet i gymnasieskolan och komvux i samma un-

derlag bedömdes var positivt och att det kan stimulera ökad samverkan mellan 

skolformerna inom samma huvudman såväl som mellan samverkande huvudmän. 

Flera huvudmän lyfte också de olika förutsättningarna som råder i olika delar av 

landet. Graden av befintlig samverkan skiljer sig åt inom och mellan län. I vissa 

län är det en stor andel av eleverna i gymnasieskolan som går på fristående skolor, 

och konkurrensen om eleverna är betydande. I andra delar av landet är etable-

ringen av friskolor låg. Detta har enligt många huvudmän stor inverkan på möjlig-

heterna till samverkan om utbildningsutbudet. 

Regioners storlek varierar stort och flertalet huvudmän ställde frågor om hur ett 

planeringsunderlag skulle behöva se ut i en stor region med många huvudmän. 

Kan det behöva anpassas och utformas på ett annat sätt? Här framkom särskilt 

önskemål från huvudmän i storstadslänen att hela eller delar av planeringsun-

derlagen behöver brytas ner på delregional nivå för att utgöra ett relevant un-

derlag för samverkan inom dessa län. Vidare framhölls att det finns etablerade 

delregionala samverkanskonstellationer inom Västra Götalands län och Skåne län 

som Skolverket bör beakta. 

Skolverket fick också konkret återkoppling på olika delar i planeringsunderlagen 

där huvudmännen saknade information eller önskade fördjupning. Bland annat 

önskade flera huvudmän mer information som belyser skillnader på inriktningsni-

vån inom gymnasieskolan. Det framkom också önskemål om att introduktionspro-

grammen kunde belysas mer eftersom det på många håll utgör en betydande elev-

grupp. 

Det rådde fortsatt osäkerhet kring planeringsunderlagens tillämpning 

Liksom i den första fasen av samråd uppstod även vid dessa tillfällen många frå-

gor kring hur planeringsunderlagen ska tillämpas i framtiden och vilken tyngd de 

ska ha i beslut om dimensionering. 

Även om underlagets innehåll av många uppfattas som relevant så kvarstår svåra 

frågor att lösa kring en mer regionalt samordnad dimensionering. Lärarbrist, kva-

litetskrav och elevers preferenser nämndes som orsaker till att aktiv dimensioner-

ing kan vara svår att åstadkomma, även om informationen och vägledningen finns 

i planeringsunderlagen. Andra huvudmän ställde frågan om vem som ska ta de 

övergripande besluten i samverkansområdet eller i regionen. Skolverket kan bara 

ge rekommendationer men hur ska huvudmännen gemensamt kunna ensas och ar-

beta tillsammans i ett större regionalt sammanhang? 

Det uttrycktes också oro över att Skolverkets planeringsunderlag riskerar att kon-

kurrera och tränga undan andra underlag och regionala dialoger med branscher 
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som redan finns. Man menade att Skolverket behöver hitta synergier så att redan 

upparbetad samverkan inte tappas bort. 

Det framkom olika åsikter om hur tydlig Skolverket bör vara i olika bedömningar 

om behov av förändringar av utbildningsutbudet i olika regioner. Vissa huvudmän 

menade att planeringsunderlagen inte bara kan innehålla information utan också 

en slutsats från Skolverket för att vara relevanta och stödjande. Andra huvudmän 

var av uppfattningen att Skolverkets planeringsunderlag framför allt bör vara be-

skrivande och att det är huvudmännens uppgift att dra slutsatser och fatta beslut 

baserat på den information som Skolverket tillhandahåller i kombination med 

andra beslutsunderlag. 

Under samråden diskuterades även frågor om hur planeringsunderlagen ska göras 

tillgängliga för huvudmännen. Många huvudmän framförde att planeringsunderla-

gen behöver komma till användning i rätt forum och sammanhang. Vilka dessa är 

kan variera. Vissa huvudmän ser att det redan i dag finns naturliga samverkans-

ytor där Skolverkets planeringsunderlag kan utgöra ett bra stöd för samverkan om 

planering och dimensionering. Andra huvudmän ser att Skolverket behöver ge-

nomföra kompletterande aktiviteter där planeringsunderlagen kan diskuteras i ett 

regionalt sammanhang för att uppnå den effekt som avses. Att bara ta fram plane-

ringsunderlagen och överlämna dem till huvudmännen riskerar att leda till att pla-

neringsunderlagen inte tillämpas i planeringsprocessen i tillräcklig utsträckning. 

Synpunkter från representanter i de nationella programråden 

Samtliga ledamöter i de nationella programråden för yrkesutbildning på gymn-

asial nivå erbjöds i november 2021 att lämna synpunkter på ett utkast av Skolver-

kets förslag till regionala planeringsunderlag. Svaren lämnades i ett webbformu-

lär. Sammanlagt inkom 19 svar från programråden för barn och fritid, el och 

energi, fordon och transport, industriteknik, naturbruk, restaurang och livsmedel 

samt vård och omsorg. 

En majoritet av de svarande angav att utkastet till viss del stämmer med deras för-

väntningar. En fjärdedel av de svarande angav att utkastet stämmer väl med deras 

förväntningar. Den vanligaste kommentaren från de svarande var att behoven av 

kompetens ska vara det primära i underlagen och att utbildningsutbudet ska 

komma i andra hand. En annan vanlig synpunkt var att underlaget bygger på be-

fintligt behov av kompetens och att det i högre grad bör fokusera på framtida be-

hov. Flera framför önskemål om att även folkhögskoleutbildning, yrkeshögskole-

utbildning och arbetsmarknadsutbildning inkluderas i underlagen. Två tredjedelar 

av de svarande menar att planeringsunderlagen kan tas fram vart annat eller vart 

tredje år. En minoritet önskade att planeringsunderlagen togs fram årligen. 

Angående geografisk avgränsning var en vanlig synpunkt att befintliga samver-

kansformer inte alltid följer länen. Som exempel nämndes Teknikcollege och 

Vård- och omsorgscollege som är indelade i lokala och regionala styrgrupper en-

ligt funktionella regioner. Flera svarande efterfrågade att det bör vara möjligt att 

ta del av underlag för flera län. För smala yrken bör Skolverket ta fram 
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aggregerade behovsanalyser där resultatet kan leda till riksrekrytering eller 

branschskolor. Flera svarande kommenterade också att de saknade regionala be-

dömningar av kompetensbehov i Skolverkets utkast. 

Skolverket frågade även hur ledarmötena såg att deras bransch skulle kunna bistå 

Skolverket med bedömningar om kompetensbehov. I de flesta fall hänvisade de 

svarande till olika analyser av branschområdets kompetensbehov och trender 

inom branscher på nationell nivå. På lokal och regional nivå kan företag och 

branscher delta i branschråd, kompetensråd och andra regionala dialogforum. 

Flera av de svarande önskade också att representanter från branscherna skulle ges 

möjlighet att yttra sig om underlagen.  
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4. Förslag till utformning av regionala 

planeringsunderlag 

4.1 Län som geografisk avgränsning för planeringsun-

derlagen 

Skolverkets bedömning är att län bör utgöra den huvudsakliga regionala indel-

ningen av planeringsunderlagen. Huvudskälen för detta är att det är en funktionell 

och tidsbeständig indelning, och en nivå där data redan i dag tas fram. Vidare har 

de administrativa regionerna ett ansvar för kompetensförsörjning och utgör där-

med en naturlig samverkanspart i sammanhanget. De eventuella gränsdragnings-

problem som uppstår kan hanteras. I några län behöver vissa anpassningar av pla-

neringsunderlagen göras. 

4.1.1 Utredningen föreslår län som geografisk indelning 

I utredningsförslaget om planeringsunderlag används begreppet ”region” i flera 

sammanhang. Det är inte givet att de regionala planeringsunderlagen måste följa 

de administrativa regionernas geografiska avgränsning. Utredningen gör dock be-

dömningen att landets län i huvudsak utgör en lämplig nivå för att sammanfatta 

gymnasialt utbud och arbetsmarknad. Flera remissinstanser har uttryckt en oro 

över hur just deras geografiska kontext kommer att behandlas av Skolverket om 

förslagen implementeras.  

Skolpendling, arbetsmarknadspendling och befintliga kommunala samverkans-

konstellationer är tre huvudsakliga faktorer som tas upp i utredningens bedöm-

ning regional indelning. Dessa faktorer behöver beaktas för att ge så goda förut-

sättningar som möjligt för analyser av både utbildningsmarknaden och arbets-

marknaden.  

4.1.2 Att avgränsa planeringsunderlagen geografiskt – vad 

innebär det? 

Den mest ändamålsenliga geografiska avgränsningen för planeringsunderlagen 

kan variera om underlagens syfte betraktas på olika nivåer. 

• Nivå för presentation av rekommendationer och övergripande slutsatser om 

utbudet samt avgränsning av dialoger med huvudmän.  

• Nivå för presentation av yrkes- och utbildningsprognoser från SCB, regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer och Arbetsförmedlingen. 

• Nivå för nedbrytning av olika statistiska mått om exempelvis utbildningsutbu-

det eller elevpendlingen. Vissa uppgifter, såsom var utbudet finns inom reg-

ionen, och hur pendlingsströmmarna ser ut, är av naturliga skäl lämpligt att 

presentera på kommunnivå i den mån sådana uppgifter ingår i planeringsun-

derlaget. 
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I utredningen används också begreppet regionala ramar, vilket i utredningens för-

slag har en annan geografisk betydelse då ramarna utfärdas till samverkansområ-

den vars sammansättning kommunerna råder över. Utredningen menade att Skol-

verket bör utforma avgränsningen av de regionala planeringsunderlagen så att de 

är tillräckligt omfattande för att täcka in ett eller flera samverkansområden. Av-

gränsningen för planeringsunderlag enligt utredningen kan alltså täcka in flera 

olika samverkansområden men ska helst inte skära genom ett samverkansområde. 

Utredningens bedömningar om nivån för planeringsunderlagen kan sammanfattas 

enligt nedan.12 

• Länen anses vara en lämplig nivå av Arbetsförmedlingen och SCB när de gör 

yrkes- och utbildningsprognoser. 

• I flera fall finns en gymnasiesamverkan som inbegriper en stor del av länets 

kommuner. 

• Länsgränserna skär sällan igenom ett samverkansområde för gymnasieskola 

eller vuxenutbildning.13 

• Det finns några större län där en indelning i delregioner är vanliga vid region-

ala analyser av arbetsmarknaden, detta gäller främst Skåne och Västra Götal-

and. I dessa fall kan det vara lämpligt att planeringsunderlagets högsta nivå är 

delregionen och inte hela länet. Utredningen lämnar dock bedömningen till 

Skolverket. 

4.1.3 Överensstämmelse mellan elevers rörlighet och forma-

liserad samverkan om gymnasial utbildning 

Samverkansområden med formaliserad samverkan, elevers rörlighet och arbets-

pendling korrelerar ofta.14 Men det finns undantag från detta, där avtal inom gym-

nasieskolan spänner mycket brett. Inom komvux är formaliserad samverkan om 

exempelvis utbildningsplatser och antagning är mindre vanligt förekommande 

jämfört med gymnasieskolan. 

Vilken typ av pendlingsmönster som finns inom ett län kan påverka vilken slut-

sats som kan dras av utbildningsutbudet i länet. En utbildning som finns tillgäng-

lig på en utbildningsort i ett län kanske bara är praktiskt tillgänglig för elever som 

bor inom det aktuella pendlingsområdet, om man inte är villig att acceptera långa 

restider mellan hemorten och utbildningsorten. Därför bör analyser om ett allsi-

digt urval av utbildning ta hänsyn till pendlingsmönster i det aktuella länet.  

I detta avsnitt går vi igenom statistik som belyser den geografiska överlappningen 

mellan dagens samverkansområden och den formella regionindelningen, och hur 

denna speglar funktionell utbildningspendling och arbetspendling.  

 
12 SOU 2020:33, s. 521. 
13 Ett exempel på där detta sker är Skåne och Blekinge där några blekingekommuner ingår i det övergripande samver-

kansavtalet inom gymnasieskola med Skånes kommuner.  
14 Det ska påtalas att samverkansområdets utformning i sig också kan påverka utbildningspendlingen. 



 

26 UNDERLAG FÖR PLANERING OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNING 

Regionala aspekter inom gymnasieskolan 

Med samverkansområden för gymnasieskola menas här samverkan mellan minst 

tre kommuner där det finns avtal om de nationella programmen i gymnasiesko-

lan.15 Vi börjar med att närmare undersöka dessa samverkansområden i förhål-

lande till länsgränserna. 

Samverkansområden som genomskärs av en länsgräns. 

Det finns några exempel på länsöverskridande samverkan där olika kommuner 

som geografiskt tillhör olika län samverkar om gymnasieutbildning: 

• Samverkansavtal mellan kommunerna i Skåne och västra Blekinge. Kommu-

nerna i västra Blekinge ingår i separata samverkansavtal med kommuner i 

Skåne och andra kommuner i Blekinge. Eleverna pendlar dock i allra störst ut-

sträckning till kommuner i Blekinge län (Karlskrona). Sölvesborg (Blekinge 

län) och Bromölla (Skåne län) har ett gemensamt kommunalförbund och 

Bromöllas elever pendlar till andra kommuner i både Skåne och Blekinge län. 

• Samverkan sydost är ett samverkansavtal som spänner över kommunerna i 

Blekinge och Kalmar län. Även två kommuner i Kronobergs län ingår.  

Det finns också några exempel där mindre kommuner vid länsgränser har sin hu-

vudsakliga samverkan med kommuner utanför sitt eget län. Dessa utpendlings-

kommuner vid länsgränser har i praktiken ofta flera olika avtal, både inom och ut-

anför länet. Följande är några exempel. 

• Håbo i Uppsala län ingår i kommunal samverkan i såväl Stockholms som 

Uppsala län. 

• Kungsbacka som tillhör Hallands län har sedan länge ingått i Göteborgsreg-

ionens samverkansavtal. 

• Tranås i Jönköpings län ingår i samverkansavtalet med Östergötlands kommu-

ner. 

Det skulle kunna uppstå fler exempel på länsöverskridande samverkansområden 

om kommuner som i dag inte ingår i ett samverkansområde skulle tvingas till 

detta genom nya lagkrav. Sådana länsöverskridande samarbeten skulle till exem-

pel kunna uppstå när mindre kommuner vid länsgränser ska välja primära samver-

kansparter. 

Län med flera samverkansområden 

Det finns flera exempel på län som innehåller flera samverkansområden: 

• Dalarnas län 

• Norrbottens län, där Lapplands gymnasium och Fyrkantens gymnasium är två 

etablerade samverkansområden i länet. Utöver detta finns också fem kommu-

ner som inte ingår i något samverkansområde, men som har bilaterala avtal 

med andra kommuner. 

 
15 Avgränsningen till tre kommuner valdes med hänsyn till utredningens förslag om att kommuner ska ingå i ett samver-

kansavtal med minst två andra kommuner, se SOU 2020:33, s. 492. 
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• Västra Götalands län utgörs av fyra distinkta och väletablerade delregioner 

där samverkansområdena också följer gränserna för delregionerna. 

• Kalmar län 

Län där samverkansområden följer länsgränsen (med enstaka undantag) 

• Västernorrlands län 

• Västerbottens län 

• Östergötlands län 

• Örebro län16 

• Stockholms län 

• Värmlands län 

• Hallands län 

• Jämtlands län 

Län utan samverkansområde 

Ett antal län saknar helt samverkansområden som är vanliga i övriga landet. I stäl-

let består gymnasiesamverkan i länen av en varierande men ofta stor mängd bila-

terala avtal mellan mindre kommuner och de större kommunerna med gymnasie-

skolor.  

• Uppsala län 

• Västmanlands län 

• Södermanlands län 

• Jönköpings län 

Gotland saknar också samverkan men delar av naturliga skäl inte de övriga länens 

förutsättningar. 

Gävleborgs län delar i huvudsak egenskaperna med ovanstående län. Det finns 

dock ett gymnasieförbund där tre av länets kommuner ingår. Majoriteten av kom-

munerna och samtliga större huvudmannakommuner har dock inget samverkans-

område. 

Funktionella pendlingsområden mellan och inom län 

Skolverket har i många olika analysprojekt belyst pendling och de geografiska 

aspekterna av gymnasieskolan.17 Detta ger oss möjlighet att i stor detaljnivå un-

dersöka elevers rörlighet utifrån ett antal olika analysverktyg. Det är förhållande-

vis ovanligt att de huvudsakliga elevströmmarna för en viss kommun går mot ett 

annat län. Baserat på en genomgång av Skolverkets pendlingsområden ser vi att 

enbart ett mindre antal kommuner har sin starkaste funktionella tillhörighet till ett 

pendlingsområde i annat län. I dessa kommuner pendlar en stor del av eleverna 

 
16 Sydnärkes utbildningsförbund är ett kommunalförbund som också ingår det övergripande samverkansavtal som för-
valtas av den formella regionen. 
17Skolverket har i flera omfattande analysprojekt sedan 2010 tagit fram analyser och analysverktyg om pendling och 

andra marknadsaspekter av gymnasieskolan. Lokala och regionala skolmarknader konstruerades första gången i Skol-

verket (2012). De har sedan uppdaterats och använts i analyser i följande publikationer Skolverket (2013), Skolverket 

(2016) och Skolverket (2019). Skolverket har sedan övergått till att benämna områdena ”gymnasiependlingsområden”. 

Indelningen uppdaterades senaste gången med pendlingsdata från 2018. Syftet med analyserna av pendlingsområden har 

varit att utgöra just ett regionalt planeringsunderlag: ”Kunskapen är till nytta för regionala självstyrelse- och samver-

kansorgan eller för de regionala kompetensplattformarna för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningspla-
nering. Jämförande analyser av lokala skolmarknader respektive lokala arbetsmarknader kan ge nya perspektiv på dyna-

miken mellan utbildning och arbetslivets kompetensförsörjning.” Skolverket publicerar ett analysverktyg på kommun-

nivå med detaljerad pendlingsstatistik som uppdateras varje år. 
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till utbildningsorter som är belägna i kommuner i ett annat län än hemkommunen. 

Det rör sig om följande kommuner: 

• Älvkarleby 

• Håbo 

• Sölvesborg 

• Ydre 

• Boxholm 

• Kungsbacka 

• Säffle 

• Kungsör 

• Arvidsjaur 

 

Härmed vet vi att med ett fåtal undantag så fungerar länsgränserna som en form 

av yttre gränser för funktionella relationer.  

Det är väl dokumenterat att det i många län finns pendlingsområden inom länen. 

Detta har Skolverket redogjort för i flera olika pendlingsanalyser under 2010-ta-

let. I samma analyser har Skolverket också visat att det ofta finns regionala kopp-

lingar mellan de mindre pendlingsområdena. I vissa fall har dessa mindre pend-

lingsområden så pass stor överlappning att Skolverket menar att de även tillsam-

mans kan betraktas som regionala skolpendlingsområden.18 Skolverket har också 

sett en kontinuerlig regionalisering där pendlingen och gymnasieskolans regionala 

karaktär har stärkts.19 

Det finns ett flertal exempel på pendlingsområden inom län som är relativt av-

skilda från varandra på grund av långa avstånd mellan kommunernas tätorter. Här 

finns en variation i hur pass avskilda de mindre pendlingsområdena är från 

varandra. Dynamiken mellan mindre pendlingsområden inom olika län kan vara 

mycket olika. 

Regionala aspekter inom komvux 

Detta avsnitt belyser regionala aspekter av den kommunala vuxenutbildningen 

och utreder kopplingen mellan funktionella regionala relationer och formaliserad 

samverkan.  

Inledningsvis är det lämpligt att påminna om att samverkansområden inte är 

samma sak inom komvux som i gymnasieskolan. Utredningen beskriver skillna-

den mellan samverkansområden för gymnasieskola och komvux så här: 

För komvux finns det inte någon reglering om samverkansavtal i skollagen. Däremot finns 

det i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ett 

krav på att minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbild-

ningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbets-

marknaden i de samverkande kommunerna. En faktor som skiljer samverkan inom gymna-

sieskola och komvux är att det finns få områden som har fritt sök inom komvux, dvs. att sö-

kande till komvux inom ett område antas till utbildning på lika villkor oavsett hemkommun. 

Man har också helt andra förutsättningar som gör att samverkan inom komvux delvis foku-

serar på andra saker än gymnasiesamverkan. Vissa likheter finns dock och ibland finns det 

till och med relativt starka paralleller mellan gymnasieskola och komvux. Några exempel på 

nära paralleller är auktorisationssystemet i Stockholmsområdet och vissa kommunalförbund 

som har huvudmannaskap för både komvux och gymnasieskola (Jämtlands, Norra 

 
18 Se Skolverket (2012), där regionala kopplingar mellan mindre pendlingsområden klargörs. 
19 Skolverket (2016) och Skolverket (2019). 
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Västmanlands samt Lapplands kommunalförbund). I några fall har man inom ett samver-

kansområde också skapat ett fritt sök till vissa sammanhållna yrkesutbildningar (Exempel på 

detta är Göteborgsregionen, Familjen Helsingborg samt Skaraborgs kommunalförbund). I en 

enkätstudie om regionalt yrkesvux som SKR genomförde 2018 var det 13 samverkansområ-

den med totalt 56 kommuner som angav att de hade gemensamt kursutbud med ”fritt sök”.20 

Samverkan gällande erbjudande av utbildning i form av fria sökmöjligheter och 

antagning på samma villkor, är inte lika vanligt förekommande inom komvux 

som inom gymnasieskolan. Därför går det inte att göra samma typer av analyser 

av hur befintlig samverkan förhåller sig till länsgränserna. 

En indikator för formaliserad samverkan inom komvux som vi kan studera är 

samverkanskonstellationerna inom regionalt yrkesvux. Totalt fanns 47 olika sam-

verkanskonstellationer inom regionalt yrkesvux 2021. Området med flest kommu-

ner var 16 och de med minst omfattning omfattade 3 kommuner. Genomsnittliga 

antalet parter var 6 kommuner. Kommunerna som söker statsbidrag tillsammans 

förbinder sig att samverka kring de utbildningar som man finansierar med bidra-

get. Därför använder vi dessa för att undersöka den geografiska relationen mellan 

samverkan länsgränser och funktionella pendlingsrelationer.  

Samverkansområden som genomskärs av en länsgräns 

Det finns enbart ett litet antal kommuner som söker statsbidrag tillsammans med 

kommuner utanför sitt län. Dessa var under 2021: 

• Älvkarleby 

• Kungsbacka 

• Bromölla 

• Tingsryd 

Län med flera samverkansområden  

De flesta län innehåller flera olika samverkanskonstellationer i regionalt yrkes-

vux. Samverkanskonstellationerna i regionalt yrkesvux är också mindre i genom-

snitt än samverkansområden i gymnasieskolan. Detta har lett till att samverkan 

inom komvux inte är lika bred rent geografiskt.  

Funktionella relationer inom län 

Det finns ingen utvecklad statistik om pendling till komvux likt det gör för gym-

nasieskolan. Detta skapar svårigheter med att jämföra pendlingsmönster mellan 

gymnasieskola och komvux. För elever är förutsättningarna allmänt mer begrän-

sade att delta i komvux utanför sin hemkommun om det saknas så kallat fritt sök, 

det vill säga att sökande till komvux kan antas till utbildning inom ett samver-

kansområde som består av flera kommuner. Inom komvux finns det också en 

större möjlighet att genomföra fjärr- eller distansutbildning, vilket innebär att ele-

ver kan ta del av utbildning på andra orter än hemorten utan att behöva resa. 

 
20 SOU 2020:33, s. 321–322. 
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Genom enkla analyser av elevers rörlighet kan vi se att elevers rörlighet är mer 

begränsad vad gäller deltagande i utbildning i komvux jämfört med gymnasiesko-

lan. 

I det exempel på planeringsunderlag som vi tagit fram för Södermanlands län 

framgår uppgifter om hur stor andel av eleverna som studerar i samma kommun 

som där man bor, respektive andelen elever som studerar i annan kommun inom 

eller utanför länet (se bilaga 1). Vid en sådan analys bör man ta hänsyn till om 

eleverna deltar i utbildning på distans eller ges närundervisning.21 

Denna jämförande analys av hemort och studieort visar att det år 2019 var 86 pro-

cent av eleverna som uteslutande läste kurser med närundervisning och som del-

tog i utbildning i samma kommun som de bodde. Sju procent pendlade till annan 

närliggande kommun för att delta i kurser med uteslutande närundervisning, och 

ytterligare sju procent till en kommun i ett annat län. 

