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FÖRORD

Denna rapport är den tredje som Skolverket ger ut med fokus på tiden efter
gymnasieskolan. I rapport nr 168 Hur gick det sedan? med utgivningsår 1999
redovisades de f.d. elevernas verksamhet 1½ år efter avslutad gymnasieutbildning. År 2002 publicerades rapport nr 223 Efter skolan där såväl registeruppgifter som enkätuppgifter från de unga själva nyttjades för att undersöka de f.d.
elevernas verksamhet, ett, två, tre och fyra år efter gymnasiestudierna.
Föreliggande rapport är den första, vad vi vet, som i större skala undersöker vad
avnämarna anser. Med avnämare menar vi mottagare av unga i arbetslivet eller
på universitet och högskolor.
Samhället har de senaste 10‒15 åren genomgått en rad förändringar vilket
kan sammanfattas med orden att vi är på väg in i kunskapssamhället. Både
arbetsmarknaden och högskolan är idag i många avseenden annorlunda och det
är framförallt de unga, de nytillträdande, som först möter förändringen. Syftet
med denna rapport är att belysa hur väl gymnasieskolan förbereder de unga för
arbetslivet respektive högre studier utifrån mottagarnas perspektiv.
Utvärderingen kan i en mening sägas vara mottagarnas betygsättning av
dagens gymnasieskola. Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen
om gymnasieskolans utformning. Vår förhoppning är att bidra med ny kunskap i debatten för att göra gymnasieskolan bättre.
Underlaget till denna rapport har i huvudsak hämtats från statistiska register,
telefonintervjuer med arbetsledare och postenkäter till lärare på universitet och
högskolor. För att fånga utvärderingens empiri har flera personer på Statistiska
centralbyrån varit till god hjälp. Vi vill framföra ett särskilt tack till Anders
Karlsson.
Många i Skolverket har varit engagerade i arbetet med rapporten. I projektgruppen som letts av Sven Sundin har Björn Flodérus och Hanna Österlund
ingått. En referensgrupp har stött projektet under arbetets gång. I denna har
Lage Åström, Kristian Ramstedt, Sten Pettersson, Birgit Skjönberg, Anders
Lokander, Jonas Sandqvist, Sun-Joon Hwang, Christina Sandström och Annika
Haglund ingått. Behjälpliga har också Lena Malterin och Elisabeth Lindmark
varit.

Stockholm i november 2005

Staffan Lundh
Avdelningschef

Sven Sundin
Projektledare
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SAMMANFATTNING

Denna utvärdering ger en bild av unga vuxna kort tid efter att de lämnat gymnasieskolan. Skolverket har i denna rapport låtit avnämarna / mottagarna kommit till tals. I arbetslivet har arbetsledare eller närmaste chef intervjuats. Inom
universitet och högskolor har lärare på grundläggande kurser tillfrågats. Båda
mottagargrupperna har fått ge uttryck för sina önskemål om förkunskaper och
sin uppfattning om de ungas färdigheter. Därtill har statistiska register samlade
i en elevdatabas nyttjats för att kartlägga mottagarnas faktiska handlande.
Rapporten redovisar 12 arbetsmarknadsområden och 9 ämnesområden för
högskolestudier.

HUR HAR UTVÄRDERINGEN GJORTS?
Rapporten bygger på uppgifter från såväl register som enkäter. I de fall register
använts avser uppgifterna totalräkningar. Mottagarnas bedömningar om de
ungas förmågor har projektet insamlat genom riksrepresentativa urval. I undersökningen som genomfördes försommaren 2004 har arbetsledarna telefonintervjuats medan lärarna på universitet och högskolor har tillfrågats genom postenkät. Utvärderingen har personer i åldern 19, 20 och 21 år i fokus.
UNGA I ARBETSLIVET
Drygt 160 000 unga vuxna i aktuell ålder arbetade i november år 2002. Detta
motsvarade ungefär 55 procent. Unga erhöll relativt sällan arbete inom offentlig
sektor. Såväl staten som landstingen hade ett obetydligt antal unga anställda.
Flest arbetstillfällen fanns för de unga inom privat tjänsteverksamhet. Skillnaden
mellan ungas och äldres arbetsmarknad var relativt sett störst inom näringarna
handel och reparationer samt hotell- och restaurangverksamhet. Var tredje ung
man i arbete återfanns inom basnäringarna, d.v.s. tillverkningsindustri och byggverksamhet. Var fjärde ung kvinna i arbete hade en kommunal arbetsgivare.
De utbildningar som uppvisade störst andel sysselsatta var för män fordonsprogrammet och för kvinnor omvårdnadsprogrammet. Båda grupperna hade
omkring 75 procent i arbete. För de som läst på gymnasieskolans yrkesinriktade
program framkom ett tydigt samband mellan gymnasiestudier och chansen att
få ett arbete närmaste åren efter. Ju längre studietid i gymnasieskolan och ju
bättre betyg desto större andel var det som hade ett arbete.
Få unga kunde påräkna ett fast arbete. Var tredje inom privat verksamhet
och endast var elfte inom offentlig sektor hade den anställningsformen. Unga
hade sällan ett heltidsarbete och ofta var jobben av enklare slag

UNGA I HÖGSKOLAN
Antalet studenter har mer än fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Störst har
ökning varit inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap, drygt 84 000
fler studenter läsåret 2002 ⁄ 03 jämfört med 1986 ⁄ 87. Näst störst ökning upp-
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mättes för teknikområdet tätt följt av humaniora och teologi. Läsåret 2002 ⁄ 03
var 385 000 studenter registrerade på landets universitet och högskolor.
Drygt 56 000 i åldern 19, 20 och 21 år studerade på universitet och högskola
under hösten år 2002. Detta motsvarade nästan 19 procent av årskullarna. Fler
kvinnor än män var högskolestuderande, 22 procent av kvinnorna och 16 procent
av männen. Vanligast var att påbörja sina högskolestudier det år man fyllde 20 år.
Störst andel i studier uppmättes både för kvinnor och män i åldersgruppen 21 år,
30 respektive 23 procent. Många studerar bara en eller två terminer på högskolan
varför andelen av en årskull som någon gång studerat på eftergymnasialnivå blir
högre.
Störst antal studerande rekryterar universitet och högskolor från de studieförberedande programmen, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen. Ungefär var tionde som studerat på estetiskt- eller medieprogram återfanns som student närmaste åren efter gymnasieskolan. Bland de yrkesförberedande programmen var det i första hand tre som högskolorna rekryterade ifrån,
barn- och fritids-, omvårdnads- samt elprogrammen.

GODA FÄRDIGHETSOMDÖMEN I ARBETSLIVET
Nästan 1 000 arbetsledare med egen erfarenhet av unga medarbetare tillfrågades
om de ungas förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. Sammantaget fick
arbetsledarna bedöma 23 olika förmågor. Först efterfrågades hur väl de unga
hade respektive förmåga. Därefter ombads arbetsledarna ange hur viktig förmågan var för att klara arbetsuppgiften.
Förhållningssätt som hade med ordningssinne att göra rankades högst av
arbetsledarna. Även engagemang och initiativförmåga framhölls som viktiga färdigheter. Detta gällde också förmågan att samarbeta och att kunna arbeta självständigt. För att klara arbetsuppgifterna framförde arbetsledarna lägst krav på förmågor som var knutna till skolämnen, t ex kunskaper i engelska och matematik.
Arbetsledarna bedömde att den unga arbetskraften i stor