Skillnaderna är stora mellan kommuner i länet. Vissa kommuner saknar helt kom-

vux i kommunen. Invånare i dessa kommuner erbjuds i stället utbildning i andra 

kommuner än hemkommunen. Således pendlar samtliga elever som är hemmahö-

rande i dessa kommuner. I kommuner med större utbud av utbildningar inom 

komvux är pendlingen utanför kommunen lägre än genomsnittet. 

Om även elever som läser kurser med distansundervisning inkluderas ökar ande-

len elever som studerar på annan ort. År 2019 var det åtta procent som deltog i di-

stansundervisning i annan kommun i länet, och elva procent i kommun utanför lä-

net.  

I Tabell 1 visas uppgifter för 2019 och 2020. Eftersom förutsättningarna för di-

stansundervisning var mycket annorlunda under 2020 till följd av covid-19-pan-

demin är sannolikt 2019 ett år som bättre återspeglar normaltillståndet. 

Tabell 1. Jämförelse mellan elevers hemort och studieort i Södermanlands län. 

 Antal 
elever 

Andel med 
samma hemort 

och studieort 

Andel som 
pendlar 

Inom länet 

Andel som 
pendlar utan-

för länet 

Alla kurser 2019 7 972 81% 8% 11% 

Endast kurser med närundervisning 2019 4 287 86% 7% 7% 

Alla kurser 2020 9 563 85% 9% 6% 

Endast kurser med närundervisning 2020 4 122 82% 8% 10% 

Uppgifterna avser elever som läser kurser inom komvux på gymnasial nivå. 

Analysen visar att även komvuxelever hemmahörande i kommuner som befinner 

sig i gränstrakter till ett annat län (till exempel Gnesta och Trosa) i huvudsak 

pendlar till andra kommuner inom länet. I dessa kommuner är vanligt att gymna-

sieelever pendlar till kommuner i andra län, men samma mönster syns inte bland 

 
21 Med närundervisning avses sedvanlig undervisning där lärare och elev varken är åtskilda i rum eller tid. (prop. 

2019/20:127, s. 39). 
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elever i komvux. Det är i stället elever hemmahörande i Eskilstuna och Nyköping 

som står för den största delen av den länsöverskridande pendlingen inom komvux.  

4.1.4 Ansvaret för regional utveckling ligger på regioner och 

kommuner 

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till omställningen till ett hållbart 

samhälle. Regional utveckling går på tvären över många frågor och politikområ-

den. Kommunerna har ansvar för att förvalta många funktioner som är centrala 

inom den regionala utvecklingspolitiken så som utbildning, infrastruktur och kol-

lektivtrafik. 

Samtliga regioner har det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. I varje 

län finns en regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för den regionala 

utvecklingspolitiken. Alla regioner ska utarbeta och fastställa en strategi för länets 

utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.22  

År 2021 beslutades en ny nationell strategi för regional utvecklingspolitik som pe-

kar ut riktningen för den regionala utvecklingspolitiken fram till år 2030. Den nat-

ionella strategin innehåller ett antal utpekade strategiska områden. Ett av dessa 

strategiska områden handlar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Regeringen framhåller att det behöver finnas god tillgång till utbildning på alla ni-

våer i utbildningssystemet och att den regionala samverkan kring kompetensför-

sörjning bör utvecklas.23 

4.1.5 Funktionell regional indelning av arbetsmarknaden 

Det finns två huvudsakliga metoder för att dela in landet i funktionella regionala 

arbetsmarknader, Lokala arbetsmarknader (LA) och funktionella analysregioner 

(FA-regioner). 

SCB har sedan 90-talet delat in landets kommuner i LA. Indelningen baseras på 

uppgifter om arbetspendling mellan kommuner. LA kan användas för att beskriva 

arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden. En LA består av en eller 

flera kommuner, där ”Stockholm-Solna” är den största sammanhängande arbets-

marknaden med 36 ingående kommuner. I Norrlands inland finns flera av landets 

minsta LA som består av bara en eller ett fåtal kommuner. LA-indelningen uppda-

teras årligen och förändras allteftersom penningströmmar och kommuners olika 

beroenden av varandra förändras.24 Över tid har antalet LA stadigt minskat i takt 

med att arbetspendlingen har ökat och att fler kommuner står i beroendeförhållan-

den till varandra. Utifrån den senaste LA-indelningen finns det sammanlagt 70 LA 

i landet. 

FA-regioner bygger till viss del på LA men är en indelning som ska vara mer be-

ständig över tid. Senaste revideringen gjordes 2015 och ska vara aktuell fram till 

2025. Syftet med indelningen är att vara ett verktyg för regionala analyser. Vid 

 
22 5 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. 
23 Regeringen (2021). RS 2020/21:133. 
24 SCB (2019).  
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indelning av FA-regioner beaktas utöver arbetspendling också prognoser om 

framtidens LA-indelning, gränspendling till Danmark, Norge och Finland samt att 

regionerna ska vara geografiskt sammanhängande.25 Det finns i dagsläget 60 FA-

regioner i landet. 

Arbetsmarknadspendlingen är mer omfattande kring landets storstäder. Det gäller 

i Stockholm, där stora delar av Uppland och delar av Södermanland har starka ar-

betsmarknadskopplingar till kommuner i Stockholms län, starkare än motsvarande 

pendlingsrelationer inom gymnasieskolan. I Göteborgs fall så är arbetspendlings-

strömmarna från norra Halland starkare än motsvarande pendlingsströmmar i 

gymnasieskolan. Utöver dessa fall är det sällan som huvudsakliga pendlingsrelat-

ionerna från en kommun går över länsgränserna. 

4.1.6 Regional indelning av arbetsmarknadsstatistik och ar-

betsmarknadsprognoser 

De statistikprodukter som SCB publicerar i Statistikdatabasen kring arbetsmark-

nad och utbildning erbjuder möjligheter till olika regionala indelningar. Som regel 

går dock statistiken att bryta ner på länsnivå. I andra fall finns uppgifter per kom-

mun, LA eller FA-region som komplement. SCB genomför även urvalsundersök-

ningar om behoven på arbetsmarknaden (arbetskraftsbarometern). Dessa är endast 

möjliga att redovisa på nationell nivå.  

Trender och prognoser är en nationell långsiktig utbildnings- och arbetsmarknads-

prognos som SCB genomför vart tredje år. Det har tidigare gjorts vissa regionala 

nedbrytningar av Trender och prognoser. Dessa har då gjorts med län som ut-

gångspunkt. SCB har för närvarande ett uppdrag att leverera regionala utbild-

nings- och arbetsmarknadsprognoser till samtliga landets regioner. Dessa region-

ala prognoser kommer att baseras på den nationella Trender och prognoser från 

2020 och presenteras utifrån respektive län. Resultatet av detta arbete ska levere-

ras till regionerna senast den 31 mars 2022. 

Arbetsförmedlingen publicerar arbetsmarknadsstatistik på kommun- och länsnivå. 

Myndigheten genomför länsvisa analyser av utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens prognos över förutsättningarna på arbetsmarknaden för cirka 

200 av de vanligaste yrkena publicerades fram till år 2020 på flera olika regionala 

nivåer. Sedan 2020 har Arbetsförmedlingen förändrade förutsättningar att genom-

föra en del av den datainsamling som prognosen bygger på. Under år 2021 har yr-

kesprognoserna endast publicerats på nationell nivå. Ett utvecklingsarbete sker på 

myndigheten för att kunna publicera yrkesprognoserna på regional nivå i framti-

den.26  

 
25 Tillväxanalys (2015). 
26 Möte med Arbetsförmedlingen 2021-04-30. 
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4.1.7 Skolverkets statistik publiceras på kommun- och läns-

nivå  

Den officiella statistiken om skolväsende och barnomsorg omfattar uppgifter om 

elever och personal, elevers studieresultat, kostnader med mera. Utöver den offi-

ciella statistiken publicerar Skolverket även annan statistik. För gymnasieskolan 

och komvux publiceras bland annat årligen statistik över elevernas etablering på 

arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning. 

Statistiken tillgängliggörs på flera sätt: 

• Exceltabeller på Skolverkets webbplats. 

• I pm med beskrivande statistik för riket. 

• I databaserna Jämförelsetal och Skolverkets statistik över skolväsendet.27 

• Webbplatsen Utbildningsguiden, i funktionen hitta och jämför skolor. 

• Som öppna data i Planned Educations API.28 

I databasen Jämförelsetal kan användaren själv skapa egna tabeller med lokala el-

ler regionala uppgifter. Urvalet kan göras med huvudman, kommun eller län som 

grund. 

4.1.8 Sammanfattande slutsatser om län som geografisk av-

gränsning 

Vi kan med denna genomgång bekräfta utredningens bedömning att länsgränser 

endast i undantagsfall skär genom samverkansområden. Det förefaller finnas en 

relativt stark samstämmighet mellan länens gränser, befintlig samverkan och 

pendlingsströmmar inom gymnasieskolan. Det finns ett antal fall där samverkans-

områdena är länsöverskridande. I de flesta fall handlar det dock inte om skarpa 

gränser, utan snarare att gränskommuner ingår i samverkansområden inom och ut-

anför sitt eget län på ett överlappande vis. Det vill säga att de ingår i samverkan 

både med andra kommuner i sitt eget län och i det närliggande länet. Vilka reg-

ionala samverkanskonstellationer som kommuner kan komma att ingå i framtiden 

är svårt att förutsäga. Beroende på vilka förutsättningar som ges kan bilden för-

ändras. 

Utifrån hur kommuner samverkar i regionalt yrkesvux får vi en liknande bild, att 

samverkan i huvudsak sker inom länsgränserna men att det finns ett fåtal fall där 

samverkansområdena är länsöverskridande. I komvux har vi inte samma heltäck-

ande bild över hur de funktionella regionerna ser ut utifrån pendlingsströmmar, 

men det finns anledning att tro att elevernas rörlighet är mer koncentrerad till när-

områden, framför allt när det gäller närundervisning.  

Arbetsmarknadspendling är i större utsträckning länsöverskridande. Framför allt 

är detta tydligt kring storstäderna. Där kan gränsområden i närliggande län ha en 

 
27 Jämförelsetal och Skolverkets statistik över skolväsendet är tillgängliga på myndighetens webbplats.  
28 Planned educations API innehåller uppgifter om skolenheter, planerade studievägar och en del av Skolverkets statistik 

om skolenheter och finns tillgängligt på Skolverkets webbplats. 
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minst lika stark tillhörighet till storstadsregionen i det närliggande länet som 

andra noder inom länet. 

Att det finns regionala områden där både funktionella relationer och formaliserad 

samverkan inte följer länsindelningen omöjliggör inte att regionala analyser av-

gränsas till län. Det är däremot viktigt att planeringsunderlagen tar hänsyn till lä-

nets in- och utpendling. 

En annan omständighet som också talar för en länsvis indelning av planeringsun-

derlagen är tillgången på statistik på olika regionala nivåer. Arbetsmarknads- och 

utbildningsstatistik publiceras i dag på flera olika nivåer. Länsnivån är dock den 

nivå som oftast finns tillgänglig. Länsnivån är också den mest etablerade region-

ala indelningen och är stabil över tid. Det regionala utvecklingsansvaret (där an-

svar för utbildning och kompetensförsörjning ingår) utgår ifrån länens administra-

tiva indelning. 

Både LA och FA-regioner förändras över tid beroende på förändrade pendlings-

mönster. Länsindelningen är i grunden en politisk indelning. Fördelen med LA 

och FA-regioner är att dessa bättre återspeglar de funktionella regionala beroen-

den som finns, framför allt när det gäller arbetsmarknadens funktion. Om plane-

ringsunderlagen i stället skulle utgå från LA eller FA-regioner skulle flera områ-

den behöva slås samman till större regioner, vilket i sig skulle skapa nya gräns-

dragningsproblem. 

Anpassning av planeringsunderlagen utifrån länens olikheter 

Trots att län utgör den geografiska avgränsning som är mest ändamålsenlig finns 

det omständigheter som gör att planeringsunderlagen i vissa fall behöver anpassas 

och i någon mån avvika från huvudprincipen att planeringsunderlagens geogra-

fiska indelning baseras på län.  

I samråden med huvudmän har det framkommit tydliga synpunkter om att län är 

en för övergripande nivå när det gäller Västra Götalands, Skånes och Stockholms 

län. Det finns inom dessa län ett stort antal huvudmän och stora regionala skillna-

der vad gäller skolpendlingen, utbildningsutbudet och arbetsmarknaden. Mot bak-

grund av detta ser vi att planeringsunderlagen i dessa fall måste anpassas så att de 

avspeglar de delregionala konstellationer som finns inom länen. Framför allt i 

Västra Götaland och i Skåne är den delregionala nivån etablerad inom den sam-

verkan om utbildning som sker i dag. Även i Stockholms län finns det tätare sam-

verkan mellan vissa kluster av kommuner, vilket utgör en ändamålsenlig grund 

för delregionala analyser. 

Dessa anpassningar av planeringsunderlagen kan dock inte göras för alla delar. 

De prognoser om framtida utbildnings- och arbetsmarknadsbehov som för närva-

rande görs av SCB görs på länsnivån. SCB framhåller i sitt remissvar att länsni-

vån är den lägsta geografiska nivå som är lämplig för dessa prognoser.29 Den del-

regionala nivån bör i stället huvudsakligen avspeglas i analyser över 

 
29 SCB (2020a). 
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utbildningsutbudet samt elevernas efterfrågan på utbildningar. Huruvida andra in-

dikatorer såsom etableringsstatistik och yrkesstatistik är lämplig att bryta ner på 

delregional nivå för dessa län behöver utredas vidare.  

4.2 Periodicitet för planeringsunderlagen 

Skolverket bedömer att planeringsunderlagen bör tas fram vart tredje år. Det är 

det mest rimliga utifrån huvudmännens förmodade mottagarkapacitet och de re-

surser som skulle krävas. En cykel på tre år ligger också i linje med SCB:s lång-

siktiga prognos om behov på arbetsmarknaden. 

4.2.1 Planeringsunderlagens förhållande till huvudmännens 

planeringsprocess 

Huvudmännens planering av gymnasieskolan följer en ettårscykel 

Planering och dimensionering av gymnasieskolans utbud sker i flera olika inter-

vall. För en kommun är kalenderår det vanligaste sättet att planera då det följer 

kommunens budgetår. En huvudman avsätter då resurser för kommande års verk-

samhet i form av vilka gymnasieprogram, inriktningar och antal platser som kom-

munen har resurser för. Elevernas intresse från tidigare år är en vägledande upp-

gift. Om kommunen har flera skolor fattas beslut centralt om placering av utbild-

ningarna på respektive skolenhet. 

Kommunen informerar samtidigt blivande elever om utbudet inför kommande 

höst och lägger in sin organisation i sitt antagningsverktyg, vanligtvis mellan de-

cember och mars inför höstterminen. Eleverna söker och antas under perioden 

februari till och med juni. Olika rutiner finns för när detta sker. Enligt gymnasie-

förordningen ska slutantagningen om möjligt vara klar senast den 1 juli.30 Men 

även efter detta datum kan förändringar ske. Elever kan bli behöriga under som-

maren och elever kan tillkomma från andra kommuner utanför anordnarkommu-

nen eller samverkansområdet. Det är vanligt med en så kallad reservantagning 

och typiskt avslutas den någon gång mellan mitten av augusti och mitten av sep-

tember. När det gäller antagning till inriktning, där elev inte kan bli antagen sam-

tidigt som programmet, är det kommunen som anger urvalsregler och antar till in-

riktning som startar i år 2 eller år 3. Inte sällan sker detta på den gymnasieskola 

där eleven går år 1. 

Det blir allt vanligare att kommunerna anlitar ett gemensamt antagningskansli för 

själva processen att erbjuda elever utbildning enligt deras val. Besluten om antag-

ning ligger oftast inte på antagningskansliet utan huvudmannen har kvar sitt an-

svar. Det finns undantag från detta.31 För att kanslierna ska kunna ta emot och 

hantera elevernas ansökningar, behöver de känna till den planerade organisat-

ionen någon gång mellan december och mars månad inför höstterminen. Det som 

 
30 7 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039). 
31 Exempel på sådana undantag är när kommuner överlämnar huvudmannaskapet för antagningen till ett kommunalför-

bund eller inrättar en gemensam nämnd. 
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lämnas in är då en tänkt organisation som ofta ändras fram till mitten eller slutet 

av maj månad inför slutantagningen. SKR ger stöd till antagningskanslierna via 

ett nätverk där ett 10-tal kanslier ingår samt via en gemensam webbsida.32 En 

handbok kring gymnasieantagning publiceras varje år.33 Det är vanligt att antag-

ningsprocessen finns med som en del i ett samverkansavtal mellan kommunerna. 

För enskilda huvudmän och fristående skolor är processen när det gäller planering 

och dimensionering något annorlunda. Om en enskild huvudman har för avsikt att 

utöka sin verksamhet med ett nytt program eller etablera en ny skola måste de 

först söka tillstånd hos Skolinspektionen för tänkt organisation. Huvudmän anger 

i ansökan ett ungefärligt antal platser som utbildningen ska omfatta. Däremot 

finns inte krav på att följa det tänkta antalet platser som planeras. Kommuner som 

ligger kring lägeskommunen ska ges möjlighet att uttala sig om ansökan. 

När tillstånd finns kan en fristående skola antingen anta elever själv eller anlita ett 

gemensamt kansli. Det är relativt vanligt att skolorna anlitar ett gemensamt kansli. 

I de tre storstadsregionerna ingår nästan alla fristående skolor i de gemensamma 

antagningssystemen. Men det finns också exempel, såväl i dessa regioner som i 

övriga landet, på fristående skolor som själva sköter sin antagning. Fördelen med 

att samtliga huvudmän i en region är med i samma antagningssystem är att alla 

har tillgång till samma information och att all antagning följer samma urvalspro-

cess. 

Den planering av gymnasieskolan som sker i samverkan är mer lång-

siktig 

I de fall kommuner har gått samman i ett gemensamt förfarande när det gäller pla-

nering och dimensionering av gymnasieskolan kan samrådet mellan kommunerna 

ligga så tidigt som två år innan utbildningen ska starta. För att de ska hinna analy-

sera årets antagning och utfall av elevernas val samt kommande års antagning in-

nan de planerar för det tredje årets organisation, krävs tid och kunskapsunderlag. 

Huvudmännens uppfattningar om när i tid som planeringsunderlagen bör göras 

tillgängliga är beroende av hur planeringsunderlagen ska användas. Om plane-

ringsunderlagen ska användas för den årliga planeringen av antal platser bör den 

finnas tillgänglig våren året innan kommande årskurs startar. Om planeringsun-

derlagen ska användas för en övergripande regional organisation med tid för sam-

råd och uppföljning mellan de huvudmän som ingår i samverkan kan de publice-

ras med en flerårscykel. 

Huvudmännen önskar tätare uppdateringar av planeringsunderlagen 

för komvux 

För komvux önskar huvudmännen generellt att regionala planeringsunderlag ges 

ut oftare än för gymnasieskolan. Huvudmännen hänvisar både till att komvux är 

en mer föränderlig skolform där beslut om att starta eller avsluta utbildningar görs 

oftare än inom gymnasieskolan. Huvudmännen reflekterar också i Skolverkets 

 
32 www.gymnasieantagning.se 
33 SKR (2021). 
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samråd över om de regionala planeringsunderlagen ska utgöra underlag för ansö-

kan till Skolverket om statsbidrag för regionalt yrkesvux. I så fall behöver de gö-

ras tillgängliga på en årlig basis. Vid samråd har även framkommit att maj är en 

bra månad inför ansökan till nästa verksamhetsår. 

När det gäller komvux är det kommunens budgetering för kommande kalenderår 

som i stor utsträckning styr utbudet. Kommunen behöver även vara flexibel i för-

hållande till nya oplanerade behov varför budgeten kan komma att ändras under 

året. Då det inte finns enskilda huvudmän i komvux behöver även kommunernas 

upphandlingsprocess av externa utbildningsanordnare beaktas när det gäller pla-

nering och dimensionering av det kommande utbudet. Om underlaget ska använ-

das för att visa trender kan det vara tillräckligt med planeringsunderlag var tredje 

år. 

4.2.2 Tillgång till uppgifter och statistik påverkar periodicite-

ten 

Tillgången på statistik och andra uppgifter är en viktig förutsättning för att kunna 

bestämma en lämplig periodicitet för planeringsunderlagen. De uppgifter som fö-

reslås ingå i planeringsunderlagen uppdateras som regel årligen, men finns till-

gängliga vid olika tider på året. 

Tabell 2 visar en sammanställning över relevanta underlag som ingår i Skolver-

kets förslag till planeringsunderlag, hur ofta de uppdateras och vid vilken tid på 

året de finns tillgängliga. De olika underlagen presenteras i mer detalj i avsnitt 

4.5.  



 

38 UNDERLAG FÖR PLANERING OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNING 

Tabell 2. Publicering och periodicitet för relevanta underlag 

Underlag som föreslås ingå i planeringsun-
derlagen 

Ansvarig myndighet Periodicitet 

Elevresultat 

Uppföljning av måluppfyllelse i gymnasieskolan Skolverket Årligen 

Uppföljning av måluppfyllelse komvux Skolverket Årligen 

Etablering på arbetsmarknaden och vidare stu-
dier gymnasieskolan 

Skolverket Årligen 

Etablering på arbetsmarknaden och vidare stu-
dier komvux 

Skolverket Årligen 

Yrkesstatistik SCB/Skolverket Årligen 

Elevers efterfrågan 

Sökande och antagna i gymnasieskolan Skolverket Två gånger per år 

Elever i yrkesinriktad komvux Skolverket Årligen 

Elevers pendling Skolverket Årligen 

Befolkningsframskrivning SCB Årligen 

Utbudsinformation 

Planerat utbud i gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan 

Skolverket Kontinuerlig 

Planerat utbud yrkesinriktad komvux Skolhuvudmän Kontinuerlig 

Yrkespaket i komvux Skolverket Årligen 

Elevstatistik Skolverket Årligen 

Avvikande utbildningar* Skolverket Årligen 

Tillstånd fristående skolor Skolinspektionen Årligen 

Arbetsmarknadens och samhällets kompetensbehov 

Långsiktig utbildnings- och arbetsmarknadspro-
gnos 

SCB Vart tredje år 

Yrkesprognos Arbetsförmedlingen Två gånger per år** 

Arbetskraftsbarometern SCB Årligen 

Matchningsindikatorer SCB/Tillväxtverket Årligen 

* Avvikelser inom de nationella programmen enligt 5 kap. gymnasieförordningen. 

** Fram till 2020 var periodiciteten på yrkesprognosen två gånger per år. Yrkesprognosen är under översyn. 

Som framgår av sammanställningen uppdateras samtliga underlag utom ett årligen 

eller oftare. Däremot görs underlagen tillgängliga vid olika tidpunkter på året. 

Detta styrs av när insamlingar görs eller beslut tas och när på året som statistik 

publiceras. Det innebär att planeringsunderlag skulle kunna tas fram varje år med 

uppdaterad information. Om planeringsunderlag skulle produceras med en 

ettårscykel innebär det dock att vissa underlag för innevarande år inte finns till-

gängliga, vilket innebär att det riskerar uppstå en miss-match mellan olika typer 
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av underlag som då avser olika läsår. Alternativt inkluderas endast underlag från 

föregående år, vilket leder till att vissa uppgifter inte är de senast tillgängliga. 

SCB:s långsiktiga utbildnings- och arbetsmarknadsprognos produceras med en 

treårscykel. Efter kontakter med SCB är det tydligt att det inte skulle vara me-

ningsfullt att ta fram dessa prognoser oftare. Det skulle vara en mycket resurskrä-

vande uppgift och mervärdet skulle vara begränsat eftersom prognosen beskriver 

en långsiktig utveckling, vilket gör att prognosen är giltig över flera år.  

Sedan den senaste prognosen publicerades i februari 2021 har SCB arbetat med 

regionala prognoser på uppdrag av landets regioner. Om Skolverket ska ta fram 

rikstäckande och regionala planeringsunderlag regelbundet ser vi behov av att 

SCB regelbundet tar fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 

(se avsnitt 5.4). Dessa regionala analyser kommer sannolikt att behöva göras först 

efter att den nationella prognosen har publicerats, vilket påverkar när planerings-

underlagen kan publiceras. 

4.2.3 Sammanfattande slutsatser om planeringsunderlagens 

periodicitet 

I samråden med huvudmän framkommer en stor variation i önskemålen om hur 

ofta regionala planeringsunderlag bör tas fram. I gymnasieskolan gör huvudmän-

nen årligen vissa justeringar i sitt utbud baserat på utfallet av förra årets ansökan 

eller efter indikationer från den preliminära antagningen under våren. När större 

förändringar av utbudet ska göras eller när en fristående huvudman ansöker om 

tillstånd för att utöka eller starta upp en ny utbildning är tidshorisonten betydligt 

längre. Vår bild från samråden är även att när huvudmännen samverkar kring 

gymnasieskolans utbud är planeringshorisonten längre än ett år. 

Skolverket anser att planeringsunderlagen inte primärt ska användas för huvud-

männens planeringsprocess som sker kontinuerligt under året. För detta har hu-

vudmännen redan i dag stöd av antagningskanslier och andra funktioner som han-

terar antagningsprocessen. Skolverket ser att planeringsunderlagen framför allt 

ska utgöra underlag för beslut om större justeringar av utbudet, som också ska gö-

ras i samförstånd inom ett regionalt samverkansområde. 

För komvux är det flera huvudmän som efterfrågar att planeringsunderlagen upp-

dateras ofta, gärna årligen. Huvudmännen hänvisar till att skolformen är mer flex-

ibel och föränderlig jämfört med gymnasieskolan. Lämplig periodicitet är också 

beroende av hur de regionala planeringsunderlagen ska användas, exempelvis i 

förhållande till ansökan om statsbidrag för regionalt yrkesvux. Även här ser Skol-

verket att planeringsunderlagen inte behöver användas för kommunernas kontinu-

erliga planering av utbildningar inom komvux, utan främst när större förändringar 

av utbudet ska göras. Även om planeringsunderlagen inte uppdateras årligen är 

mycket av informationen av sådan art att den inte förändras dramatiskt över åren. 

Därför kan även ett planeringsunderlag som tas fram mer sällan användas över 

flera verksamhetsår. 
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Skolverket föreslår en flerårig cykel för planeringsunderlagen 

Sammantaget anser Skolverket att en cykel på tre år är det mest rimliga utifrån 

huvudmännens förmodade mottagarkapacitet och de resurser som skulle krävas. 

Det är tveksamt att årligt uppdaterade planeringsunderlag skulle ge ett tillräckligt 

stort mervärde som motsvarar den ökade arbetsinsatsen. 

En cykel på tre år ligger i linje med SCB:s långsiktiga prognos om behov på ar-

betsmarknaden. Det skulle också innebära en större möjlighet för Skolverket att 

fördela arbetet över längre tid. Samtidigt kan en tvåårig cykel vara motiverad uti-

från att utbudet inom komvux behöver ses över ofta och då skolformen behöver 

reagera snabbt på förändring i behoven på arbetsmarknaden. Hur Skolverkets ar-

bete kan se ut under en treårscykel utvecklas i avsnitt 5.2. 

4.3 Innehåll i planeringsunderlagen 

Skolverket har övervägt en mängd olika typer av information som kan ingå i de 

regionala planeringsunderlagen. I detta avsnitt presenteras dessa överväganden. 

Tabell 3 sammanfattar Skolverkets förslag till innehåll i planeringsunderlagen. 

Tabell 3. Sammanfattning av Skolverkets förslag till innehåll i de regionala planeringsun-

derlagen. 

Innehåll Exempel på information 

Regionalt utbud av ut-
bildningar i gymnasie-
skolan, gymnasie-
särskolan och komvux 

• Nationella program och inriktningar som erbjuds inom gymnasiesko-
lan i länet. 

• Nationella program och inriktningar som erbjuds inom gymnasie-
särskolan i länet. 

• Sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds inom komvux i länet. 

• In- och utpendling till utbildning i länet och angränsande län. 

  

Elevers efterfrågan av 
utbildning 

• Elevers sökmönster och antagningsstatistik i gymnasieskolan. 

• Prognos om framtida elevkullar i gymnasieskolan. 

• Elever inskrivna i gymnasiesärskolan i länet. 

• Elever som läser yrkesinriktad komvux i länet. 

Utbildningarnas bidrag 
till kompetensförsörj-
ning 

• Genomströmning i gymnasieskolan i länet. 

• Etablering och vidare studier efter gymnasieskolan i länet. 

• Etablering och vidare studier efter yrkesinriktad komvux i länet. 

• Regional yrkesstatistik efter avslutad utbildning i gymnasieskolan 
samt komvux. 

• Regional matchning mellan utbildning och arbete. 

Arbetsmarknadens och 
samhällets kompetens-
behov  

• Arbetsmarknadsutsikter på kort sikt (SCB:s arbetskraftsbarometer 
och Arbetsförmedlingens yrkesprognos). 

• Långsiktig prognos över tillgång och efterfrågan inom utbildningsom-
råden (SCB:s Trender och prognoser). 

• Regional bedömning av arbetsmarknadens framtida kompetensbe-
hov. 
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4.3.1 Målgrupper för planeringsunderlagen 

Att bestämma målgruppen för planeringsunderlagen är viktigt för att kunna göra 

korrekta avvägningar av planeringsunderlagens innehåll och omfattning. I utred-

ningens förslag om regionala planeringsunderlag framgår att offentliga och en-

skilda huvudmän utgör den huvudsakliga målgruppen. Skolhuvudman är dock ett 

brett begrepp och kan åsyfta flera olika funktioner och roller inom en kommunal 

förvaltning eller offentlig huvudman. Skolverket har dock i kontakterna med of-

fentliga och enskilda huvudmän fått en förhållandevis samstämmig bild av vilka 

yrkesroller och funktioner som bör vara målgrupp för planeringsunderlagen.  

Enligt Skolverkets bedömning är den primära målgruppen för planeringsunderla-

gen tjänstemän hos offentliga och enskilda huvudmän som är ansvariga för plane-

ring och dimensionering av gymnasial utbildning. Kommuners organisering av 

förvaltningen för utbildning ser olika ut. Det är vanligt att gymnasieskolan och 

komvux ligger under olika förvaltningar och nämnder. I mindre kommuner och 

hos enskilda huvudmän med begränsad administrativ kapacitet är det vanligt att 

rektorer har ett motsvarande ansvar för planering och dimensionering. De ingår 

därmed också i den primära målgruppen. 

Det politiska styret i kommuner och regioner, samt styrelsen för en enskild hu-

vudman är ytterst ansvariga för beslut om utbildningens dimensionering. Därför 

är även dessa viktiga målgrupper. I samråd med huvudmän som har lämnat syn-

punkter på utkast till exempel på planeringsunderlag har man beskrivit att un-

derlagen både kan stödja den opolitiska förvaltningen i kommunen med att ta 

fram underlag inför beslut i nämnd, och att planeringsunderlaget i sig ger en så 

pass översiktlig bild att de kan presenteras direkt för det politiska styret. 

Bland enskilda huvudmän är bilden blandad. Därför är mottagarna av planerings-

underlag hos enskilda skolhuvudmän mer otydliga. I större koncerner med skolor 

belägna på flera platser i landet ligger vissa stödfunktioner som motsvarar en 

kommunal förvaltning på central nivå i organisationen medan andra kan finnas på 

regional eller lokal nivå. De lokala eller regionala organisationerna kan ha olika 

grad av beslutsrätt när det kommer till utbildningens dimensionering. Bilden som 

Skolverket har fått i samråden med huvudmän är att lokal eller regional samver-

kan mellan kommuner och enskilda huvudmän om utbildningens dimensionering 

sker i begränsad omfattning.  

Under samråd med huvudmän har det påtalats vid ett flertal tillfällen att plane-

ringsunderlagen även kan vara relevanta underlag för den studie- och yrkesvägle-

dande verksamheten eftersom de innehåller information om var olika utbildningar 

finns och utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. 

4.3.2 Planeringsunderlagens disposition 

I arbetet med att ta fram en ändamålsenlig utformning har Skolverket uppfattat att 

underlagens omfattning är en viktig faktor som påverkar användbarheten. Plane-

ringsunderlagens omfattning bör bestämmas med hänsyn till målgruppernas mot-

tagarkapacitet. Ett för omfattande underlag kan påverka användbarheten negativt. 
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Samtidigt kan ett allt för begränsat underlag riskera att inte ge huvudmännen till-

räckligt med information och vägledning som stöd för regional planering och di-

mensionering. 

Mot bakgrund av detta föreslår Skolverket att planeringsunderlagen disponeras i 

ett huvuddokument (en sammanfattande del) och ett antal bilagor som ger för-

djupning kring ett specifikt yrkesområde. Figur 1 illustrerar den föreslagna dispo-

sitionen. 

Figur 1. Planeringsunderlagens disposition. 

 
 

Den föreslagna dispositionen syftar till att uppfylla olika funktioner som Skolver-

ket uppfattar som viktiga för planeringsunderlagen. Den sammanfattande delen 

ska ge en kortfattad och överskådlig tillgång om den viktigaste informationen. 

Där presenteras uppgifter om alla de centrala delarna i planeringsunderlaget på ett 

sätt som möjliggör jämförelse mellan yrkesområden och jämförelser mellan länet 

och riket. Bilagorna ger å sin sida möjlighet till fördjupning kring ett specifikt yr-

kesområde eller gymnasieprogram. Bilagorna är uppbyggda på ett liknande sätt 

vilket underlättar för läsare att ta till sig informationen och att söka upp relevant 

information om flera yrkesområden på ett enkelt sätt. Bilagorna är också fri-

stående från varandra, vilket gör det möjligt att anpassa planeringsunderlaget till 

de fördjupningsdelar som behövs utifrån den aktuella situationen eller samman-

hanget.  

4.3.3 Regionalt utbud av gymnasial utbildning 

Skolverket anser att en viktig funktion för de regionala planeringsunderlagen är 

att de ska ge en heltäckande bild. Information om de elevkullar som befinner sig i 

utbildning samt det nuvarande utbudet av utbildningar är viktiga utgångspunkter 

för planering av ett mer ändamålsenligt framtida utbud. Skolverket har övervägt 

flera olika informationskällor som tillsammans kan beskriva ett regionalt utbild-

ningsutbud. 

Skolverket saknar heltäckande information om utbud i gymnasiesko-

lan och gymnasiesärskolan 

I planeringsunderlaget kan utbudet av gymnasial utbildning åskådliggöras kvalita-

tivt via uppgifter från en kombination av olika källor. Information om vilken 
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utbildning som huvudmän erbjuder inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

samlar Skolverket in och tillgängliggör inom ramen för det nationella informat-

ionssystemet för skolväsendet. Här saknas dock heltäckande information om vilka 

inriktningar som huvudmännen och deras skolor erbjuder inom de nationella 

gymnasieprogrammen. Skolverket har i framtagandet av det exempel till plane-

ringsunderlag som presenteras tagit fram information om inriktningar genom att 

sammanställa elevstatistik. I Skolverkets elevstatistik framgår elevernas program-

inriktning i år 2 och 3.34 Detta är dock en bristfällig metod för att identifiera ett ut-

bud av flera skäl. Det ger inte en korrekt bild av utbudet eftersom inriktningar 

som erbjuds, men där det inte finns elever, inte synliggörs. Likaså kan en inrikt-

ning i praktiken inte längre vara sökbar för nya elever, men det finns antagna ele-

ver som fortfarande går färdigt sin utbildning. 

Vid framtagandet av Skolverkets exempel på planeringsunderlag har uppgifter om 

utbildningsutbudet också inhämtats från de antagningskanslier som huvudmännen 

i Södermanlands län anlitar för antagning till gymnasieskolan.35 Från denna in-

formation kan erbjudna program, antal platser, antagningsstatistik och utläsas. 

Dessa uppgifter har kunnat användas för att beräkna hur många platser som er-

bjuds och hur stor andel av platserna som återstår efter antagningen, vilket kan 

göras för respektive program i länet och per skolpendlingsområde. Detta är upp-

gifter som Skolverket i dag inte har tillgång till genom det nationella informat-

ionssystemet. 

Ovanstående gäller för nationella program och vissa inriktningar. För de flesta in-

riktningar sker antagning på skolorna, och även i områden där samverkan kring 

antagning sker finns det inte en aktör som har all information om platser på inrikt-

ningsnivå. Vid samtal med SKR:s nätverk för gymnasieantagning efterfrågade re-

presentanterna för antagningskanslierna även en mer gemensam hantering av in-

troduktionsprogrammen. Det finns en variation i hur kommuner väljer att hantera 

sökbara platser på utbildningar som är utformade för en grupp och utbildningar 

som är utformade för en individ. Utbildning som är utformad för en individ är inte 

alltid planerad i förväg. Det är därför svårt att få en övergripande bild av till-

gången till platser på introduktionsprogrammen. På så sätt riskerar det att uppstå 

en skev bild av den totala organisationen även för introduktionsprogrammen. 

Även uppgifter om nya tillstånd för enskilda huvudmän och avvikelser från de 

nationella programmen bör synliggöras i planeringsunderlagen. Information om 

att Skolinspektionen ger tillstånd för enskilda huvudmän att starta ny skola eller 

utöka verksamheten på en befintlig skola är relevant information för alla huvud-

män inom ett samverkansområde eller en region när ett gemensamt utbud ska pla-

neras. 

Skolverket ger huvudmän tillstånd att bedriva vissa utbildningar som avviker från 

de nationella programmen. Det rör exempelvis riksrekryterande utbildningar, sär-

skilda varianter av de nationella programmen och idrottsutbildningar. Skolverket 

 
34 Detta bygger på antagandet att en skola erbjuder de inriktningar för vilka det finns registrerade elever. 
35 En enskild huvudman som är verksam i länet hanterar sin egen antagning. Även den har bistått Skolverket med antag-

ningsuppgifter. 
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anser att information om dessa utbildningar och deras placering är relevant när det 

regionala utbudet av gymnasial utbildning beskrivs. 

Det finns utvecklingsbehov för att beskriva ett regionalt utbud av yr-

kesinriktad komvux 

Till skillnad från gymnasieskolans programstruktur är komvux kursutformad. Det 

innebär att det i formell mening inte finns några program att antas till inom kom-

vux. Varje sökande till utbildning inom komvux antas därmed till kurser och varje 

elev som läser inom komvux har en individuell studieplan. Det innebär även att 

varje elevs deltagande i utbildning registreras för enstaka kurser. I praktiken är 

dock utbudet av den yrkesinriktade vuxenutbildningen ofta utformad som kurspa-

ket. I kommunernas marknadsföring av sitt kursutbud beskrivs utbudet ofta av 

bredare begrepp, till exempel ”yrkesutbildning”. 

I samband med att statsbidraget för regionalt yrkesvux infördes 2017 fick Skol-

verket uppdrag av regeringen att ta fram sammanhållna yrkesutbildningar, som 

även har kommit att kallas yrkespaket.36 Dessa nationella yrkespaket som Skol-

verket tar fram är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som 

motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. 

Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå och 

är utformade i samråd med branschrepresentanter i de nationella programråden. 

Ett syfte med de nationella yrkespaketen är att ge en nationell prägel på de sam-

manhållna utbildningar som erbjuds inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen 

och därmed göra det lättare för både arbetsgivare och elever att värdera utbild-

ningen. Huvudmännen har också möjlighet att ta fram egna kombinationer av kur-

ser på gymnasial nivå som är relevanta för ett yrkesområde och erbjuda regionala 

yrkespaket. Detta innebär att det finns en stor flora av yrkespaket där vissa är nat-

ionellt framtagna, och andra är regionala.37 Vilka kurser som ingår i huvudmän-

nens regionala yrkespaket får inte Skolverket information om. Skolverket har i 

dag ingen process för att kategorisera de regionala yrkespaketen annat än inom 

breda yrkesområden. 

Yrkespaketen är det närmsta den yrkesinriktade vuxenutbildningen kommit en 

programstruktur och ett sätt att formalisera den sammanhållna utbildningen som 

erbjuds. I och med införandet av yrkespaket har Skolverket påbörjat insamling av 

statistik kring yrkespaket från kommunerna. Det innebär att elever som läser ett 

yrkespaket inom en kommun, utöver de kurser som ingår i utbildningen, även re-

gistreras på ett sådant paket. Det möjliggör att få fram statistik över vilka yrkespa-

ket som erbjudits samt hur många som läst ett paket. I statistiken åtskiljs om ett 

 
36 Skolverket fick i uppdrag att genomföra flera förberedande åtgärder i samband med införandet av regionalt yrkesvux, 

varav ett var att i samråd med de nationella programråden utforma förslag till sammanhållna yrkesutbildningar som sva-

rar mot de kompetenskrav som olika branscher ställer (Uppdrag om förberedande åtgärder med anledning av förord-

ningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, U2016/04619/GV). Uppdraget redovisades i Skolver-

ket (2017a). 
37 En sammanställning av kommunernas inrapporterade yrkespaket för det första halvåret 2021 visar att det fanns 196 

angivna regionala yrkespaket. Regionala yrkespaket förekom för 46 procent av alla kursdeltagare som hade ett angivet 

yrkespaket.  
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yrkespaket är nationellt eller regionalt. Dock finns det ingen överblick över vilka 

kurser huvudmännen erbjuder i sina egna regionala yrkespaket. 

Vid framtagande av sammanställningar över erbjudna yrkespaket i komvux har vi 

behövt kontakta kommuner i länet för att komplettera uppgifterna och kontrollera 

deras riktighet. I nuläget är kvaliteten på den statistik som samlas in om yrkespa-

ket inte tillräcklig för att heltäckande beskriva utbudet av utbildningar eller hur 

många elever som går en viss yrkesinriktad utbildning. 

Vid sidan av yrkespaketen har Skolverket en metod för att identifiera vilka elever 

som har läst en sammanhållen utbildning inom viss yrkesinriktning. Med hjälp av 

en statistisk modell baserad på elevers studieresultat kan Skolverket uppskatta hur 

många elever som läser en kombination av kurser som motsvarar en viss yrkesin-

riktning. För att kunna beskriva det regionala utbudet av yrkesinriktad komvux 

har Skolverket använt sig av både denna modell och de yrkespaket som rapporte-

rats in till Skolverket. Ingen av dessa metoder fångar dock i dagsläget hela bilden 

av det utbud som vuxenutbildningen erbjuder av yrkesinriktad utbildning. De bas-

eras också på uppgifter från tidigare år, vilket innebär att det inte nödvändigtvis 

speglar det nuvarande utbudet.  

En annan utmaning som är förenad med att beskriva utbudet är att utbildningar 

inom komvux påbörjas kontinuerligt under året. Hur ofta och när kursstarter sker 

inom komvux kan också variera mellan olika kommuner. Komvux har också kor-

tare ledtider än gymnasieskolan i att både starta nya och lägga ned utbildningar. 

Dessa skillnader gör att det är svårare att fånga utbudet inom komvux på samma 

sätt som för gymnasieskolan i ett planeringsunderlag. 

Skolverket behöver ha tillgång till mer information för att kunna be-

skriva ett korrekt utbud 

Utredningen redogör för att dagens information om det samlade utbudet av gymn-

asial utbildning inte är heltäckande och att det är relativt sällsynt med samlad in-

formation om utbudet och kapaciteten av yrkesutbildningar på regional nivå. 

Utredningen föreslår att skolhuvudmännen ska rapportera sitt planerade utbud till 

Skolverket. Förslaget innebar en uppgiftsskyldighet för varje huvudman för gym-

nasieskola att rapportera planerade studievägar och planerat antal platser på re-

spektive studieväg. Huvudmän för komvux föreslås lämna uppgifter om planerade 

starter av sammanhållna yrkesutbildningar samt antalet platser på sådana utbild-

ningar.38 Enligt utredningen tillhandahålls redan uppgifter om planerat antal plat-

ser inom gymnasieskolan till gemensamma antagningskanslier vilket innebär att 

det i många fall inte behöver vara en kostsam eller särskilt omfattande åtgärd för 

huvudmännen att genomföra. 

En överföring av information om utbudet och platser skulle kunna bli möjlig om 

samtliga administrativa system som huvudmän använder för utbildningsinformat-

ion kan leverera uppgifter om planerade studievägar och platsantal till Skolverket. 

 
38 SOU 2020:33, s. 533. 
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Vissa huvudmän rapporterar redan i dag in uppgifter om planerade studievägar till 

Skolverket. Det finns däremot inget krav på att rapportera antal planerade platser 

till Skolverket. 

Det finns tre leverantörer av administrativa system som används av en stor andel 

av huvudmän inom gymnasieskolan och komvux. Två av dessa har utvecklat sina 

system med funktioner som möjliggör automatisk överföring av information om 

utbildningar inom gymnasieskolan till Skolverket. Det varierar över landet om hu-

vudmän som använder dessa administrativa system har valt att använda sig av 

denna funktionalitet. Därutöver finns det huvudmän som använder andra system 

som i dag inte möjliggör automatisk överföring av information till Skolverket. 

Det betyder att det kan krävas olika mycket utveckling hos respektive huvudman 

och systemleverantör för att även kunna leverera utbildningsdata om gymnasie-

skolan eller komvux. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete på Skolverket för 

att möjliggöra för huvudmän att även rapportera in information om utbildningar 

inom komvux på ett liknande sätt som för gymnasieskolan till SUSA-navet.39  

En annan aspekt att beakta är att inhämtning av huvudmännens planerade studie-

vägar sker kontinuerligt genom en automatisk process och uppdateras dagligen. 

Det innebär att förändringar i huvudmännens informationssystem omedelbart av-

speglas i de uppgifter som Skolverket har. När information uppdateras kontinuer-

ligt försvåras möjligheterna till kvalitetskontroll av information på samma sätt 

som sker för annan information och data som samlas in vid specifika tidpunkter. 

För att säkerställa att jämförbar information sammanställs år för år behöver där-

med tidpunkten för hämtning av information övervägas.  

Underlaget bör kompletteras med uppgifter om elevers rörlighet 

Uppgifter om utbildningarnas geografiska placering är bara en delmängd av den 

information som huvudmännen behöver för att planera ett ändamålsenligt utbud. 

Planeringsunderlagen ska stödja huvudmän att i samverkan gemensamt planera ett 

ändamålsenligt utbildningsutbud. Därför anser Skolverket att information om ele-

vers pendling mellan hemort och utbildningsort är särskilt viktigt att belysa i pla-

neringsunderlagen. Uppgifter om pendling kan användas för att analysera vilka 

funktionella pendlingsområden som finns i länet. Elevers rörlighet visar inom 

vilka delregionala områden det kan finnas störst anledning att samverka om ett 

gemensamt utbud. Det kan bland annat vara en viktig faktor för kommuner att be-

akta när de ska ingå i samverkansområden med andra kommuner.  

Analysen bör göras uppdelad på elever inom gymnasieskolan respektive komvux. 

Vi ser i den exempelregion som vi valt att elevers rörlighet och pendlingsbenä-

genhet skiljer sig påtagligt mellan skolformerna. Generellt förefaller vuxna elever 

vara mindre pendlingsbenägna och deltar i högre utsträckning i utbildning i eller 

 
39 Utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för myndighetens uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur 

för kompetensförsörjning och livslångt lärande. (N2021/01915). SUSA står för Samverkan Utbildningsinformation 
Skolverket – AMS (numera Arbetsförmedlingen). Det är ett samarbete mellan olika myndigheter och aktörer som går ut 

på att automatiskt hämta in information om utbildningar. Skolverket har tagit på sig ansvaret för teknisk drift av det in-

formationsnav som samlar in, lagrar och tillgängliggör utbildningsinformationen. 
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nära hemorten. Det finns också andra förutsättningar inom komvux att delta i ut-

bildning på distans, vilket också kan antas påverka pendlingen. 

Skolverket har övervägt att inkludera arbetsmarknadsutbildningar 

I utredningen föreslås att planeringsunderlagen inkluderar Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildningar när utbudet av gymnasial utbildning ska bedömas.40 I 

utredningen anges vidare att den regionala dialog som föreslås mellan huvudmän 

och Skolverket ska diskutera avvägningar mellan gymnasieskola, komvux och ar-

betsmarknadsutbildningar.41 I Skolverkets samråd med huvudmän har även öns-

kemål framförts om att utbudet av arbetsmarknadsutbildningar inkluderas i plane-

ringsunderlagen. 

I de kontakter Skolverket har haft med Arbetsförmedlingen framgår att myndig-

heten arbetar strategiskt för att i så stor utsträckning som möjligt nyttja den regul-

jära utbildningen för sina arbetssökande och att minimera de tillfällen då arbets-

marknadsutbildning och reguljär utbildning ges på samma ort.42 Sedan 2020 har 

Arbetsförmedlingen även ett uppdrag om att öka antalet hänvisningar till reguljär 

utbildning, vilket innebär att den reguljära utbildningen är prioriterad för många 

arbetssökande som saknar den kompentens som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Detta arbete förstärktes ytterligare utifrån att Arbetsförmedlingen i sitt reglerings-

brev för 2021 fick uppdraget att öka övergångar till reguljär utbildning.43  

Arbetsförmedlingen framhåller att det finns kvalitativa skillnader mellan arbets-

marknadsutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket innebär att de inte 

bör ses som ett samlat utbud av likvärdig utbildning. Några av dessa skillnader är 

att: 

• Arbetsmarknadsutbildningen ska vara korta utbildningar och ska i regel inte 

vara längre än 6 månader. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen är oftast 

längre och är i flera fall närmare 18 månader. 

• Arbetsmarknadsutbildningen har inget erkänt betygs- eller meritsystem.44 

• Arbetsmarknadsutbildningen har inget offentligt ansöknings- och antagnings-

förfarande. För att ta del av arbetsmarknadsutbildning behöver man vara in-

skriven på Arbetsförmedlingen och uppfylla vissa villkor. 

• Arbetsmarknadsutbildningen är inte utbildning på gymnasial nivå i enlighet 

med den utbildning som bedrivs enligt skollagen (2010:800). 

Arbetsförmedlingen menar att arbetsmarknadsutbildningarna främst ska utgöra ett 

komplement till det reguljära utbildningsväsendet, vilket framgår av myndighet-

ens strategi för att matcha till jobb genom utbildning.45 Vid anskaffning av ny ar-

betsmarknadsutbildning ska Arbetsförmedlingen analysera om det finns andra sätt 

att anskaffa den utbildning som bäst möter arbetsmarknadens behov. 

 
40 SOU 2020:33, s. 522. 
41 SOU 2020:33, s. 529. 
42 Möte med Arbetsförmedlingen 2021-05-21. Framgår också av Arbetsförmedlingen (2018). 
43 Arbetsmarknadsdepartementet (2020) 
44 Arbetsförmedlingen (2021). 
45 Arbetsförmedlingen (2017). 
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Arbetsförmedlingens strategi är därför att upphandla arbetsmarknadsutbildningar 

där det saknas tillräckligt med utbildningsmöjligheter inom reguljär utbildning. 

Den primära vägen för Arbetsförmedlingen att anvisa arbetssökande till utbild-

ning är att först undersöka utbildningsmöjligheter inom det reguljära utbildnings-

utbudet. Vid de fall där dessa möjligheter saknas och ett behov identifieras upp-

handlas en arbetsmarknadsutbildning. Det innebär att Arbetsförmedlingen innan 

varje ny upphandling ska utvärdera huruvida behovet av utbildning hanteras av 

andra aktörer inom den reguljära utbildningen. 

Sammanfattande slutsatser om regionalt utbud av gymnasial utbild-

ning 

Underlag som används för beskrivning av regionalt utbud av utbildningar bygger i 

Skolverkets förslag till planeringsunderlag på en kombination av uppgifter om 

planerad utbildning och elevstatistik (för gymnasieskolan och gymnasiesärsko-

lan), och på en uppföljning av elever i yrkesinriktad komvux och rapporterade yr-

kespaket. För att beskriva utbudet krävs att flera olika källor kombineras. För 

komvux saknas uppgifter om det planerade utbudet, därför beskrivs utbudet ge-

nom uppföljning av elevers deltagande i utbildning i efterhand. 

Den information som Skolverket har tillgång till i dag är inte tillräcklig för att 

kunna beskriva ett heltäckande utbud. Skolverket behöver ha tillgång till mer in-

formation för att på ett korrekt sätt kunna sammanställa regionala bilder över ut-

bildningsutbudet. Att endast göra analyser baserade på elevstatistik begränsar 

Skolverkets möjlighet att få en bild över huvudmännens planerade utbildningsut-

bud och hur huvudmännens utbud förändras över tid. Detta är särskilt viktigt för 

att ge Skolverket möjlighet att följa upp om huvudmännen gör justeringar av ut-

budet i enlighet med de bedömningar som Skolverket lämnar. Att Skolverket kan 

visa korrekt information om det regionala utbudet är också viktigt så att alla hu-

vudmän i en region eller ett samverkansområde har tillgång till samma informat-

ion. Det underlättar samverkan om ett allsidigt urval av utbildning. Därför anser 

Skolverket att huvudmännens ansvar att rapportera in det planerade utbildningsut-

budet för gymnasieskolan utökas, så att planerade studievägar och planerat antal 

platser på respektive studieväg överförs till Skolverket, i enlighet med utredning-

ens förslag.46 

Skolverket anser att den mest lämpliga vägen för att följa utbudet av yrkesinriktad 

utbildning inom komvux är genom yrkespaketen. Det har skett en gradvis ökad 

tillämpning av yrkespaket sedan införandet 2017, vilket gör att Skolverkets sta-

tistik blir mer tillförlitlig. Skolverkets modellberäkningar visar dock att kommu-

nernas inrapportering av yrkespaket inte ger en heltäckande bild av yrkesutbild-

ningen i komvux. Det krävs därför ytterligare insatser för att kommunernas inrap-

porterade uppgifter om yrkespaket ska kunna användas för att ge en korrekt bild 

av det regionala utbudet av sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux. Den 

stora variation av nationella och regionala yrkespaket som finns innebär 

 
46 SOU 2020:33, s. 533. 
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svårigheter att kategorisera och beskriva utbildningsutbudet. I vissa fall saknar 

Skolverket information om vilken yrkesutgång de regionala yrkespaketen utbildar 

emot. Det innebär att Skolverket behöver skapa processer för att identifiera inne-

hållet i de regionala yrkespaketen. 

Skolverket har övervägt att inkludera arbetsmarknadsutbildningar som en del av 

det samlade regionala utbudet. Uppgifter om vilka arbetsmarknadsutbildningar 

som bedrivs är en uppgift som har efterfrågats av vissa huvudmän. Skolverket an-

ser dock att utbudet i planeringsunderlagen endast bör inkludera gymnasial utbild-

ning.47 Yrkesinriktad utbildning inom komvux bör inte dimensioneras med hän-

syn till vilken utbildning som Arbetsförmedlingen erbjuder. Vi ser risker med att 

huvudmän för komvux använder tillgång till arbetsmarknadsutbildningar som fö-

revändning att inte prioritera yrkesinriktad komvux. Om Arbetsförmedlingen har 

bedömt att det finns ett behov av arbetsmarknadsutbildning på en ort är det sna-

rare en signal till huvudmän för komvux att det föreligger ett kompetensbehov 

och att placering av reguljär utbildning inom yrkesområdet bör övervägas. 

4.3.4 En regional bild över elevers efterfrågan av utbildning 

Även enligt utredningens förslag till nya principer för dimensionering av gymn-

asial utbildning ska elevers efterfrågan av utbildning vägas in. Därför är det en 

central fråga för planeringsunderlagen hur elevers efterfrågan och önskemål om 

utbildning kan beskrivas, så att även detta blir vägledande för bedömningar om 

utbildningarnas dimensionering. Viktiga faktorer att hålla reda på är till exempel 

elevdemografin, hur elevers preferenser vid val till program och inriktning ändrar 

sig från år till år och hur tillgången till platser ser ut inom skolpendlingsområdet. 

Hur populär en viss skola är påverkar också sökmönster. 

Sökandemönster ger en bild av elevintresse i gymnasieskolan  

Ett vanligt begrepp för att beskriva relationen mellan tillgängliga platser och ele-

vers val är söktrycket, det vill säga antalet förstahandssökande i förhållande till 

antalet platser. I utredningen konstateras att föregående års söktryck i hög grad är 

en styrande parameter för dimensionering av kommande års utbildningar.48 Det 

konstateras också att detta är otillräckligt som underlag för dimensionering ef-

tersom elevernas ansökningar till stor del följer det tillgängliga utbudet.49 Detta är 

samtidigt ett förfarande som bidrar till att bevara utbudet oförändrat.  

Ett problem med begreppet söktryck är att det inte alltid ger en sann bild om en 

utbildnings popularitet. Det kan i vissa situationer finnas incitament för huvud-

män att upprätthålla ett högt söktryck på en utbildning. Det kan exempelvis 

handla om att locka elever med högre meritvärden eller att upprätthålla en bild av 

en utbildning som prestigefull med hög konkurrens om platserna. Detta kan hu-

vudmannen uppnå genom att behålla en liten organisation trots att många elever 

 
47 Gymnasial utbildning avser i detta sammanhang utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux på 
gymnasial nivå. 
48 SOU 2020:33, s. 335. 
49 SOU 2020:33, s. 288. 
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söker. Då kan söktrycket användas i marknadsföringssyfte för att locka fler ele-

ver.  

Vidare, om en viss skola anses vara särskilt attraktiv eller har ett gott rykte kan 

detta leda till att många elever söker sig till skolan, och att valet av program är se-

kundärt. I ett sådant fall kan det, utan närmare lokalkännedom, vara svårt att av-

göra i vilken utsträckning söktrycket representerar ett starkt elevintresse för pro-

grammen som skolan erbjuder eller önskan om att gå på skolan i sig. 

Detta talar för att andra parametrar än söktryck behöver användas i regionernas 

planering och dimensionering av gymnasial utbildning, som följaktligen behöver 

finnas med i Skolverkets planeringsunderlag. Lämpligen den trendmässiga ut-

vecklingen av sökandemönster, uttryckt som andelen i den regionala elevpopulat-

ionen som söker till respektive utbildning. Men det kan också behövas mer ut-

vecklade former för att fånga det faktiska elevintresset. Till stor del är det bris-

tande kunskap om elevintresset som bibehåller söktryck som främsta verktyg vid 

planering och dimensionering. 

Skolverket producerar statistik om elevers utbildningsval i gymna-

sieskolan 

Skolverket publicerar årligen nationell statistik över elevers förstahandsval av 

gymnasieprogram. En stor andel elever som söker en utbildning i första hand indi-

kerar ett starkt intresse för den utbildningen. 

I planeringsunderlagen kan Skolverket göra regionala nedbrytningar av statistiken 

för att följa upp hur elevers utbildningsval ser ut i en region eller i ett skolpend-

lingsområde. Det är nödvändigt att redovisa uppgifter för flera år för att åskådlig-

göra trender i hur elevers sökmönster utvecklas över tid. Det är möjligt att bryta 

ner statistik per nationellt program, men inte på inriktningsnivå. 

Jämfört med söktryck är elevers förstahandsval en mer robust indikator på elevin-

tresse eftersom den inte beräknas baserat på andra faktorer som kan förändras från 

år till år. Däremot kan även elevers förstahandsval indirekt påverkas av olika fak-

torer. Ett högt söktryck på en viss utbildning föregående år kan tillexempel av-

skräcka elever från att söka nästa år. Även elevernas tillgång till information om 

valmöjligheter, skolors attraktivitet och rykte är faktorer som övertid kan påverka 

elevernas sökmönster. 

Uppgifter om antagning saknas för gymnasiesärskolan 

Mottagande och antagning till gymnasiesärskolan skiljer sig från gymnasieskolan. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har 

upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans 

kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan består 

av nio nationella program samt individuella program för elever som inte bedöms 

kunna följa utbildningen på ett nationellt program. 

Varje kommun ansvarar också för att själva eller genom samverkan erbjuda alla 

som tillhör målgruppen en utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan. 
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Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett allsidigt utbud av nationella program, 

och anpassa utbudet så långt som möjligt med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Vid utformning av gymnasiesärskola ska också kommunen beakta vad som är 

ändamålsenligt för eleverna ur kommunikationssynpunkt. Utbildningen ska så 

långt det är möjligt organiseras så att ingen elev på grund av skolgången behöver 

bo utanför det egna hemmet.50 

Programbredden i kombination med att målgruppen är begränsad innebär en sär-

skild problematik för de kommunala huvudmännen att upprätthålla ett brett utbud 

i gymnasiesärskolan. Såväl utbudet som mottagandet och antagningen baseras i 

hög grad på målgruppens storlek, behov och efterfrågan. 

Elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har också möjlighet att stu-

dera på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Enligt skollagen är hemkom-

munen skyldig att erbjuda elever från grundsärskolan utbildning på yrkesintro-

duktion eller individuellt alternativ i gymnasieskolan om eleven önskar sådan ut-

bildning. Endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till elevens bästa behö-

ver hemkommunen inte erbjuda dessa program. Hemkommun får också erbjuda 

språkintroduktion till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.51 

Före läsåret 2019/20 har Skolverket endast haft tillgång till uppgifter på grupp-

nivå för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Med anledning av att 

myndigheten nu har rätt att behandla uppgifter på individnivå för elever i grund-

särskolan och gymnasiesärskolan finns förutsättningar för att närmare studera flö-

dena till och från gymnasiesärskolan. Ett utvecklingsarbete är initierat på myndig-

heten och en strategi för det fortsatta arbetet har tagits fram.52  

En ökad kunskap om hur elever rör sig i utbildningssystemet ökar möjligheten till 

fördjupade analyser och jämförelser. I dag är kännedomen begränsad om hur ele-

verna i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning 

rör sig inom och mellan skolformer. 

Skolverket bedömer att antalet elever i gymnasiesärskolan är för litet för att kunna 

göra regionala nedbrytningar. Uppgifter om övergång mellan skolformer kommer 

att behöva begränsas till nationell nivå. Beslutet huruvida uppgifter om övergång 

mellan skolformer ska inkluderas i planeringsunderlagen kan fattas när Skolverket 

har kommit längre i arbetet med att utveckla den individbaserade statistiken. 

Att kartlägga elevers efterfrågan är svårare inom komvux 

Söktryck, antalet platser och utbildningsutbudet inom komvux är tänkbara para-

metrar för ett regionalt planeringsunderlag som diskuterats inom ramen för detta 

uppdrag. Möjligheten att lämna sådana uppgifter och deras värde i ett planerings-

underlag har också diskuterats i de samråd som genomförts. Slutsatsen är att såd-

ana uppgifter skulle vara värdefulla i ett regionalt planeringsunderlag samtidigt 

 
50 18 kap. 27–28 §§ och 19 kap 34 § skollagen (2010:800). 
51 17 kap. 16 § skollagen (2010:800). 
52 Skolverket (2020a). 
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som de skulle vara svåra att samla in och riskerar att ge dålig träffsäkerhet, och 

därför finns de i nuläget inte med i planeringsunderlagens föreslagna utformning.  

När det gäller planering och dimensionering har komvux andra förutsättningar än 

gymnasieskolan. Utbildningen ska bland annat utgå från individens behov och 

förutsättningar, vara flexibel i tid och rum samt bedrivas kontinuerligt året om. 

Det finns ingen reglering om fasta studieperioder likt läsår eller reglering om 

samverkansavtal vid antagning som för gymnasieskolan.  

Dessa flexibla förutsättningar inom komvux skapar möjlighet att organisera ut-

bildningen på olika sätt, både för att tillgodose arbetsmarknadens och den en-

skilde individens behov. Det gör också att organisationen gällande till exempel 

antagning kan se olika ut mellan olika huvudmän. Det möjliggör också snabba 

omställningar vilka kan vara svåra att fånga i ett mer långsiktigt planeringsun-

derlag. 

Antagning och elevers sökmönster 

Antagningsprocessen inom komvux består av flera steg från att en ansökan läm-

nas in till den sökandes hemkommun till att den sökande är antagen på utbild-

ningen.53 Om ansökan avser utbildning som anordnas av en annan huvudman än 

hemkommunen ska hemkommunen skicka ansökan till den mottagande huvud-

mannen tillsammans med ett yttrande om hemkommunen åtar sig att svara för 

kostnaderna för utbildningen eller inte. 

Grunden för beslutet om mottagande är att huvudmannen ska göra en bedömning 

av den sökandes behörighet och eventuella rätt till utbildningen. Bedömningen av 

behörighet och rätt till utbildning ska göras för varje kurs som ansökan avser. En 

behörig sökande blir mottagen och därefter antagen. Om alla behöriga sökande 

inte kan antas till utbildningen ska dock ett urval göras, där de med störst behov 

av utbildning ska prioriteras enligt de urvalsregler som finns.54  

För sökande som utöver att de är behöriga även bedöms ha rätt till utbildningen 

ska dock inget urval göras.55 För en sökande med rätt till utbildning innebär ett 

beslut om mottagande att den sökande också antas till utbildningen. 

Detta innebär sammantaget att av det totala antalet sökande till en kurs blir inte 

nödvändigtvis alla antagna. Sökande kan falla bort i antagningsprocessen genom 

att inte vara behöriga eller vid ett eventuellt urval. Statistik över sökande och an-

tagna ger information om hur stor andel sökande som blir antagna till en utbild-

ning. Till ett regionalt planeringsunderlag skulle då sådan statistik kunna ge en 

bild av till vilka kurser störst andel antas till eller nekas utbildning, samt visa 

vilka kurser som har störst och minst antal sökande totalt.  

 
53 Ansökan, mottagande, antagning, behörighet och rätt till utbildning på gymnasial nivå regleras i 20 kap. 19–23 §§ 

skollagen. 
54 Urval regleras i 3 kap. 7 och 8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
55 En elev har rätt till utbildning inom komvux på gymnasial nivå på vissa grunder som anges i 20 kap. 19, 19 a–b §§ 

skollagen. Rätten avser utbildning i syfte att exempelvis uppnå grundläggande eller särskild behörighet till utbildning 

inom högskolan eller yrkeshögskolan. 
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Ingen av dessa uppgifter samlas i dagsläget in i den officiella statistiken. Därför 

behöver värdet av dessa uppgifter ställas mot en ökad uppgiftslämnarbörda hos 

huvudmännen. Även om denna statistik kan ge en bild av söktrycket och vilka 

kurser som efterfrågas är det en fragmentiserad bild som dessutom kan vara svår 

att jämföra kommuner emellan. Det finns också fler parametrar som kan göra ett 

sådant underlag svåranalyserat. Till exempel kan en låg andel antagna individer i 

förhållande till antal sökande bero på kommunens ekonomi och prioriteringar, 

snarare än ett högt söktryck och individernas efterfrågan. 

Många faktorer påverkar elevers val och preferenser 

Skolverket har inom ramen för detta uppdrag genomfört en kunskapsöversikt med 

syfte att sammanfatta det aktuella kunskapsläget om vilka huvudsakliga faktorer 

som styr ungdomars och vuxnas val av utbildning på gymnasial nivå. Kunskaps-

översikten bygger på en systematisk litteratursökning. 

Kunskapsöversikten visar att det är socialt begränsande strukturer som till stor del 

präglar individens preferenser. Dessa utgör en viktig begränsning för framför allt 

grundskolelevers och unga vuxnas val. Likväl begränsar behörighetskraven, ut-

bildningens marknadsstruktur och den regionala och lokala tillgången till utbild-

ningar elevers möjligheter att välja utbildning. Elever kan ha svårt att överblicka 

sina möjligheter och studie- och yrkesvägledning har här en viktig roll att fylla. 

Detta gäller även för vuxenutbildning. Där behöver vägledningen särskilt visa för 

individen vilka utbildningar som har goda förutsättningar att leda till ett arbete i 

framtiden. 

Vidare visar kunskapsöversikten att det finns mer material om ungdomars val till 

gymnasieskolan jämfört med vuxnas val av utbildning. Många studier bygger 

dessutom på ett begränsat urval av elever vilket innebär att generaliserbarheten är 

begränsad. Det kan därmed finnas behov av fler studier som belyser unga och 

vuxnas utbildningsval ur olika perspektiv. 

Sammanfattande slutsats om elevers efterfrågan av utbildning 

Elevers efterfrågan och önskemål om utbildning är viktig information som ska 

vägas in i Skolverkets bedömning av utbildningsutbudet och vilka behov av juste-

ringar som finns. Skolverket konstaterar att elevers sökmönster kan ge en indikat-

ion om elevers efterfrågan på utbildning, men det finns också begränsningar med 

att i för stor utsträckning styra utefter hur elever tidigare år har sökt utbildningar. 

Att endast dimensionera efter tidigare års sökmönster riskerar att bevara ett utbud 

som från början inte fullt ut motsvarar elevernas intressen och önskemål. 

Elevers utbildningsval är en komplex process som många gånger är ett resultat av 

kompromisser. De sociala strukturer som ligger bakom valen är påtagliga och det 

krävs en utvecklad studie- och yrkesvägledning, men också attitydförändringar 

hos både den som ska välja utbildning (samt vårdnadshavare i fallet med ungdo-

mar) för att dessa strukturer ska kunna motverkas. 

Skolverket anser att det finns anledning att överväga hur mer kvalitativa studier 

av elevers utbildningsval kan genomföras. Dessa kan bidra till att ge en mer 
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fördjupad bild av elevers efterfrågan av utbildning än vad som kan fångas genom 

att följa upp elevernas sökmönster. Dessa studier kan med fördel begränsas mot 

områden där det finns kunskapsluckor, exempelvis aspekter kring vuxnas val av 

utbildning, eller mot utbildningar där det finns en stor diskrepans mellan elever 

efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 

4.3.5 Prognoser över framtida elevkullar 

Att i någon mån kunna göra förutsägelser om det framtida behovet av gymnasial 

utbildning är en förutsättning för planering och dimensionering. Huruvida elev-

kullar förväntas öka, minska eller ligga stabilt över tid påverkar också bedöm-

ningarna om framtida dimensionering.  

Gymnasieskolan 

Den modell som Skolverket använder för att prognosticera antalet elever i gymna-

sieskolan på nationell nivå går att tillämpa även på län. Modellen utgår i korthet 

från nuvarande elever i gymnasieskolan, det förväntade antalet nya elever från 

grundskolan och det förväntade invandringsnettot. I prognosen beräknas antal ele-

ver utifrån hur länge de beräknas befinna sig i gymnasieskolan baserat på vilket 

program de läser. Vid en regional nedbrytning av modellen bör eleverna beräknas 

utifrån sitt hemlän. 

Vid en regional nedbrytning av modellen bör även länets pendlingsnetto beaktas. 

Vid ett positivt pendlingsnetto ska elever som pendlar från kommuner utanför lä-

net läggas till den prognosticerade elevkullen i länet. Vid ett negativt pendlings-

netto ska den gruppen elever som studerar på en ort utanför länet dras ifrån den 

prognosticerade elevkullen.  

Gymnasiesärskolan 

För gymnasiesärskolan gör Skolverket för närvarande ingen prognos över fram-

tida elevkullar. Detta har tidigare varit svårt eftersom Skolverket endast har haft 

tillgång till statistik på gruppnivå för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Skolverket har därför inte haft möjlighet att följa upp flöden inom och mellan 

dessa skolformer. 

Hur stor andel av eleverna i grundsärskolan som direkt fortsätter till gymnasie-

särskolan har tidigare inte funnits några uppgifter om, men elever som gått ut 

grundsärskolan har rätt att tas emot i gymnasiesärskolan under förutsättning att 

eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. 

Sedan 2019 är huvudmän skyldiga att rapportera individbaserade uppgifter från 

grundsärskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan. Ändringen innebär att 

Skolverket från och med läsåret 2019/20 ersätter tidigare gruppstatistik med indi-

vidbaserad statistik. Detta öppnar upp möjligheter för Skolverket att framgent 

följa upp flöden och övergångar hos elever som tillhör målgruppen för gymnasie-

särskolan.  
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Det är också relevant att följa upp flöden mellan gymnasiesärskolan och gymna-

sieskolans introduktionsprogram. Elever som tillhör målgruppen för gymnasie-

särskolan har också möjlighet att studera på ett introduktionsprogram i gymnasie-

skolan. 

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom Skolverket med anledning av de 

möjligheter som den nya statistiken innebär.56 Gymnasiesärskolan omfattar rela-

tivt små elevgrupper i flera län. Det innebär att regionala prognoser kan blir 

osäkra eller omöjliga att göra. 

Komvux 

Skolverket bedömer att prognoser över framtida elevkullar inom yrkesinriktad 

komvux inte bör göras i planeringsunderlagen. Sådana prognoser skulle vara be-

häftade med stor osäkerhet och därför sannolikt inte stödja huvudmännen i deras 

planering. 

Målgruppen för yrkesinriktad komvux går inte att avgränsa på samma sätt för 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Det är också en komplex uppsättning 

faktorer som påverkar deltagandet i komvux. Det är huvudmännen som efter gäl-

lande urvalsgrunder prioriterar och bedömer vilka som ska erbjudas plats i yrkes-

inriktad komvux.57 Antalet platser som erbjuds kan påverkas av vilka ekonomiska 

resurser som huvudmannen allokerar till skolformer. De som studerar på komvux 

kan göra det av många olika skäl. Regeringen avser att införa ett nytt studiestöd 

som syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som 

kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden.58 Detta kan ge ytterligare 

incitament för vuxna att efterfråga studier inom komvux på gymnasial nivå, eller 

utbildning i andra delar av utbildningssystemet. Sammantaget konstaterar vi att i 

vilken utsträckning som personer söker sig till komvux varierar över tid och på-

verkas av en rad omvärldsfaktorer.  

I vårt exempel på planeringsunderlag presenteras i stället ett antal indikatorer som 

visar den nuvarande omfattningen av yrkesinriktad komvux i länet och en trend 

över utvecklingen de senaste åren. Därutöver beskrivs andelen som har en utbild-

ning som är lägre än gymnasial nivå i länet och i jämförelse med riket som helhet. 

Detta kan visas som antal eller andel i olika åldersgrupper eller som utveckling 

över tid. Personer med låg utbildning i befolkningen är en av de främsta målgrup-

perna för yrkesinriktad komvux, varför uppgifter om detta kan vara relevant i ett 

planeringsunderlag. 

Sammanfattande slutsats om prognoser över elevkullar 

I förslaget till planeringsunderlag gör vi en prognos över framtida elevkullar inom 

gymnasieskolan i Södermanlands län. I gymnasiesärskolan görs inte detta i dag, 

 
56 Skolverket (2020a). 
57 Urval till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå regleras i 3 kap. 7 och 8 

§§ förordningen om vuxenutbildning. Den 1 juli 2021 ändrades skollagen gällande vilka som ska prioriteras till utbild-

ning när det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen 

innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Även urvalsreglerna i förordningen om vuxenutbild-
ning förändrades, och de urvalsregler som tidigare gällde särskilt för regionalt yrkesvux upphörde. Från och med 1 juli 

2021 gäller därmed samma urvalsregler för regionalt yrkesvux som för övriga komvux. 
58 Lagrådsremiss 2022-01-27. 
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men kan vara möjligt att göra i framtiden, men sannolikt endast på nationell nivå. 

För yrkesinriktad komvux bedömer Skolverket att planeringsunderlagen inte bör 

innehålla en prognos om framtida elevkullar, eftersom deltagandet i komvux är 

beroende av en komplex uppsättning faktorer som inte enkelt låter sig förutsägas. 

4.3.6 Uppföljning av elevers studieresultat, etablering och vi-

dare studier 

Utredningen belyser vikten av att kunskap om etablering på arbetsmarknaden och 

övergång till vidare studier efter avslutade gymnasiala studier i högre grad beak-

tas vid planering och dimensionering av utbildning.59 Skolverket publicerar årli-

gen statistik på nationell nivå över elevers etablering på arbetsmarknaden och 

övergången till fortsatta studier, efter avslutade studier i gymnasieskolan, komvux 

samt inom ramen för uppföljningen av statsbidraget regionalt yrkesvux. 

I samråden efterfrågar huvudmännen att information i de regionala planeringsun-

derlagen, så långt det är möjligt, ger information på en mer detaljerad geografisk 

nivå än Skolverkets nationella statistik. Därför har vi undersökt förutsättningarna 

att inkludera regionalt nedbruten statistik om elevers etablering och vidare studier 

med län som utgångspunkt. 

Populationen elever som avslutat studier 

I undersökningarna av ungdomarnas etablering har Skolverket utgått från de som 

avslutat ett nationellt program i gymnasieskolan med gymnasieexamen eller stu-

diebevis. Det senare innebär enligt Skolverkets statistik att en elev slutfört ett full-

ständigt nationellt program om 2 500 poäng och blivit betygsatt (F–A) i samman-

lagt 2500 kurspoäng eller fler.60 

Till skillnad från gymnasieskolan är det inte självklart hur en population avgång-

selever ska avgränsas inom komvux. En utbildning på komvux som består av en 

eller flera kurser kan påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter på året och det 

finns inget givet start- och slutdatum för en viss utbildning då utbildningen är an-

norlunda organiserad. Populationen ”avgångselever år 2017” definieras som de 

elever som studerade inom komvux under 2017 och som sedan inte förekommer 

som registrerade på någon ytterligare kurs under den närmast följande tvåårspe-

rioden, det vill säga 2018 och 2019. I klassificeringen av yrkesinriktningar har 

elevernas kurser tre år före avslutet räknats in. Till exempel, för en elev som av-

slutade komvux 2017 har vi räknat de kurser som eleven läst 2015, 2016 och 

2017. Skolverket har även övervägt om elever med endast avbrutna studier ska in-

kluderas i populationen. Vid regional nedbrytning av statistiken kan detta få ett 

betydande genomslag i resultaten.  

 
59 SOU 2020:33, s. 522. 
60 Se Skolverket (2021a). 
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Definition av etableringsstatus 

Etableringsstatus är ett mått som bygger på data från SCB:s LISA-databas61 i vil-

ken informationen hämtas från bland annat Sysselsättningsregistret, SCB:s Regis-

ter över personer i utbildning och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens 

händelsedatabas. Klassificering som bygger på information om en individs syssel-

sättning och arbetsinkomst kan redovisas ungefär två år efter det år som redovis-

ningen avser. 

Etablering på arbetsmarknaden definieras enligt en övre och nedre inkomstgräns 

som varje år skrivs upp med den genomsnittliga löneökningen för samtliga an-

ställda på arbetsmarknaden. Det finns två etableringsmått, ett som används för 

uppföljning av examinerade från yrkeshögskolan, universitet och högskola, och 

ett som används för gymnasieskolan. I denna redovisning används måttet för av-

slutade studier i gymnasieskolan både vad gäller elever som avslutat gymnasie-

skolan och komvux. 

Skolverket har övervägt att göra en justering i etableringsmåttet i förhållande till 

den kategorisering som anges av SCB.62 Enligt den ursprungliga kategoriseringen 

ingår studier inom yrkeshögskolan i kategorin övriga studier, tillsammans med 

bland annat studier inom komvux och folkhögskola. Studier inom yrkeshögskolan 

klassificeras dock som en högre nivå än gymnasial utbildning enligt det svenska 

kvalifikationsramverket SeQF. Därför kan det vara värdefullt att i planeringsun-

derlagen visa hur många från en viss utbildning som går vidare till eftergymnasial 

nivå, det vill säga högskole- eller yrkeshögskolestudier. Det som talar emot att 

göra denna justering i planeringsunderlagen är att det uppstår ett gränsdragnings-

problem, eftersom det finns viss annan utbildning som också kan betecknas som 

eftergymnasial utbildning. En annan nackdel är att statistiken då skiljer sig från 

hur Skolverket producerar etableringsstatistik på nationell nivå.  

Uppföljningsperioden bör vara olika för gymnasieskolan och komvux 

I den nationella statistiken följer Skolverket upp etableringsstatus vid flera olika 

tidpunkter efter avslutade gymnasiestudier och studier inom komvux. Eftersom 

planeringsunderlagen behöver innehålla en stor mängd information av olika slag 

anser Skolverket att det ökar tydligheten och förenklar tolkningen om endast upp-

gifter om etableringsstatus vid en tidpunkt presenteras. 

För gymnasieskolan föreslås att mätningarna av etablering och vidare studier görs 

tre år efter avslutad utbildning. För komvux föreslås att uppföljningstiden är ett år 

efter avslutade studier. Det är rimligt att ha en längre uppföljningsperiod för gym-

nasieskolan eftersom ungdomar som avslutat gymnasiestudier och ska träda in på 

arbetsmarknaden, i många fall för första gången, behöver längre tid på sig än 

vuxna att uppnå en etablerad ställning. Många som går vidare till eftergymnasiala 

studier gör det detta först senare än ett år efter avslutade gymnasiestudier. En upp-

följningstid på tre år för gymnasieskolan och ett år för komvux harmonierar också 

 
61 Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). Databasen innehåller data 
om sjuk‑, föräldra‑ och arbetslöshetsförsäkringen på individnivå. Den medger att över tiden följa en persons övergångar 

mellan exempelvis förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom. 
62 SCB (2020b). 
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med det föreslagna delmål och indikatorer som föreslås av skolmyndigheterna i 

modellen för uppföljning och analys av kvalitet och likvärdighet i skolan och för-

skolan.63 

Hantering av små tal 

På den regionala nivån är ofta antalet elever som avslutat en utbildning på ett nat-

ionellt program samt en specifik inriktning för få för att kunna redovisas i statisti-

ken. För att kunna skapa redovisningsbara grupper av elever som avslutat utbild-

ning på en mer detaljerad geografisk nivå föreslår vi att en redovisningsgrupp be-

står av sammanlagt tre årskullar med elever som avslutat utbildningen tre år efter 

varandra. Detta gäller både för gymnasieskolan och komvux. 

Vi har undersökt hur denna metod för att kombinera flera årskullar förbättrar för-

utsättningarna att redovisa statistiken på länsnivå. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att för gymnasieskolan leder en sammanslagning av årskullar till att vi 

får tillräckliga antal för de allra flesta program och län. I de allra flesta län baseras 

andelarna på fler än 100 individer för en majoritet av programmen. Oftast är det 

återkommande samma program som har låga antal.64 De län som har flera pro-

gram (fler än sju program) där andelarna baseras på låga antal är Gotlands län, 

Blekinge län och Jämtlands län. Om samma uppgifter däremot även redovisas per 

inriktning ökar antalet län och program som inte kan redovisas betydligt. 

När vi har undersökt underlaget för yrkesinriktad komvux har vi endast kunnat 

kontrollera för en årskull i taget. Resultatet visar tydligt att det är nödvändigt att 

slå ihop flera årskullar för att över huvud taget kunna redovisa etableringsstatistik 

på länsnivå för de flesta yrkesinriktningar. Trots detta kommer det i flertalet län 

ändå finnas ett antal yrkesinriktningar för vilka antalet avgångselever kommer att 

vara mycket få. 

Det finns ingen vedertagen gräns för vilket antal som behövs för att ge mått av 

tillräcklig kvalitet. Uppgifterna utgår ifrån en totalpopulation och visar faktiska 

andelar baserade på hela populationen. Det kan ändå finnas anledning att kommu-

nicera när uppgifter baserade på små antal föreligger (tillexempel färre än 50 ele-

ver), och att resultaten bör tolkas med försiktighet. 

För vissa län kommer det inte vara möjligt att redovisa uppgifter för nationella 

program inom gymnasieskolan eller yrkesutbildningar inom komvux på grund av 

få avgångna elever. Eftersom uppgifter om etablering och vidare studier ändå be-

döms vara viktiga indikatorer för att bedöma utbildningarnas koppling till arbets-

marknaden anser Skolverket att uppgifter från den nationella statistiken kan an-

vändas som komplement. 

 
63 Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). 
64 I ungefär hälften av länen baseras andelarna för riksrekryterande utbildningar och humanistiska programmet på färre 

än 50 elever. 
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Sammanfattande slutsats om elevers studieresultat, etablering och 

vidare studier 

Skolverket konstaterar att det är möjligt och efterfrågat att ta fram statistik över 

elevers studieresultat, etablering och vidare studier på länsnivå. För att kunna pre-

sentera statistik av god kvalitet krävs dock att vissa anpassningar görs i förhål-

lande till hur statistiken redovisas på nationell nivå. För utbildningar med få exa-

minerade elever finns det begränsningar med hur statistiken kan redovisas, det 

gäller särskilt i län med en mindre befolkning och därmed mindre elevpopulat-

ioner. Generellt blir statistiken mer osäker ju färre observationer som finns, men 

det finns ingen absolut gräns för när statistiken blir för osäker. 

Att bryta ner statistiken på en mer detaljerad geografisk nivå innebär att det i de 

flesta län blir omöjligt att redovisa etablering per inriktning inom gymnasiepro-

grammen. Det är en uppgift som i vissa fall kan vara relevant eftersom graden av 

etablering kan skilja sig betydligt mellan olika inriktningar inom samma program. 

Detta måste vägas mot huvudmännens tydliga önskemål om att få tillgång till 

uppgifter på en högre detaljnivå än den nationella statistiken i de regionala plane-

ringsunderlagen. Vad som är en lämplig avvägning behöver fortsatt prövas ut i 

samråd med huvudmän och andra målgrupper för planeringsunderlagen. 

4.3.7 Regional yrkesstatistik 

Skolverket har under hösten 2021 gett SCB ett utvecklingsuppdrag gällande yr-

kesstatistik med utgångpunkt i yrkesregistret. Uppdraget syftade till att utreda hur 

regional yrkesstatistik kan redovisas för examinerade från de nationella program-

men inom gymnasieskolan. I utredningsarbetet ingick att visa på olika alternativ 

och att resonera kring för- och nackdelar med dem. Uppdraget omfattade gymna-

sieskolans nationella program och inriktningar och belyser situationen i tre olika 

regioner (Södermanland, Skåne och Västerbotten).65 

Sammanfattningsvis konstaterar SCB att det är möjligt att stärka uppföljningen på 

regional nivå av utbildningars koppling till olika yrken. Statistik på riksnivå kan 

omfatta information om andelen som arbetar inom ett matchande yrke, de vanlig-

aste yrkena och de vanligaste branscherna. Sådan statistik lämpar sig att tas fram 

på programnivå för de högskoleförberedande program och på inriktningsnivå för 

yrkesprogrammen. Uppgifter om matchning mellan yrke och utbildning finns i 

dag endast för vissa utbildningsgrupper. Att göra matchningskartor för varje gym-

nasieprogram och inriktning skulle vara ett mycket omfattande arbete. 

Vidare konstaterar SCB att den regionala redovisningen ger bra information för 

många inriktningar, men den har också många luckor. Det beror på att många in-

riktningar har få examinerade. Det gäller generellt, men särskilt om de ska redovi-

sas regionalt. 

 
65 Underlag från SCB beställt av Skolverket. 
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Populationen är den samma som för etableringsstatistiken 

För att underlätta analysarbetet och tolkningen av uppgifterna är det avgörande att 

de grupper av avgångna elever i gymnasieskolan som följs upp i etableringssta-

tistiken respektive yrkesstatistiken överlappar i så stor utsträckning som möjligt. 

Det innebär bland annat att: 

• Analysen baseras på elever som slutfört med examen och elever som slutfört 

med studiebevis på minst 2 500p. 

• Uppföljningstiden är tre år efter avslutad gymnasieutbildning. 

• Tre årskullar slås samman för att öka antalet observationer. 

Yrkesuppgifter kan redovisas på flera olika sätt 

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. Det finns vissa upp-

gifter för egenföretagare, men täckningen bland dem är sämre. Andelen personer 

som saknar yrkesuppgift är också större bland yngre. 

Yrkesklassifikationen är en hierarkisk klassifikation som bygger på en fyrsiffrig 

kod. Används endast den första positionen så får man en mycket grov klassifice-

ring av yrken i yrkesgrupper. Ju fler positioner som används desto färre yrken 

grupperas ihop. Den fyrsiffriga koden är den mest detaljerade. 

Mervärdet av statistiken bedöms vara störst om den är tydlig. Därför anser Skol-

verket att yrken bäst redovisas på den mest detaljerade nivån där det är möjligt. 

Den detaljerade redovisningen fungerar bäst för inriktningar där en stor andel ar-

betar inom ett fåtal yrken. Inriktningar där de avgångna inte koncentrerar sig till 

några yrken lämpar sig bättre för en redovisning på en mer övergripande nivå. Det 

är särskilt tydligt vid en analys av avgångselever från de högskoleförberedande 

programmen. 

Ytterligare en fråga som har övervägts i arbetet är om yrkesuppgifter bör redovi-

sas för de som avslutat en viss utbildning, eller om det är av större värde att se 

från vilka utbildningar som rekrytering till ett visst yrke sker. 

Skolverket redovisar årligen nationell statistik över etablering och vidare studier. I 

samma redovisning inkluderas också uppgifter som de vanligaste yrkena för per-

soner som avslutat en viss utbildning. På samma sätt kan vi med regionalt nedbru-

ten statistik redovisa de vanligaste yrkena för respektive program och inriktning 

för avgångselever i länet. 

Samtidigt visade utredningen om planering och dimensionering att rekryteringen 

till vissa yrken sker brett från flera olika gymnasieprogram.66 Dessa yrken kräver 

inte någon specifik gymnasieutbildning. Arbetsgivare har i stället krav på 

 
66 SOU 2020:33, Bilaga 5. 
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generella kompetenser som till exempel att vara driftig och ordningsam eller att 

ha social kompetens. 

SCB har med hjälp av yrkesstatistik studerat skillnaderna för två gymnasiepro-

gram, vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Resultatet visar att det vanligaste yrket efter vård- och omsorgsprogrammet (un-

dersköterska) också till största delen rekryteras från just det programmet. Men 

samma koncentrerade rekrytering från ett program finns inte för andra vanliga 

vårdyrken. För skötare, vårdare, vårdbiträden och personliga assistenter med flera 

var även personer med utbildning från barn- och fritidsprogrammet och samhälls-

vetenskapsprogrammet vanligt. 

Ett liknande mönster går att se för inriktningarna bageri och konditori samt kök 

och servering inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det vanligaste yrket 

för de som läst inriktning bageri och konditori är bagare och konditorer. Av alla 

som rekryteras till det yrket kommer hela 75 procent från restaurang- och livsme-

delsprogrammet. Rekryteringen till yrkesgruppen restaurang och köksbiträden 

med flera och till yrkesgruppen hovmästare och servitörer sker däremot brett.  

Statistiken kan ge information om hur rekryteringsmönster ser ut, men den ger 

ingen information om bakomliggande skäl. Att rekrytering till ett yrke sker brett i 

stället för enbart från relevant inriktning kan bero på att arbetsgivare inte ställer 

krav på relevant yrkesutbildning. Men det kan också bero på att inte tillräckligt 

många med relevant yrkesutbildning finns att tillgå. 

Hantering av små tal 

På samma sätt som för etableringsstatistiken behöver hanteringen av små redovis-

ningsgrupper övervägas. Liksom för etableringsstatistiken har vi resonerat kring 

en gräns på 50 personer. Denna gräns sattes främst utifrån att resultaten ska vara 

någorlunda stabila. Ju lägre gräns som väljs desto mer påverkar enstaka personer 

fördelningen. Det är viktigt både vid jämförelsen av resultat för olika län och vid 

jämförelsen över tid. Gränsen hade också kunnat sättas lägre eller högre. Vidare 

beslutades att endast redovisa yrken med minst fem personer, detta för att säker-

ställa att inga avgångna kan röjas med hjälp av statistiken. 

För avgångna 2014 till 2016 finns sammanlagt 80 olika inriktningar. SCB:s be-

räkningar i de tre länen Skåne, Södermanland och Västerbotten visar att endast 

mycket få inriktningar kan redovisas per län om inga grupper slås ihop. En sam-

manslagning av flera årskullar avgångselever verkar ge bäst effekt för att öka re-

dovisningsgrupperna.  

Redovisningsgrupperna kan också förändras beroende på med vilken detaljerings-

grad som yrkesuppgiften anges. En mer grov indelning av yrkesuppgift kan ge 

större redovisningsgrupper, men kan försvåra tolkningen av resultaten. SCB visar 

i sin undersökning hur betydelsen av detaljer kan variera mellan branscher och 

beroende på hur yrkesstrukturen ser ut. 
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Yrkesstatistik för avgångna från komvux bör också ingå i planerings-

underlagen 

SCB:s har i sin fördjupning endast tittat på förutsättningarna i gymnasieskolan 

och dess program och inriktningar. I Skolverkets regionala planeringsunderlag 

bör även motsvarande yrkesstatistik för avgångna från yrkesinriktad komvux 

ingå. 

Principerna som SCB undersökt i sitt arbete är i stor utsträckning även relevanta 

för att på motsvarande sätt ge fördjupad information om övergång till yrke efter 

avslutad utbildning inom komvux på gymnasial nivå. Den största skillnaden mel-

lan skolformerna är principerna för att bestämma populationen. 

Sammanfattande slutsatser om regional yrkesstatistik 

Yrkesstatistik kan tillsammans med uppgifter om elevers etablering bidra till en 

fördjupad bild av utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden och ökad förstå-

else av hur väl den gymnasiala utbildningen bidrar till att tillgodose arbetsmark-

nadens kompetensbehov. 

För att underlätta analysarbetet och tolkningen av uppgifterna bör yrkes- och eta-

bleringsstatistiken bygga på samma population. 

Att bryta ner statistiken på en mer detaljerad geografisk nivå innebär att det för 

flera län blir omöjligt att redovisa yrken per inriktning i gymnasieprogram eller 

yrkesutbildningar inom komvux med få elever. 

Yrkesuppgifter kan redovisas på flera olika sätt, Skolverket behöver fortsätta att 

undersöka vilken typ av redovisning som är mest ändamålsenlig. 

4.3.8 Arbetsmarknadens framtida behov av kompetens 

För att planeringsunderlagen ska stödja huvudmännen i att dimensionera gymn-

asial utbildning med hänsyn tagen till arbetsmarknadens kompetensbehov behö-

ver dessa behov beskrivas. De nationella myndigheter som har i uppdrag att ta 

fram prognoser om framtida kompetensbehov är SCB och Arbetsförmedlingen. I 

följande avsnitt beskrivs myndigheternas prognosarbete och hur de föreslås att an-

vänds i planeringsunderlaget. Vidare beskrivs också hur regionala aktörer kan 

stödja Skolverket med att fördjupa bilden av de regionala kompetensbehoven. 

Långsiktiga prognoser över utbildning och arbetsmarknad 

SCB publicerar en långsiktig utbildnings- och arbetsmarknadsprognos var tredje 

år: Trender och prognoser. Den senaste publiceringen gjordes 2020 där basåret för 

prognosen är 2018.67 Prognosperioden sträcker sig fram till 2035. Rapporten pre-

senterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för 

olika utbildningsgrupper och syftar till att lyfta fram de skillnader mellan tillgång 

och efterfrågan på utbildade som kan komma att uppstå om utvecklingen 

 
67 SCB (2020c). 
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fortsätter på samma sätt som i dag. I prognosarbetet studeras strömmar i utbild-

ningssystemet och vidare till arbetsmarknaden. 

Den prognos som tas fram ska täcka hela arbetsmarknaden och är indelad i olika 

utbildningsgrupper. För utbildningar på gymnasial nivå motsvarar utbildnings-

grupperna i huvudsak indelningen i gymnasieskolans yrkesprogram. Däremot sak-

nas prognoser för utbildningsgrupper som motsvarar personer som läser hant-

verksprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Båda dessa utbildningsgrup-

per är svårfångade av flera skäl. Personer med dessa utbildningsbakgrunder är 

spridda inom många olika branscher. Vidare skapar tidigare förändringar i gym-

nasieprogrammens inriktningar gränsdragningsproblem mellan industritekniska 

programmet och hantverksprogrammet, samt restaurang- och livsmedelsprogram-

met och hotell- och turismprogrammet. 

I Trender och prognoser redovisas också en samlad prognos för behovet av perso-

ner med eftergymnasial utbildning, samt en prognos för personer med högskole-

förberedande gymnasieutbildning som högsta utbildning. Dessa två grupper kan 

utgöra utgångspunkten för att bedöma behovet av elever som läser ett högskole-

förberedande program. Bedömningarna av efterfrågan på denna grupp komplice-

ras dock av att kopplingen mot arbetsmarknaden vanligen går via en ytterligare 

utbildning. Behov finns därför av att utreda hur skattningarna i Trender och Pro-

gnoser kan användas på bästa sätt för att bedöma det totala behovet av elever som 

läser ett högskoleförberedande program. 

Prognosens huvudsakliga resultat är att visa på behovet av antalet utbildade inom 

en viss utbildningsgrupp, genom att beräkna den prognosticerade tillgången, samt 

hur många som förväntas vara efterfrågade inom denna grupp i slutet på prognos-

perioden. 

Trender och prognoser tas som regel fram på nationell nivå. Det går därmed inte 

att utläsa regionala skillnader för de utbildningsgrupper som ingår i prognosen. 

För närvarande genomför SCB en regional nedbrytning av prognosen inom ramen 

för en samlad beställning från regionernas regionalt utvecklingsansvariga och 

Tillväxtverket. Den geografiska avgränsningen för de regionala prognoserna är 

län. De regionala prognossiffrorna planeras att levereras i slutet av mars 2022. 

Därför har Skolverket inte haft möjlighet att ta del av SCB:s regionala prognoser 

för att presentera dem i vårt exempel på planeringsunderlag, som presenteras till-

sammans med denna redovisning. 

Skolverket anser att planeringsunderlagen, i den utsträckning det är möjligt, bör 

innehålla regionalt nedbrutna prognoser som bygger på Trender och prognoser. 

För att kunna förse Skolverket med regionala utbildnings- och arbetsmarknads-

prognoser finns ett behov av att SCB regelbundet tar fram regionala prognoser ba-

serat på Trender och prognoser även i framtiden. Vi utvecklar detta under avsnitt 

5.4. 
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Arbetskraftsbarometern 

Arbetskraftsbarometern är en enkätundersökning med ett urval av arbetsgivare 

som SCB genomför årligen. Arbetskraftsbarometern redogör dels för arbetsgivar-

nas bedömningar om för vilka utbildningar det finns brist på arbetssökande re-

spektive där det finns god tillgång under referensåret, dels hur anställningsbeho-

ven ser ut på ett respektive tre års sikt. Arbetsgivarna redogör för bristen på 

nyutexaminerade samt på yrkeserfarna.68 

Arbetskraftsbarometern ger endast uppgifter på nationell nivå. Eftersom det är en 

urvalsundersökning går det inte att göra regionala nedbrytningar av resultaten. Ar-

betskraftsbarometern omfattar 13 utbildningsgrupper på gymnasial nivå. Liksom 

för Trender och prognoser saknas här uppgifter om utbildningsområden som mot-

svarar hantverksprogrammet samt hotell och turismprogrammet. Därutöver sak-

nas även en utbildningsgrupp som motsvarar handel- och administrationspro-

grammet.69 Den sistnämnda utbildningsgruppen har varit med tidigare men har ta-

gits bort på grund av problem med den statistiska kvaliteten. 

Vi har övervägt att inkludera Arbetskraftsbarometern i planeringsunderlagen. För-

delen är att undersökningen är omfattande och täcker en stor andel av yrkesutbild-

ningarna på gymnasial nivå. Arbetskraftsbarometern kompletterar Trender och 

prognoser genom att beskriva kompetensbehov på kortare sikt, vilket kan vara en 

mer relevant indikator för yrkesutbildningar inom komvux. Det som talar emot att 

inkludera Arbetskraftsbarometern i de regionala planeringsunderlagen är att 

undersökningen endast ger en nationell bild och att inte alla yrkesområden inom 

gymnasial utbildning finns med. 

Projekt kring en efterfrågeundersökning 

Ett ökat fokus på kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med problem kopp-

lade till att mäta efterfrågan på arbetskraft, gör att SCB för närvarande ser över ett 

antal av de undersökningar som finns på området. I ett projekt som inleds under 

2022 undersöks möjligheterna att helt eller delvis slå samman Arbetskraftsbaro-

metern, SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser samt Arbetsförmedlingens ar-

betsgivarundersökning. I projektet kommer såväl användarbehov, urvalsdesign, 

frågeställningar som arbetsgivarnas förutsättningar att lämna information att utre-

das. Målsättningen är att implementera en eventuell ny undersökning under tredje 

kvartalet 2023. 

I projektet kring en ny efterfrågeundersökning finns den regionala dimensionen 

med i både användarbehov och urvalsdesign. SCB kommer också att beakta de 

ökade behov av regionalt nedbruten statistik som följer av en i större utsträckning 

regional planering och dimensionering av gymnasieskolan. 

Möjligheten att redovisa arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft inom olika 

kompetensområden per län begränsas både av tillgängliga resurser och av vad 

som är praktiskt möjligt, med tanke på stora variationer i regionernas 

 
68 Arbetskraftsbarometern finns tillgänglig via SCB:s statistikdatabas: www.statistikdatabasen.scb.se. 
69 Handel- och administrationsprogrammet byter namn från hösten 2022 till försäljnings- och serviceprogrammet. De 

nya bestämmelserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. 
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arbetsmarknads- och näringsgrensstruktur. Det är dock enligt SCB troligt att re-

sultaten av en ny efterfrågeundersökning åtminstone i vissa delar kommer kunna 

komplettera myndighetens regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser.70 

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser 

Arbetsförmedlingen producerar prognoser för arbetsmarknadens framtida behov 

av kompetens till tjänsten Hitta yrkesprognoser. Till skillnad från SCB, som i 

Trender och prognoser redovisar prognoser för efterfrågan av arbetskraft med en 

viss utbildning, prognosticerar Arbetsförmedlingen hur möjligheterna till arbete 

ser ut för specifika yrken. Prognoserna riktas främst till arbetssökande och perso-

ner som står inför ett studie- och yrkesval.71  

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser använder myndighetens verksamhetssta-

tistik över lediga platser samt registerdata från SCB. Prognosen beskriver hur stor 

konkurrens som råder inom ett visst yrke. Prognosen kan därför inte användas för 

att bedöma bristen på kompetens eller hur många som behöver utbildas inom ett 

visst yrke för att möta efterfrågan. Yrkesprognoserna görs årligen på ett och fem 

års sikt. 

I dagsläget tar Arbetsförmedlingen endast fram yrkesprognoser på nationell nivå. 

Myndigheten arbetar för närvarande på att utveckla modellen för att möjliggöra 

redovisning av prognoser på regional nivå. Regionala prognoser kommer att fin-

nas för de funktionella analysregionerna (FA-regioner). Det är möjligt att beräkna 

yrkesprognoserna på länsnivå genom att vikta bedömningarna som görs i respek-

tive FA-region. 

Det finns begränsningar för vilka yrken som Arbetsförmedlingen kan göra pro-

gnoser. I den nationella prognosen har små yrken med färre än 3 000 förvärvsar-

betande, chefsyrken, militära yrken och heterogena yrkesgrupper exkluderats. 

Även andra yrken som av olika anledningar har en statistisk osäkerhet har exklu-

derats. Det kan röra sig om tidsseriebrott eller en stor variation i kompetenskrav 

för yrket. 

Dessa metodologiska begränsningar innebär att det inte med säkerhet går att 

åstadkomma prognoser för alla relevanta yrken som matchar mot de nationella 

gymnasieprogrammen. När Arbetsförmedlingen gör prognoser på regional nivå 

förstärks de metodologiska begränsningarna, vilket innebär att fler yrken behöver 

exkluderas. 

Skolverket ser ett behov av att, i fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen, närmare 

bestämma vilka yrken som bör beaktas inom vilka yrkesområden. Här behöver 

bedömningar göras av vilka yrken som är relevanta målyrken för olika gymnasi-

ala utbildningar. I samtal med Arbetsförmedlingen har det också framkommit att 

de i utvecklingen av nya analysmetoder arbetar för att kunna visa på inom vilka 

yrken det råder brist på kompetens snarare än hur konkurrensen för yrket är. På 

 
70 Möte med SCB 2022-02-01. 
71 Hitta yrkesprognoser finns tillgänglig på Arbetsförmedlingens webbplats: www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsso-

kande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden. 
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kort sikt kan Arbetsförmedlingen bistå Skolverket med att manuellt justera pro-

gnoserna i viss mån med detta i beaktande.72 

Regionala matchningsindikatorer 

För att ytterligare belysa arbetsmarknadens efterfrågan på utbildning har Skolver-

ket övervägt att inkludera regionala uppgifter om förvärvsgrad och matchning 

mellan yrke och utbildning för tillgängliga utbildningsgrupper på gymnasial nivå. 

Uppgifter om förvärvsgrad och matchning finns tillgängliga genom SCB:s statis-

tikdatabas om regionala matchningsindikatorer. Databasen har tagits fram av Reg-

lab i syfte att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjning. Tillväxtver-

ket är ansvarigt för förvaltning och utveckling av databasen. 

Indikatorn matchad förvärvsgrad per utbildningsgrupp som används i planerings-

underlaget är framtaget i syfte att mäta efterfrågan på arbetskraft med en viss ut-

bildning. En hög förvärvsgrad med en samtidigt låg matchad förvärvsgrad visar 

att de som läst en utbildning är i arbete men inte inom det område de utbildade 

sig. Ett sådant förhållande kan indikera en lägre efterfrågan på arbetskraft med 

denna utbildningsbakgrund.73 Matchad förvärvsgrad är ett indirekt mått som kan 

ha flera bakomliggande mekanismer som förklarar skillnaden mellan förvärvsgra-

den och den matchade förvärvsgraden. En låg förvärvsgrad kan indikera att det rå-

der en mättnad på arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft med en viss utbild-

ning, men det kan också exempelvis tolkas i termer av hur väl utbildningens inne-

håll och kvalitet motsvarar arbetsmarknadens förväntningar. Det innebär att upp-

gifter om matchad förvärvsgrad behöver kompletteras med kvalitativ kunskap om 

arbetsmarknadens kompetensbehov och om utbildningarnas innehåll som finns 

bland huvudmännen och andra regionala aktörer. 

Regionala aktörer behövs för att komplettera bilden 

I Skolverkets arbete med framtagande av förslag till regionala planeringsunderlag 

har det genomförts en kartläggning av vilka underlag som i dag tas fram av de 

regionalt utvecklingsansvariga (RUA) som stöd till utbildningsanordnare och 

andra aktörer i arbetet med regionalt tillväxt- och kompetensförsörjningsarbete. 

Skolverkets kartläggning bekräftar den bild som ges i utredningen, som konstate-

rar att de regionala prognoser som görs inte tydligt har adresserats till utbildnings-

systemets huvudmän. Vidare konstaterar utredningen att tillgången till behovsana-

lyser om de gymnasiala utbildningarnas nuvarande och önskvärda bidrag till kom-

petensförsörjningen är skiftande över landet. 

Utifrån att regionerna ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpoliti-

ken och därmed arbetar med grundläggande regionalt kompetensförsörjningsar-

bete genomför de analyser, prognoser och statistiksammanställningar.74 Utifrån de 

beskrivningar som Skolverket tagit del av från de regionalt utvecklingsansvariga 

framgår att även om regionerna arbetar med kunskapsmaterial rörande 

 
72 Möte med Arbetsförmedlingen 2022-01-21. 
73 Reglab (2014). 
74 Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 
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kompetensförsörjning, arbetsmarknad och utbildning är det en varierande resurs-

sättning och analyskapacitet bland de olika regionerna. 

Från flera håll beskrivs ett starkt beroende av analyser och prognoser som görs av 

nationella myndigheter. I vissa fall kan det röra sig om att RUA främst fungerar 

som en förmedlare eller översättare genom vilken denna information kanaliseras 

till utbildningsanordnare och andra intressenter. I andra fall genomför RUA egna 

studier och rapporter. Det finns också flera exempel på regioner som publicerar 

material som berör kompetensförsörjningen eller utbildningsutbudet som interak-

tiva tjänster på webben. Även om vissa regioner genomför större studier och tar 

fram välarbetade underlag med tillhörande prognoser är studierna allt som oftast 

specifika nedslag som inte bedrivs med kontinuitet och i systematik. 

Utifrån Skolverkets kartläggning är det svårt att tydligt utröna hur samarbetet 

mellan de regionala aktörerna och huvudmännen ser ut i dag, annat än att variat-

ionen över landet är betydande. 

Skolverket behöver en kvalitativ bild av den regionala arbetsmarknadens 

kompetensbehov 

De datakällor som används för att visa på det framtida regionala arbetsmarknads-

behovet av kompetens baseras i stora delar på registerdata och har olika möjlig-

heter till att visa på behovet av utbildning inom de nationella gymnasieprogram-

mets inriktningar. Trender och prognoser och Arbetskraftsbarometern visar båda 

endast behovet av utbildade inom relativt breda utbildningsgrupper. Arbetsför-

medlingens yrkesprognoser visar i detta sammanhang en tydligare efterfrågan på 

särskilda yrken som kan härledas till de olika programmen samt i viss mån till 

programmens inriktningar. Eftersom prognosmodellerna i stor utsträckning byg-

ger på registerdata är Arbetsförmedlingens och SCB:s prognoser begränsade till 

de vanligaste yrkena på arbetsmarknaden och är inte anpassade till att fånga upp 

nya yrken på framväxt eller andra framtidsyrken. 

Som ett komplement till SCB:s och Arbetsförmedlingens prognoser och för att yt-

terligare fånga det särskilt regionala arbetsmarknadsbehovet av utbildning bör 

planeringsunderlaget kompletteras med behovsanalyser från regionala aktörer. 

Både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och RUA genomför behovsana-

lyser och besitter kvalitativ kunskap om den regionala arbetsmarknadens specifika 

behov som kan komplettera bilden som ges av de kvantitativa prognosmodellerna. 

Utredningen om planering och dimensionering föreslår att regionala branschråd 

ska inrättas som bland annat skulle kunna bistå Skolverket med bedömningar om 

kompetensbehov på den regionala arbetsmarknaden.75 Regeringen föreslår i sin 

proposition att regionerna ska få i uppdrag att tillhandahålla bedömningar av lä-

nets kompetensbehov.76 Skolverket bedömer att en regional aktör skulle ha en 

viktig roll att fylla inom ramen för de regionala planeringsförutsättningarna. Både 

för att förse Skolverket med kompletterande uppgifter om den regionala 

 
75 SOU 2020:33, s. 541 och 645. 
76 Prop. 2021/22:159, s. 96. 
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arbetsmarknadens specifika behov. Men också genom att stödja huvudmännen i 

regionen i det konkreta planeringsarbetet, som understöds av planeringsunderla-

gen. 

För att säkerställa ett likvärdigt underlag över landet bör uppgiften för den region-

ala funktion som ska förse Skolverket med underlag få ett avgränsat uppdrag och 

mandat. Den regionala funktionen skulle exempelvis komplettera prognoserna 

från Arbetsförmedlingen och SCB genom att: 

• Förse Skolverket med en fördjupad bild av vilka inriktningar inom gymnasie-

skolans program eller yrkespaket inom komvux där det finns särskilda kom-

petensbehov. 

• Förse Skolverket med information om regionalt arbetsmarknadsbehov av 

målyrken från hantverksprogrammet och hotell- och turismprogrammet för 

vilka vi saknar nationella arbetsmarknadsprognoser. 

• Förse Skolverket med information om planerade tillväxtpolitiska satsningar 

eller företagsinvesteringar inom regionen som kan påverka det regionala kom-

petensbehovet. 

• Visa på behov i framtidsyrken eller för små branschers behov som inte Ar-

betsförmedlingens eller SCB:s prognoser fångar upp.  

Sammanfattande slutsats om beskrivningar av arbetsmarknadens 

kompetensbehov 

Ett heltäckande och väl underbyggt underlag som beskriver arbetsmarknadens 

kompetensbehov är en viktig förutsättning för att Skolverket ska kunna göra till-

förlitliga bedömningar om vilka utbildningar som är efterfrågade på arbetsmark-

naden. Lika så bör det finnas underlag för att bedöma i vilken utsträckning som 

dagens utbud tillgodoser denna efterfrågan. Detta är också viktig information som 

huvudmännen behöver beakta vid dimensionering av utbildningsutbudet. 

För att åstadkomma detta bedömer Skolverket att planeringsunderlagen behöver 

kombinera flera källor, där Arbetsförmedlingens och SCB:s prognoser och arbets-

marknadsundersökningar utgör basen. Dessa underlag kompletterar i någon mån 

varandra och möjliggör att se behov både på kort och lång sikt. Däremot saknas 

bedömningar av behov inom specifika utbildningsinriktningar och även vissa 

breda yrkesområden i dessa prognoser. Vidare ger dessa underlag i huvudsak en 

bild över den nationella arbetsmarknadens kompetensbehov. Underlagen behöver 

således utvecklas för att även ge en bild av de regionala kompetensbehoven, vil-

ket också sker för närvarande. 

Skolverket anser också att regionala aktörer behöver bistå myndigheten med be-

dömningar av länsvisa kompetensbehov som kan komplettera de prognoser och 

arbetsmarknadsundersökningar som genomförs av de nationella myndigheterna. 

Skolverket konstaterar att regeringen föreslår att landets regioner ska få ett förtyd-

ligat uppdrag att bistå med regionala bedömningar av arbetsmarknadens kompe-

tensbehov inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete. 
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4.3.9 Skolverkets bedömningar 

Utifrån utredningens förslag om regionala planeringsunderlag framgår att Skol-

verket, utöver att presentera analyser av utbudet, elevers efterfrågan och behov 

samt arbetsmarknadens behov, ska presentera sammanvägda behovsanalyser för 

respektive region. I utredningen beskrivs detta som ett initialt steg i en längre pro-

cess där Skolverket i nästa steg ska bestämma regionala ramar för utbildning på 

gymnasial nivå. 

Regeringen föreslår i sin proposition att Skolverket ska ta fram regionala plane-

ringsunderlag som ska stödja planering, dimensionering och erbjudande av gymn-

asial utbildning.77 Vidare skriver regeringen att underlagen bör innehålla en tydlig 

bedömning av behovet av ändringar i utbildningsutbudet. Det innebär att Skolver-

ket bör peka ut områden där den gymnasiala utbildningen för unga och vuxna be-

höver förstärkas, bibehållas eller där den är för omfattande. Denna bedömning ska 

göras baserat på behoven på arbetsmarknaden samt ungas och vuxnas efterfrågan 

på utbildning.78 Som stöd för huvudmännen i sin planering och dimensionering 

anser Skolverket därför att den föreslagna utformningen av planeringsunderlagen 

erbjuder en vägledande och riktningsgivande sammanvägd bedömning. 

Bedömning av yrkesprogrammen och yrkesinriktad komvux 

I Skolverkets förslag till utformning av planeringsunderlag (bilaga 1) presenterar 

vi prognoser över behov av utbildade inom yrkesområden som matchar mot yr-

kesprogrammen inom gymnasieskolan och utbildningar i yrkesinriktad komvux. 

Arbetsförmedlingen genomför prognoser på kort sikt (ett och fem år) för de van-

ligaste yrkena på arbetsmarknaden. SCB genomför långsiktiga utbildnings- och 

arbetsmarknadsprognoser för utbildningsgrupper som motsvarar gymnasieskolans 

yrkesprogram och personer med en gymnasieexamen från ett högskoleförbered-

ande program.  

Vidare behöver dessa prognoser kompletteras med regionala behov som inte bely-

ses i Arbetsförmedlingens eller SCB:s prognoser. Det kan till exempel handla om 

nya framväxande branscher, stora infrastruktur- eller industrisatsningar eller små 

men kritiska kompetensbehov som inte kan prognostiseras. Sådana förändringar 

kan innebära att viss gymnasial utbildning efterfrågas av den regionala arbets-

marknaden men saknas i utbildningsutbudet. 

Dessa prognoser och kompletterande regional information utgör basen för bedöm-

ningen av i vilken utsträckning yrkesutbildningarna behövs för att möta framtida 

behov på arbetsmarknaden. 

Utöver arbetsmarknadens kompetensbehov är utbildningarnas anknytning till ar-

betsmarknaden viktig information för att bedöma behovet av utbildningen. Sta-

tistik över etablering efter avslutad utbildning, yrkesstatistik och graden av match-

ning mellan utbildning och yrke är alla relevanta mått för att belysa hur väl 

 
77 Prop. 2021/22:159, s. 102. 
78 Prop. 2021/22:159, s. 105. 
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utbildningen i regionen bidrar till att försörja kompetensbehovet inom det aktuella 

yrkesområdet. 

För att väga in elevernas efterfrågan behöver också andelen av de sökande till re-

spektive utbildning beskrivas. Trenderna sedan några år tillbaka visar om efterfrå-

gan är ökande eller minskande. Detta till skillnad mot i dag då föregående läsårs 

antal sökande elever i relation till antalet platser utgör måttet på elevernas efter-

frågan, det söktryck som i hög grad styr dimensioneringen. Detta mått är bristfäl-

ligt eftersom såväl elevpopulationen som antalet platser är föränderligt.  

Som tidigare nämnts fångar inte heller andelsmåttet av sökande till utbildningar 

nödvändigtvis elevernas intressen. Vissa av eleverna kan egentligen vara intresse-

rade av utbildningar som inte finns inom det tillgängliga utbudet. Elever kan 

också avstå att söka en utbildning där det råder stor konkurrens i tron om att man 

inte kommer att antas. Skolverket ser därför skäl att överväga att ta fram ytterli-

gare, mer kvalitativ information om elevernas intresse i respektive region. 

Inom komvux kan vi endast följa upp elever i efterhand som läser utbildning inom 

ett visst yrkesområde. En stor mängd elever inom ett yrkesområde kan både indi-

kera en stor efterfrågan eller att det är en utbildning där det finns många tillgäng-

liga utbildningsplatser. Å andra sidan är det svårt att identifiera vilka utbildningar 

inom yrkesinriktad komvux som har ett starkt elevintresse men eventuellt begrän-

sas av att få utbildningsplatser erbjuds. 

Bedömning av de högskoleförberedande programmen 

Utredningen beskriver flera olika alternativ till hur de högskoleförberedande pro-

grammen kan bedömas av Skolverket. I ett scenario där Skolverket ska besluta 

om regionala ramar för programmen så kan det i vissa fall vara motiverat att detta 

görs per program. Ett annat alternativ är att en gemensam ram kan beslutas för 

alla program gemensamt, som överensstämmer med det samlade rekryteringsbe-

hovet för all eftergymnasial utbildning.79 

Vid en bedömning av de högskoleförberedande programmen bör samtliga faktorer 

som vägs in i bedömningen för yrkesprogrammen gälla. Att bedöma arbetsmark-

nadens behov kan endast göras indirekt eftersom programmen framför allt syftar 

till att förbereda eleverna för eftergymnasiala studier. 

SCB gör en prognos för det samlade behovet av högskoleutbildade. Detta blir en 

viktig grund för att bedöma om alla de högskoleförberedande programmen ge-

mensamt täcker rekryteringsbehovet till eftergymnasiala studier. I denna bedöm-

ning bör även de examinerade från yrkesprogrammen som går vidare till efter-

gymnasiala studier vägas in. Likaså bör högskoleförberedande program som vä-

sentligt bidrar till att försörja vissa yrken beaktas.  

Skolverket kan beskriva vilka breda utbildningsinriktningar som de olika gymna-

sieprogrammen försörjer. Till exempel kan man i den nationella statistiken se att 

ungdomar som studerade på naturvetenskapsprogrammet i hög grad övergår till 

 
79 SOU 2020:33, Bilaga 4.  
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studier inom teknik och tillverkning, hälso- och sjukvård samt social omsorg. 

Ungdomar som studerat på ekonomiprogrammet väljer i stor utsträckning studier 

inom pedagogik och lärarutbildning, samhällsvetenskap, juridik med mera. 

Vid övergång från gymnasieskola till högre utbildning minskar dock betydelsen 

av det regionala utbildningsutbudet. Regional dimensionering av högskoleförbe-

redande program påverkar visserligen utrymmet i utbudet för yrkesprogram. Skol-

verket bedömer dock sammantaget att justerad dimensionering av de högskoleför-

beredande programmen var för sig inte kommer att bidra till att lösa de eventuella 

matchningsproblem som finns mellan högskolestuderandes val och bristyrken 

som kräver högskoleexamen. Därför anser Skolverket att denna typ av informat-

ion inte bör ha en avgörande roll i Skolverkets bedömning om behov av juste-

ringar i utbildningsutbudet. 

I SCB:s långsiktiga utbildnings- och arbetsmarknadsprognos görs även en samlad 

bedömning av behovet av personer med högskoleförberedande gymnasieutbild-

ning som högsta utbildning. Dessa personer arbetar inom en mängd olika yrken 

och branscher och ofta inom så kallade instegs- och övergångsyrken. Därför är det 

viktigt att följa upp etablering och yrkesstatistik även för examinerade från de 

högskoleförberedande programmen och väga in programmens samlade bidrag till 

arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Bedömningar görs inte för gymnasiesärskolan och komvux som sär-

skild utbildning 

Skolverket föreslår att planeringsunderlagen beskriver det regionala utbudet av ut-

bildning inom gymnasiesärskolan. Vi bedömer däremot att det inte är lämpligt att 

i planeringsunderlagen göra bedömningar om behov av justeringar i utbudet i 

gymnasiesärskolans nationella program. Även om analyser av övergångar mellan 

skolformer och etablering efter avslutad utbildning kan göras, är dessa begränsade 

till den nationella nivån. Det är också svårt att kartlägga arbetsmarknadens speci-

fika kompetensbehov i relation till gymnasiesärskolans program. Det kommer 

därmed, trots tillgången på individbaserad statistik, inte att finnas tillräckliga un-

derlag för att göra regionala analyser och bedömningar. Huvudmännen bör ändå i 

någon mån kunna vägledas av de bedömningar som Skolverket gör för de nation-

ella programmen i gymnasieskolan eftersom programmen i de två skolformerna i 

viss utsträckning omfattar samma yrkesområden. 

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå omfattar en liten elevgrupp, 

och elevantalet har minskat sedan 2008. Skolverkets analys av det minskade elev-

antalet i komvux som särskild utbildning visar att det endast är ett fåtal kommuner 

i landet som bedriver yrkes- och lärlingsutbildningar.80 Skolverket erfar också att 

utbildningsutbudet i hög grad anpassas utefter elevernas individuella behov och 

förutsättningar. Skolverket bedömer därför att det inte föreligger något behov av 

stöd för planering och dimensionering av dessa utbildningar genom ett regionalt 

planeringsunderlag. 

 
80 Skolverket (2021b). 
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Hantering av målkonflikter 

En sammanvägning av flera faktorer ska leda Skolverket till en välavvägd bedöm-

ning om det finns anledning att öka, minska eller bibehålla volymen av utbildning 

inom respektive yrkesområden. I denna bedömning kan det finnas en rad målkon-

flikter som måste beaktas. Det kan finnas en tydlig efterfrågan på arbetsmark-

naden men ett svagt elevintresse, eller den omvända situationen. 

Om det finns ett tydligt arbetsmarknadsbehov men ett svagt elevintresse bör Skol-

verket ändå förorda en succesiv ökning av utbildningsplatser, men samtidigt på-

tala att insatser behövs för att stimulera ett ökat elevintresse. I detta läge är det 

särskilt viktigt att huvudmännen i regionen samverkar och landar i en gemensam 

strategi för att attrahera elever till dessa utbildningar. Samtidigt bör eleverna ges 

förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. 

Situationen kan uppstå att elevintresset är stort men utbildningens anknytning till 

arbetsmarknaden är svag, vilket indikeras av låg etableringsgrad eller att examine-

rade inte går till tydliga målyrken som matchar utbildningen. För de högskoleför-

beredande programmen i gymnasieskolan måste också övergången till eftergymn-

asial utbildning beaktas. I ett sådant fall bör Skolverket bedöma om utbildningen 

ska behållas på samma nivå för att möta elevintresset, eller på sikt minska om det 

förefaller finnas en överkapacitet. 

Det finns flera risker som måste beaktas när Skolverket överväger om populära 

utbildningar bör dimensioneras ner. Är den svaga anknytningen till arbetsmark-

naden bestående eller beror den på en tillfällig konjunktur? En minskning av anta-

let utbildningsplatser på populära utbildningar riskerar att leda till ökad konkur-

rens. I gymnasieskolan riskerar detta att leda till att elever med lägre meritvärden 

begränsas i sitt utbildningsval. I förlängningen kan en sådan effekt leda till ökad 

selektering och större skillnader mellan elevgrupper på olika utbildningar och 

skolor. 

Skolverkets bedömning bör alltså ta hänsyn till för vilka utbildningar det är lämp-

ligt att det finns en viss överkapacitet. En utbildning där samtliga platser är fyllda 

efter antagning är ett gott resultat utifrån huvudmännens strävan att uppnå resurs-

effektivitet, men kan skapa onödigt stor konkurrens som exempelvis kan ute-

stänga elever med låga meritvärden eller göra det svårt för huvudmännen att även 

erbjuda sökbara yrkesinriktningar för elever på introduktionsprogrammen.  

Därför är det viktigt att Skolverket även väger in behovet av en viss överkapacitet 

på utbildningar som har en god arbetsmarknadsanknytning. Likaså bör Skolverket 

uppmana till en minskning av kapaciteten på utbildningar med en svagare anknyt-

ning till arbetsmarknaden, så länge det finns en rimlig tillgång till utbildningsplat-

ser i förhållande till elevernas önskemål. På så viss kan en gradvis styrning över 

tid ske av elever med svag konkurrensställning (elever på introduktionsprogram 

och elever med låga meritvärden vars valmöjligheter av det skälet är begränsade) 

mot utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, så att dessa elevers förut-

sättningar till ett snabbt inträde på arbetsmarknaden kan främjas. 



 

73 UNDERLAG FÖR PLANERING OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNING 

Olika bedömningar för gymnasieskolan och komvux kan vara aktu-

ella 

Det kan finnas tillfällen då Skolverket bör göra olika bedömningar om dimension-

ering för olika skolformer. Elevintresset eller arbetsmarknadsbehovet kan skilja 

sig mellan gymnasieskolan och komvux. Vi ser till exempel att utbildningar inom 

vård och omsorg generellt lockar vuxna elever i högre utsträckning än ungdomar 

som ska välja gymnasieutbildning. Det kan också finnas tillfällen då specifika yr-

kespaket eller andra kortare utbildningar inom komvux kan vara mer efterfrågade 

än längre generella gymnasieutbildningar. Vid situationer då det råder en tydlig 

efterfrågan från arbetsmarknaden på kort sikt, men att samma efterfrågan inte fö-

religger på längre sikt, är det rimligt att ökade resurser i huvudsak bör styras mot 

komvux där ledtiderna är kortare från utbildning till arbetsmarknadsetablering. 

Skolverket bör peka ut en riktning, men inte beräkna utbildningsplat-

ser 

För att vara användbara för huvudmännen måste Skolverkets bedömning relateras 

till det befintliga utbudet. Skolverkets förslag innebär att bedömningarna beskri-

ver vilka justeringar som huvudmännen bör göra i utbudet för att bättre möta så-

väl elevers efterfrågan som arbetsmarknadens kompetensbehov. Skolverkets be-

dömningar ska därmed peka ut en riktning för hur olika program och inriktningar 

(inom gymnasieskolan) och yrkesutbildningar (inom komvux) bör utvecklas un-

der de kommande åren. Eftersom planeringsunderlagen föreslås följa en treårscy-

kel är det logiskt att de bedömningar som Skolverket gör följer samma tidshori-

sont. 

En fråga som har övervägts är hur pass detaljerade Skolverkets bedömningar ska 

vara. Ett sätt att kommunicera behov av justeringar av utbildningsutbudet är att 

beskriva förändringen uttryckt i utbildningsplatser. Skolverket ser dock betydande 

utmaningar med en sådan detaljnivå. På en grundläggande nivå anser Skolverket 

att de underlag som finns tillgängliga innehåller så pass stora osäkerheter och där-

för inte lämpar sig för bedömningar på en sådan detaljnivå. Inom vissa yrkesom-

råden saknas också långsiktiga bedömningar från SCB och prognoser från Arbets-

förmedlingen för en stor del av målyrkena. En bedömning av varje utbildning och 

utbildningsinriktning på en sådan detaljnivå skulle sannolikt kräva ett mycket om-

fattande arbete, som inte nödvändigtvis ger ett motsvarande mervärde i form av 

ökad tydlighet.  

Skolverket bedömer att det bör finnas en tillräckligt stor påverkande effekt i att 

myndigheten i planeringsunderlagen pekar ut en riktning och tydliggör när utbild-

ningsutbudet kraftigt avviker från elevintresse eller arbetsmarknadens kompetens-

behov. Skolverket föreslår att bedömningarna ska ange förändringsinriktningar 

för respektive utbildning: 

Förändringsinriktning: ökning. Denna bedömning görs om det finns indikat-

ioner på att elevers efterfrågan eller arbetsmarknadens kompetensbehov är väsent-

ligt mycket större i förhållande till de aktuella elevkullarna och det tillgängliga ut-

bildningsutbudet i länet.  
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Förändringsinriktning: minskning. Denna bedömning görs om det finns indi-

kationer på att elevers efterfrågan eller arbetsmarknadens kompetensbehov är vä-

sentligt mycket mindre i förhållande till de aktuella elevkullarna och det befintliga 

utbildningsutbudet i länet. 

Förändringsinriktning: samma nivå. Denna bedömning görs om elevers efter-

frågan och arbetsmarknadens behov är i balans med de nuvarande elevkullarna 

och det befintliga utbudet i länet. Denna bedömning görs också om det finns skill-

nader mellan elevintresset och kompetensbehovet å ena sidan och det befintliga 

utbudet å andra sidan, som är så pass små att de ryms inom den osäkerhet som 

framtida prognoser är behäftade med. Denna bedömning kan Skolverket komplet-

tera med en kommentar om att utbudet inte bör öka eller minska, för att signalera 

att utbudet inte bör förändras i en viss riktning om det riskerar att leda till att ba-

lansen rubbas. Ett exempel då detta kan vara tillämpligt är om det finns en begyn-

nande trend med ett vikande elevintresse, vilket har lett till ett ökat antal lediga 

platser efter antagning. Då kan det finnas skäl att behålla utbudet på samma nivå 

utifall att trenden med vikande elevintresse vänder, men att tillgången på platser i 

vilket fall inte bör öka (om det inte samtidigt är motiverat utifrån arbetsmark-

nadens kompetensbehov). 

Förändringsriktningen behöver uttryckas i andelar av utbildningsut-

budet 

Beträffande gymnasieskolans dimensionering är det viktigt att beakta distinkt-

ionen mellan antalet och andelen av eleverna.  

För att beskriva en förändringsriktning beträffande utbudet behöver Skolverket 

utgå ifrån elevernas fördelningar per utbildning i andelar av utbildningsutbudet i 

regionen. Vissa utbildningar kan komma att behöva minska i andel av utbudet 

medan andra kan komma att behöva öka. 

Om den föreslagna dimensioneringen beskrivs i antalet elever så kommer den 

snarast ge en anpassning efter elevpopulationens utveckling än efter elevernas in-

tressen och arbetsmarknadens behov. Förändringen av elevpopulationen i en reg-

ion kan innebära att alla utbildningar behöver öka, eller tvärtom att alla utbild-

ningar kommer att minska, sett till antalet elever. Det som behöver ligga i Skol-

verkets bedömningar är att antagningen till de respektive utbildningarna bör öka 

eller minska, men olika mycket.  

4.4 Skolverkets övriga aktiviteter kopplade till plane-

ringsunderlagen 

Skolverket bedömer att myndigheten behöver upprätta en dialogverksamhet som 

kompletterar arbetet med att ta fram och tillgängliggöra planeringsunderlagen. Di-

alogerna bör genomföras i en regional kontext med huvudmän från regionen eller 

samverkansområdet samlade. De mer specifika formerna för dessa dialoger behö-

ver utprövas och utvecklas över en tid. 
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4.4.1 Behov av dialogverksamhet kopplad till planeringsun-

derlagen 

Utredningen föreslår i sitt betänkande att Skolverket ska föra regionala dialoger 

med de huvudmän som ingår i området för planeringsunderlaget, både gällande 

gymnasieskolans utbud och utbudet av sammanhållna yrkesutbildningar inom 

komvux på gymnasial nivå. Skolverket ska på regional nivå sprida information 

om planeringsunderlagen och deras innehåll. Huvudmän ska även ha möjlighet att 

lämna skriftliga synpunkter på planeringsunderlagen vilket utredningen menar är 

viktigt för kvaliteten. Dialogen kan också enligt utredningen ge Skolverket en 

bättre bild av vilket stöd som huvudmännen behöver i sin planering. Att utföra di-

alogerna ska även stärka den regionala arenan för dialog om planering och di-

mensionering och bidra till att föra samman huvudmän som kanske inte samarbe-

tat tidigare.81 

Under de samråd som genomförts inom ramen för Skolverkets uppdrag bekräftas 

behovet av dialog mellan Skolverket och huvudmän gällande planeringsunderla-

gen, inte minst för att öka den styrande effekten av dessa underlag. Under flertalet 

samråd beskrivs vikten av att kunna diskutera underlagen med Skolverket för att 

huvudmännen ska kunna fortsätta sitt analys- och planeringsarbete, även tillsam-

mans med andra aktörer. Samlade dialoger med Skolverket kan även bidra till den 

regionala kontexten och därmed stimulera regional planering och samverkan hu-

vudmännen emellan. I samråden lyfts farhågor om att utan dialoger riskerar pla-

neringsunderlagen att bli ”hyllvärmare” hos respektive huvudman, eftersom un-

derlagen då skulle sakna djupare analys av utbildningsutbudet och den regionala 

kontexten. Nyttan av underlagen bedöms också minska om inte erforderliga dialo-

ger äger rum. 

Dialogernas genomförande bör utprövas och utformas för att ge 

önskvärd effekt 

Skolverket bedömer att utformandet och överlämnandet av regionala planerings-

underlag bör kompletteras med någon form av dialogverksamhet om planering 

och dimensionering med berörda huvudmän. För att dessa dialoger ska få avsedd 

effekt bör de genomföras i en regional kontext med huvudmän från regionen eller 

samverkansområdet samlade. Erfarenheter från samråden inom ramen för uppdra-

get visar dessutom att karaktären på dialogen beror mycket på deltagarnas erfa-

renhet och kunskap i dessa frågor. Planerings- och dimensioneringsfrågor är spe-

cifika varför dessa dialoger bör samla rätt målgrupp, det vill säga representanter 

från huvudmännen som är väl insatta i och har ett direkt ansvar för dessa frågor. 

Att skapa ett forum för dialog om dessa frågor och samla rätt målgrupp behöver 

därför utprövas och utvecklas över en tid. Arbetet kan med fördel bygga vidare på 

de erfarenheter som samlats in under uppdraget. Det har dock inte ingått i detta 

regeringsuppdrag att närmare utveckla dialogen om planeringsunderlagen.  

 
81 Se till exempel avsnitt 6.3.1 i SOU 2020:33. 
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Utöver vad som ovan beskrivits finns det även andra aspekter som behöver beak-

tas och utprövas gällande dialogverksamhetens utformning: 

• Intervall och periodicitet – hur ofta ska dessa dialoger genomföras? Under 

samråden framkommer att dialogverksamheten inte nödvändigtvis behöver 

följa produktionen av själva planeringsunderlagen, utan snarare vara kopplad 

till huvudmännens behov och planeringsprocesser.  

• Gymnasieskolan och komvux har olika förutsättningar och ofta olika plane-

ringsprocesser. Ska en dialog omfatta samtliga skolformer eller ska det hållas 

separata dialoger för respektive skolform? Separata dialoger möjliggör att 

bättre ta hänsyn till skolformernas respektive förutsättningar, att kunna gå på 

djupet i dialogen och ett mindre antal deltagare per dialog kan bidra till bättre 

diskussioner. Ett gemensamt skolformsövergripande forum kan å andra sidan 

i högre grad stimulera den regionala utvecklingen och ge en samlad övergri-

pande helhetsbild. 

Dialogerna kan bidra med viktigt mervärde 

Skolverket ser att dialogerna inte minst kommer att vara viktiga för att Skolverket 

ska kunna väga in regionala och lokala förutsättningar och förhållanden i bedöm-

ningarna. Utan dialog är risken att planeringsunderlagen får en övervikt mot det 

kvantifierbara, som sällan erbjuder några förklaringar. Det kan finnas starka orsa-

ker varför exempelvis en viss yrkesutbildning behövs eller inte behövs i en reg-

ion, orsaker som måste förstås i ett sammanhang. Det kan också finnas lokala för-

hållanden som traditionellt påverkar utbildningsvalen, som till exempel särskilda 

skolors popularitet och elevpendling från särskilda bostadsområden. Utan närmare 

lokalkännedom är det svårt att avgöra i vilken utsträckning sökandemönster repre-

senterar ett starkt elevintresse för programmen som en skola erbjuder eller önskan 

om att gå på skolan i sig.  

Båda parter kan ha stor nytta av dialogen i sig. Det gagnar inte enbart kvaliteten 

på planeringsunderlagen, utan kan också utgöra en del av processen för en mer 

ändamålsenlig dimensionering för både elever och för regionen. Skolverkets när-

varo vid dialoger som en neutral part kan bidra till att underlätta att diskutera frå-

gor där de olika samverkansparterna på egen hand kan ha svårt att träffa överens-

kommelser.  

Skolverkets planerade regionala närvaro kan sannolikt komma att underlätta reg-

ionala dialoger, oavsett hur myndighetens regionalisering rent praktiskt kommer 

att läggas upp. 

4.4.2 Angränsande dialogverksamhet som Skolverket plane-

rar och genomför 

Skolverket genomför eller planerar att genomföra annan dialogverksamhet som 

delvis berör samma målgrupp. Dessa beskrivs nedan. En fråga under arbetes gång 

är i vilken utsträckning dialog om planeringsunderlagen skulle kunna infogas i an-

nan befintlig dialogverksamhet. Utifrån erfarenheter från samråden och 
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beskrivningarna nedan är dock den samlade bedömningen att planerings- och di-

mensioneringsfrågorna är specifika och bör diskuteras med en specifik målgrupp i 

en egen, separat dialogverksamhet. 

Regionala dialoger om vuxenutbildning 

Skolverket genomför sedan 2009 årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. 

Dessa är i dag en del av Skolverkets referensverksamhet och har flera övergri-

pande syften, bland annat att sprida aktuell information, inhämta underlag till 

myndighetens uppdrag och aktiviteter samt att utgöra ett nätverk med möjlighet 

till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.82 Målgruppen för dessa regionala dialo-

ger är ansvariga politiker, chefer och skolledare för komvux samt den lokala Ar-

betsförmedlingen, regioner och andra aktörer med utvecklings- och samordnings-

ansvar för vuxenutbildning.  

Dessa dialoger riktar sig enbart mot komvux, ej gymnasieskolan, och heller inte 

nödvändigtvis mot de representanter från huvudmännen som är bäst lämpade att 

delta på dialogverksamhet rörande planeringsunderlagen. De regionala dialogerna 

är dessutom ett övergripande forum som behandlar många olika frågor. En reg-

ional dialogverksamhet med specifika fördjupade diskussioner om planerings- 

och dimensioneringsfrågor skulle ha svårt att rymmas inom de regionala dialo-

gerna om vuxenutbildning. 

Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning är ett väletablerat forum som 

fyller en central funktion i Skolverkets arbete med kommunal vuxenutbildning. 

Om dialog om planeringsunderlagen skulle infogas i dessa skulle det krävas att de 

regionala dialogerna väsentligt förändras gällande både karaktär, innehåll och 

målgrupp. Möjligtvis kan de regionala dialogerna om vuxenutbildning användas 

som ett komplement till dialoger om planeringsunderlagen genom att enstaka pla-

nerings- och dimensioneringsfrågor inom komvux kan följas årligen. 

Regionala kvalitetsdialoger är under utformning 

I september 2021 gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram insatser för 

ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.83 Uppdraget består av flera olika delar och 

innefattar även samarbete med övriga skolmyndigheter. 

Skolverket ska gå vidare med utvecklingen av det nationella kvalitetssystemet för 

skolan. Med utgångspunkt i kvalitetssystemet ska Skolverket, tillsammans med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, utforma och genomföra kvalitetsdialoger 

med huvudmännen. I uppdraget ingår också att Skolverket ska inrätta regionala 

kontor för att underlätta arbetet med kvalitetsdialoger och bidra till ett nära samar-

bete med huvudmännen. 

En framtida regional organisation skulle kunna ha bättre förutsättningar att ge-

nomföra alla de dialoger som bör komplettera planeringsunderlagen, en 

 
82 Iakttagelserna från de regionala dialogerna sammanfattas årligen i en rapport från Skolverket, för den senaste rappor-
ten se Skolverket (2021c). 
83 Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinsti-

tutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet (U2021/03837). 
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bedömning som även utredningen gjorde i sitt betänkande. Men eftersom Skolver-

kets regionala organisation och framtida kvalitetsdialoger ännu är i ett planerings-

stadium är det för tidigt att säga på vilket sätt det skulle vara möjligt. Dock är det 

återigen viktigt att poängtera i sammanhanget att planerings- och dimension-

eringsfrågorna är relativt specifika och har en begränsad målgrupp varför det är 

fördelaktigt att ha separata dialoger med huvudmännen i dessa frågor.  

4.4.3 Övrig angränsande verksamhet  

Utöver ovan beskriva dialogverksamhet genomför Skolverket även annan verk-

samhet som tangerar planerings- och dimensioneringsfrågor där planeringsun-

derlagen kan utgöra ett underlag i diskussionerna.  

Nationella programråd för yrkesutbildning på gymnasial nivå 

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns ett programråd. Det övergripande 

syftet med programråden är samverkan på nationell nivå mellan Skolverket, ar-

betslivsorganisationer och andra myndigheter kring gymnasial yrkesutbildning 

och arbetsmarknadens behov. 

De nationella programråden träffas i programrådsmöten minst två gånger per år. 

Skolverket arrangerar en gemensam konferens som äger rum i samband med ett 

programrådsmöte under våren och ett under hösten. Vid behov träffas också leda-

möter i arbetsmöten vid andra tillfällen för att diskutera mer programspecifika frå-

gor. Ledamöterna har god kompetens om branschen på nationell nivå. En del le-

damöter har också en förankring i den regionala/lokala nivån genom medverkan i 

yrkesråd, lokala programråd och andra samverkansmodeller där bransch och skola 

möts.  

De nationella programråden är väletablerade forum som fyller en central funktion 

i Skolverkets arbete med yrkesutbildning på gymnasial nivå. En dialog om de reg-

ionala planeringsunderlagen är viktig att föra i dessa sammanhang. Det är dock ett 

forum som har ett nationellt perspektiv. För att få till stånd ett regionalt/lokalt per-

spektiv behöver annan kompetens involveras. Det kan till exempel handla om den 

kompetens som finns inom lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd 

inom regionalt yrkesvux som är forum för samverkan om yrkesutbildning och apl. 

Skolverkets råd för introduktionsprogrammen 

Rådet utgör ett forum för dialog mellan Skolverket och verksamma inom intro-

duktionsprogrammen samt andra berörda såsom myndigheter, organisationer och 

lärosäten. Skolverkets råd för introduktionsprogrammen är rådgivande och kan 

vara vägledande när det gäller utveckling av introduktionsprogrammen. Rådet har 

också till uppgift att ge stöd åt myndigheten i uppföljning av programmen och i 

att ta fram beprövad erfarenhet och lärande exempel på området. I programrådet 

behandlas frågor som berör introduktionsprogrammen kopplade till Skolverkets 

arbete enligt regleringsbrev och instruktion. 

Rådet sammanträder två gånger per år. Det finns stor kunskap om arbetet på den 

regionala och lokala nivån hos representanterna då majoriteten arbetar för 
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enskilda och kommunala huvudmän med ansvar för introduktionsprogrammen. 

Rådet är dock inte rikstäckande.  

Rådet för de högskoleförberedande programmen 

Rådet består av representanter från olika universitet och högskolor i landet. Syftet 

med rådet är att ha en återkommande och etablerad dialog mellan lärosäten och 

Skolverket rörande högskoleförberedande gymnasial utbildning och generella frå-

gor rörande högskoleförberedelse. 

Rådet består av representanter från olika universitet och högskolor i landet, från 

Skolinspektionen, Sveriges förenade studentkårer, Universitetskanslersämbetet 

och Universitets- och högskolerådet. Rådet diskuterar och ger råd till Skolverket i 

olika frågor som rör högskoleförberedande gymnasial utbildning. Det kan exem-

pelvis handla om frågor om högskoleförberedelse, de nationella programmens och 

gymnasiearbetens utformning och innehåll samt frågor om tillströmning, genom-

strömning och studievägledning. På rådets möten kan även frågor tas upp som be-

rör övergången mellan gymnasial utbildning och högskolan. 
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5. Inriktning på det fortsatta arbetet 

5.1 Kontinuerlig utveckling behövs 

I denna redovisning presenterar Skolverket ett förslag till utformning av regionala 

planeringsunderlag. Detta är ett första steg som kan behöva anpassas när försla-

gen från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymna-

sieskola (SOU 2020:33) har beretts av regeringen och beslutats av riksdagen.  

Skolverket har i detta arbete särskilt fördjupat bilden och landat i slutsatser kring 

vad som är en lämplig geografisk indelning av planeringsunderlagen samt med 

vilken periodicitet underlagen bör tas fram. Utifrån de slutsatser som vi har dragit 

kring vilken information som bör ingå i ett regionalt planeringsunderlag presente-

rar vi även ett konkret exempel på hur ett sådant underlag skulle kunna se ut för 

Södermanlands län (se bilaga 1). Detta är endast ett första steg i arbetet med att 

utveckla regionala planeringsunderlag som är relevanta och användbara. Skolver-

ket ser att det återstår ett visst arbete för att utveckla en ändamålsenlig utformning 

av planeringsunderlagen så att de kan stödja huvudmän vid planering och dimens-

ionering av gymnasial utbildning.  

Skolverket ser en stor potentiell nytta av planeringsunderlagen genom att de kan 

peka ut en önskvärd riktning när det gäller vilka utbildningar som grovt betraktat 

behöver öka eller minska. På det sättet kan underlagen bidra till att huvudmännen 

åtminstone i viss mån justerar sitt utbud för att göra det mer ändamålsenligt uti-

från både elevers önskemål och arbetsmarknadens kompetensbehov. I våra dialo-

ger med huvudmännen har också uttryckts att underlagen är eftertraktade som 

verktyg för regionala beslut. 

Samtidigt finns det begränsningar när det gäller möjligheterna att i underlagen be-

skriva de mer precisa behoven. Begränsningar finns också när det gäller huvud-

männens reella möjligheter att justera utbudet enligt behoven. Skolverket har tidi-

gare bland annat pekat på svårigheterna att rekrytera och kompetensutveckla yr-

keslärare samt tillhandahålla apl-platser med god kvalitet som ett hinder för att ut-

veckla yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.84 

Det kvarstår svåra frågor kring samordning och samarbete huvudmännen emellan. 

Inte minst hur konkurrenssituationen mellan offentliga och enskilda huvudmän 

inom gymnasieskolan ska hanteras, och den målkonflikt som ligger i diskrepansen 

mellan elevernas utbildningsval och arbetsmarknadens behov. Vår mening är 

dock att även om planeringsunderlagen inte kommer att erbjuda lösningar på 

dessa frågor, kan de bidra till förändringar för ett mer ändamålsenligt utbud i jäm-

förelse med dagens system. Detta förutsätter fortsatt kontinuerlig utveckling, dia-

log med huvudmännen och samverkan med berörda myndigheter och organisat-

ioner.  

 
84 Skolverket (2020b). 
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5.2 Skolverket tar fram länsvisa planeringsunderlag 

vart tredje år 

Som vi har beskrivit i redovisningen finns det goda skäl till att Skolverket sam-

manställer de regionala planeringsunderlagen länsvis. Detta vägval innebär inte 

att kommuner uteslutande måste samverka inom länen. Redan i dag finns flera ex-

empel på regional samverkan som överlappar länsgränserna. Nya samverkansom-

råden kan uppstå när fler kommuner börjar samverka regionalt. Planeringsun-

derlagen behöver ta hänsyn till sådan samverkan och den faktiska elevpendlingen 

mellan länen. Dessutom kan det vara aktuellt att regionerna i viss mån även beak-

tar det underlag som kommer att finnas tillgängligt för de relevanta intilliggande 

länen.  

Huvudmännens planering följer den kommunala budgetprocessen i ettårscykler, 

men det som har kommit fram i Skolverkets dialoger med huvudmännen är att 

planeringshorisonten är längre när större förändringar av utbudet ska göras eller 

när en enskild huvudman ansöker om tillstånd för att utöka eller starta en ny ut-

bildning. Detta talar för en att det mest ändamålsenliga är att planeringsunderla-

gen presenteras vart tredje år. Detta hindrar dock inte att den statistik som redan i 

dag finns tillgänglig årligen kan presenteras i en form som är användbar för hu-

vudmännens kontinuerliga planeringsarbete. Inte minst för vuxenutbildningens 

yrkesutbildningar är det nödvändigt med såväl kortsiktiga som långsiktiga per-

spektiv. 

Figur 2 illustrerar de aktiviteter och processteg som föreslås ske under en 

treårscykel. 

Figur 2. Aktiviteter och processteg som sker under en treårscykel 

 

År ett – Skolverket tar fram länsvisa planeringsunderlag 

Skolverket bedömer att det är lämpligt och mest effektivt att alla planeringsun-

derlag produceras parallellt. Arbetet med att ta fram planeringsunderlagen för 

samtliga län är ett omfattande arbete. Arbetet beräknas ta ett år i anspråk. Under 

denna fas förser andra myndigheter och regionala aktörer Skolverket med 
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underlag. När utkast till planeringsunderlagen föreligger bör de berörda huvud-

männen få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. 

År två – Regionala dialoger om planeringsunderlagen 

När planeringsunderlagen är färdiga att presenteras för huvudmännen inleds nästa 

fas. Den huvudsakliga aktiviteten är regionala dialoger där Skolverket möter hu-

vudmännen länsvis. I Stockholms, Västra Götalands och Skånes län kan flera dia-

loger behöva genomföras. Under dialogerna presenteras och diskuteras plane-

ringsunderlagen. Med en koncentrerad arbetsinsats kan dialogerna genomföras 

under cirka ett halvår. Tentativt genomförs då en dialog per vecka. 

År tre – Huvudmännen justerar sitt utbud 

Den sista fasen tar vid då samtliga dialoger har genomförts. Då ska huvudmän-

nen, med planeringsunderlagen som utgångspunkt, samverka regionalt och be-

sluta om justeringar i utbudet av gymnasial utbildning. Slutligen ska huvudmän-

nen inom respektive samverkansområde anpassa sitt utbud i enlighet med vad 

som beslutats i samverkan. Denna fas bör utgöra minst ett år så att huvudmännen 

ges tillräckligt med tid att samverka och genomföra beslut om justeringar i utbu-

det.  

Under denna fas inleder Skolverket arbetet med nästa cykel av planeringsunderlag 

med att följa upp huvudmännens dimensioneringsbeslut. 

5.3 Nya uppgiftsinsamlingar och utveckling av statistik 

En viktig grund för planeringsunderlagens utbudsdimension är utbildningssta-

tistik. Att Skolverket ska arbeta med regionala planeringsunderlag väcker frågan 

om hur den befintliga statistiken och informationsinsamlingen behöver utvecklas 

för att kunna användas för underlagen. I betänkandet av Utredningen om plane-

ring och dimensionering av komvux och gymnasieskola föreslås att Skolverket 

ska samla in planerade studievägar, planerat antal platser på respektive studieväg i 

gymnasieskolan och planerade starter av sammanhållna yrkesutbildningar inom 

komvux samt antalet platser på sådana utbildningar.85 

I dag saknar Skolverket information om platsantal på utbildningar i både gymna-

sieskolan och komvux. Skolverket saknar också uppgifter om det samlade utbudet 

av sammanhållna yrkesutbildningar i komvux. Detta utbud kan uppskattas genom 

sammanställningar av elevuppgifter och studieresultat från den nationella statisti-

ken. På så sätt beskrivs endast hur utbudet har sett ut i efterhand och på en relativt 

övergripande nivå. Ytterligare en begränsning är att de utbildningar som inte star-

tades (exempelvis på grund av ett för svagt elevunderlag) inte synliggörs. 

För att beskriva och följa utbudet av utbildning behöver Skolverket samla in ytter-

ligare uppgifter från huvudmännen om det planerade utbudet av utbildningar och 

de planerade antagningarna. En utvecklad insamling skulle också förbättra 

 
85 SOU 2020:33, s. 533. 
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Skolverkets möjligheter att informera allmänheten om utbudet av gymnasial ut-

bildning. 

Skolverket har i dag rätt att kräva in merparten av de uppgifter som behövs för 

gymnasieskolan med stöd av 14 § förordningen (2015:195) om ett nationellt in-

formationssystem för skolväsendet. Informationssystemet avser i dag förskole-

klassen, grundskolan och gymnasieskolan och huvudmännens uppgiftsskyldighet 

syftar till allmänhetens insyn (29 kap. 19 a § skollagen). Skolverket bedömer att 

uppgifter om gymnasieskolan som hämtas in i dag också kan användas som un-

derlag för de regionala planeringsunderlagen.  

Skolverket saknar dock rätt att kräva in motsvarande uppgifter från huvudmän för 

komvux eftersom den kommunala vuxenutbildningen inte omfattas av de nämnda 

bestämmelserna i skollagen och inte heller av förordningen om det nationella in-

formationssystemet. 

Utredningen har föreslagit olika författningsändringar för att säkerställa tillgången 

till uppgifter för planering och dimensionering. För att Skolverket ska kunna 

samla in de uppgifter som behövs för att beskriva det planerade utbudet av utbild-

ning är det viktigt att Skolverket har ett tydligt stöd för att samla in sådana uppgif-

ter till myndigheten. Skolverket anser att det bör övervägas vilka författningsänd-

ringar som är nödvändiga för att säkerställa tillgången till sådana uppgifter. 

Skolverket har samtidigt en dialog med den pågående Skolinformationsutred-

ningen, som har i uppdrag att utreda och föreslå lösningar för att långsiktigt säker-

ställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation.86 

Skolinformationsutredningen behöver ta ett samlat grepp om olika behov av in-

formation om skolväsendet och huvudmännens uppgiftsskyldighet till Skolverket. 

Därutöver behöver Skolverket utveckla verksamheten så att uppgifterna kan sam-

las in rent praktiskt. När det gäller gymnasieskolan finns redan i dag en infra-

struktur för denna insamling, men den behöver utvecklas så att även enskilda hu-

vudmän som inte ingår i en gemensam antagningsorganisation kan rapportera in 

sådana uppgifter till Skolverket. 

Ett utvecklingsarbete krävs också för att planerade sammanhållna yrkesutbild-

ningar inom komvux ska kunna rapporteras in till Skolverket. Vad gäller komvux 

är det i första hand uppgifter om planerade nationella och regionala yrkespaket 

som bör samlas in. Skolverket bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete för 

att underlätta för huvudmän att rapportera in sitt utbud av utbildningar inom kom-

vux till SUSA-navet. Arbetet är i ett tidigt skede och bedrivs inom ramen för upp-

draget om att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörj-

ning och livslångt lärande.87 Skolverket bedömer att det behövs mer tid än för 

gymnasieskolan innan informationen om det planerade utbildningsutbudet kan 

förbättras inom komvux. Att skolformen är flexibel till sin natur, och att det råder 

stor variation i hur komvux organiseras över landet, bidrar till att göra det svårt att 

 
86 Dir. 2021:89. 
87 Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

(N2021/01915). 
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skapa ett enhetligt system för hur det planerade utbudet kan rapporteras in och be-

skrivas. 

Skolverket har begränsade möjligheter att publicera statistik och andra uppgifter 

som kan stödja planering och dimensionering av gymnasiesärskolan och komvux 

som särskild utbildning på gymnasial nivå. Sedan 2019 är huvudmännen skyldiga 

att rapportera individbaserade uppgifter om elever i gymnasiesärskolan. Detta in-

nebär att Skolverket kan ersätta den tidigare gruppbaserade statistiken med indi-

viddata, vilket öppnar upp möjligheter för att på sikt följa upp elever i gymnasie-

särskolan på liknande sätt som för elever i andra skolformer. Det ska dock fram-

hållas att det fortfarande kan vara svårt att bryta ner data på regional nivå, på 

grund av små utbildningsvolymer. 

5.4 Myndigheter och regionala aktörer behöver förse 

Skolverket med vissa underlag 

I detta förslag till planeringsunderlag har vissa av Skolverkets statistikprodukter 

bearbetats för att anpassas för att ge information på regional nivå. SCB har bistått 

Skolverket med framtagande av viss regional yrkesstatistik. Vad gäller övriga 

data som andra myndigheter tillhandahåller innehåller planeringsunderlaget end-

ast sammanställningar av befintliga datakällor. Ingen ytterligare bearbetning har 

gjorts av de befintliga datakällorna. Därför kräver inte det föreslagna planerings-

underlaget något väsentligt merarbete för berörda myndigheter. Utifrån att rege-

ringen vill att gymnasial utbildning i ökad grad ska planeras utifrån arbetsmark-

nadens behov, ökar dock behovet av bättre analyser om framtida behov på arbets-

marknaden på regional nivå. 

Skolverket förfogar inte över arbetsmarknadsstatistik. För att vi i underlagen ska 

kunna jämföra utbudet av gymnasial utbildning med behoven på arbetsmarknaden 

behövs underlag från andra myndigheter. Skolverket behöver bedriva ett fortsatt 

samarbete med Arbetsförmedlingen och SCB för att utveckla yrkesstatistiken och 

för att integrera arbetsmarknadsprognoserna i planeringsunderlagen. De utbild-

ningsgrupper som SCB använder i sina prognoser förändras långsamt. Föränd-

ringar i gymnasieprogrammens struktur och innehåll påverkar möjligheten att 

göra framtida bedömningar som går att översätta till gymnasieprogrammens 

målyrken. I det fortsatta arbetet bör därmed effekterna av nyligen genomförda 

förändringar av yrkesprogrammen inom gymnasieskolan beaktas.88 Fler föränd-

ringar av de nationella programmens struktur och innehåll kan bli aktuella i sam-

band med förändringar avseende hantverksprogrammet och övergången till äm-

nesbetyg för utbildning på gymnasial nivå.89 

 
88 De förändringar som har beslutats började tillämpas på utbildning som påbörjades efter 1 juli 2021. Förändringarna 

gäller åtta yrkesprogram och innebär en sammanslagning av vissa inriktningar, avveckling av inriktningar, införande av 

nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll. Förändringarna gäller även yrkesutbild-

ning på gymnasial nivå inom komvux. 
89 Förslag till förändringar i programstrukturen för hantverksprogrammet framgår i Skolverket (2022a), dnr. 2022:263. 

Fler förändringar kan bli aktuella enligt Skolverkets konsekvensutredning med anledning av övergången till ämnesbe-

tyg. Skolverket (2022b), dnr. 2022:55.  
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Skolverket bedömer att SCB bör få ett uppdrag att regelbundet producera Trender 

och prognoser på regional nivå. Framför allt för att kunna förse Skolverket med 

detta underlag till de regionala planeringsunderlagen, men också därför att det 

finns en bredare efterfrågan på sådana underlag. Det visar inte minst det faktum 

att dessa produkter har beställts av regionala aktörer vid flera tillfällen tidigare. 

Skolverket ser fram emot att kunna ta del av resultaten av SCB:s nuvarande upp-

drag med att leverera regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till reg-

ionerna. Resultatet av dessa prognoser behöver sedan analyseras för att kunna av-

göra hur de kan integreras i Skolverkets planeringsunderlag. Uppdraget ger också 

goda möjligheter till att bedöma vilka resurser som krävs för ett permanent upp-

drag till SCB. 

Det finns betydande regionala skillnader i arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Skillnaderna kan vara stora även inom en region. De regionala planeringsunderla-

gen ska omfatta alla branscher där gymnasial kompetens efterfrågas. De progno-

ser och underlag som nationella myndigheter tar fram över arbetsmarknadens 

kompetensbehov är omfattande och robusta indikatorer, men det finns kunskaps-

luckor där andra källor kan komplettera bilden. Skolverket förordar att region-

erna, genom sitt regionala utvecklingsansvar får i uppdrag att förse Skolverket 

med en kvalitativ bild över den regionala arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Skolverket ser dock en risk i att organisationen och analyskapaciteten för de aktö-

rer som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen varierar över landet. 

Tillväxtverket har tidigare haft i uppdrag att förstärka strukturer för regionalt 

kompetensförsörjningsarbete.90 Det kan därför finnas anledning att Tillväxtverket 

även fortsatt ges i uppdrag att stödja regionalt utvecklingsansvariga och andra 

regionala aktörer, särskilt med inriktning mot att jämna ut skillnaderna över lan-

det. 

5.5 Elevers intresse är svårfångat – och ofta oklart för 

eleverna själva 

Avsikten med planeringsunderlagen är att utbudet av utbildningar bättre än i dag 

ska utformas efter arbetsmarknadens behov. Utbudet ska dessutom återspegla ele-

vernas intressen. Det ska alltid vara upp till individen själv att välja sin utbildning, 

och det kommer aldrig bli aktuellt att tvinga eleverna att välja vissa utbildningar 

bara för att de fyller ett kompetensförsörjningsbehov. 

En av slutsatserna i utredningens betänkande är att de blivande eleverna i gymn-

asial utbildning har bristfälliga möjligheter att göra välinformerade utbildnings-

val, samtidigt som i synnerhet vissa elevgrupper väljer vissa utbildningar trots att 

de sannolikt skulle nå större framgång på andra utbildningar.91 Ytterligare en slut-

sats från utredningen är att det faktiska elevintresset är svårfångat och att huvud-

männen därför i hög grad planerar utbildningsutbudet efter föregående års 

 
90 Se till exempel myndighetens uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020 

(N2017/07839/RTS). 
91 SOU 2020:33, s. 20. 



 

86 UNDERLAG FÖR PLANERING OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNING 

sökandemönster. I detta ligger en grundläggande brist i systemet så som det fun-

gerar i dag. 

Eleverna väljer utbildningar utifrån det utbud som finns tillgängligt. De utbild-

ningar som har ett högt söktryck ger signaler om att vara attraktiva, samtidigt som 

det kan ligga en trygghet i att välja samma utbildning som flertalet.  

Det kommer att krävas insatser för att skapa en bättre förståelse för vad elevernas 

intressen innebär och vad det är som påverkar. Dessutom kommer det att krävas 

insatser för att informera och påverka ungdomarnas utbildningsval, till gagn för 

såväl individen som för kompetensförsörjningen till viktiga delar av arbetsmark-

naden. 

Den kunskapsöversikt som gjorts av Skolverket under 2021 om faktorer som styr 

elevers val av utbildning (bilaga 2) visar att mer kunskap om utbildningsval be-

hövs. I synnerhet saknas kunskap om vilka faktorer som styr vuxnas efterfrågan 

och val av utbildning. Det kan finnas anledning för Skolverket att genomföra nya 

studier för att samla in mer kunskap om hur elever väljer utbildning.  

Skolverket har i denna redovisning presenterat ett förslag på underlag som beskri-

ver utbildningsutbudet och behoven av utbildade. Till viss del kan dessa underlag 

komma att påverka utbildningsvalen när de blir tillgängliga för studie- och yrkes-

vägledare. Det kommer dock att krävas ett stort ytterligare arbete inom regionerna 

för att verkligen påverka hur ungdomar väljer utbildning. Inte minst behöver ar-

betsgivarparterna verka för att göra sina yrkesområden attraktiva. Detta har Skol-

verket små möjlighet att påverka på andra sätt än att redovisa behovsläget och att 

föra en dialog med regionerna. 

5.6 Skolinspektionens beslutsprocesser behöver beak-

tas  

Skolverket har inom ramen för detta uppdrag primärt undersökt huvudmännens 

kunskaps- och informationsbehov. Under arbetets gång har regeringen presenterat 

förslag som innebär att Skolinspektionen, vid beslut som rör godkännande av en-

skilda huvudmän, ska pröva om utbildningen fyller ett arbetsmarknadsbehov.92 

Detta var också i huvudsak det förslag som lades fram av utredningen. Skolverket 

har därför under arbetet med detta uppdrag träffat Skolinspektionen för att disku-

tera planeringsunderlagens roll i myndighetens tillståndsprocess. Slutsatsen från 

detta möte var att Skolinspektionen har en väl utvecklad process för att samla in 

nödvändiga underlag för att fatta beslut i linje med den nuvarande lagstiftningen. 

Myndigheten hade då inte gjort någon djupare analys av förslagen i utredningen 

och vilka behov av ytterligare underlag som skulle behövas om även arbetsmark-

nadens behov skulle vägas in i bedömningen av enskilda huvudmäns ansökningar. 

 
92 Prop. 2021/22:159, s. 70. 
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Skolinspektionen konstaterar dock i sitt remissvar att de regionala planeringsun-

derlagen kan utgöra ett viktigt underlag.93  

Utifrån att regeringens förslag godkänns av riksdagen behöver Skolinspektionens 

behov av underlag för sin beslutsprocess klargöras och beaktas av Skolverket i det 

fortsatta arbetet med att utveckla planeringsunderlagen. 

5.7 Statsbidraget för regionalt yrkesvux ses över 

Skolverket genomför för närvarande en översyn av myndighetens arbete med för-

ordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Syftet med översynen är att beskriva hur statsbidraget hanteras, att påvisa konse-

kvenser av den nuvarande regleringen och villkoren. 

Det framgår av 34 § i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vux-

enutbildning att Skolverket ska ta hänsyn till behoven av kompetens på arbets-

marknaden och arbetslöshetens omfattning i de samverkande kommunerna vid 

fördelning av bidraget. Statsbidraget fördelas i dag enligt den modell som besluta-

des av Skolverket 2017.94 

Huvudmän för komvux har under arbetets gång lyft frågor om hur de regionala 

planeringsunderlagen i framtiden kommer att beaktas vid fördelningen av statsbi-

dragen. Skolverket har inte analyserat hur de regionala planeringsunderlagen kan 

komma att påverka hur statsbidragen fördelas. Skolverket konstaterar dock att 

planeringsunderlagen kommer att ge myndigheten en bättre bild än i dag över de 

regionala kompetensbehoven. Likafullt är det rimligt att huvudmännen beaktar in-

formationen som ges i planeringsunderlagen i sina ansökningar och planering av 

studieplatser. Skolverket ser därför ett behov av att undersöka hur de regionala 

planeringsunderlagen kan beaktas vid fördelning av statsbidraget. Särskild vikt 

bör läggas vid hur fördelningen av statsbidraget tydligare kan stimulera en större 

bredd av utbildningsplatser inom fler yrkesområden än i dag. Skolverkets uppfölj-

ning av statsbidraget visar att det är en stor övervikt av utbildningsplatser inom 

två yrkesområden: vård och omsorg samt barn och fritid.95 Samtidigt finns det 

stora kompetensbehov inom flera andra yrkesområden. 

5.8 Anpassad organisation i en regional närvaro 

Det kontinuerliga arbetet med planeringsunderlag, och den dialogverksamhet som 

Skolverket föreslår, behöver införlivas i Skolverkets organisation. Skolverket ska 

under de närmaste åren få en regional närvaro.96 I det arbetet bör det beaktas hur 

arbetet med regionala planeringsunderlag kan främjas av att Skolverket etablerar 

nya regionala kontor. 

 
93 Skolinspektionen (2020). 
94 Skolverket (2017b). Dnr 2017:01233. 
95 Skolverket (2021d). 
96 Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinsti-

tutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet (U2021/03837). 
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Att Skolverket bedriver dialoger med huvudmännen kan bidra till att fördjupa dis-

kussionen utifrån den information som statistiken ger. Genom dialogerna kan 

Skolverket fånga och beskriva förhållanden i regionens olika samverkansområden 

som kan påverka såväl behoven som elevernas studieval. Exempel på sådana på-

verkande förhållanden som bör ingå i planeringsunderlagen är den förväntade 

kommande utvecklingen av de regionala kompetensbehoven. Andra påverkande 

förhållanden kan vara angelägenheter som huvudmännen bör lösa i de regionala 

samverkansformerna. 

I budgetpropositionen för 2022 har regeringen föreslagit ett tillskott till Skolver-

kets förvaltningsanslag om 12 miljoner kronor för år 2022 och aviserat ett tillskott 

på 14 miljoner kronor för år 2023 respektive 2024 för arbetet med planering och 

dimensionering av gymnasial utbildning.97 Vår bedömning är att denna utökade 

finansiering är tillräcklig för att täcka de kostnader som uppstår om Skolverket får 

ett uppdrag att regelbundet ta fram regionala planeringsunderlag. 

Denna utökade finansiering kommer initialt framför allt att täcka de kostnader 

som är förenade med att fortsätta att utveckla planeringsunderlagens innehåll och 

utformning. Detta omfattar nya uppgiftsinsamlingar, utveckling av statistiken och 

förbättring av verktygen för att kunna ta fram underlagen. När organisationen för 

att arbeta med uppdraget ska etableras behöver förstärkningar av personalresurser 

finansieras med det utökade anslaget. 

Den precisa organisationen kommer att vara föremål för ett internt utvecklingsar-

bete. Arbetet med de regionala planeringsunderlagen ska vara centralt placerat i 

myndigheten, bland annat för att säkerställa ett samlat nationellt perspektiv och en 

kritisk massa vad gäller analyskompetens, men de nya förutsättningarna som en 

regional organisation ger behöver också beaktas.  
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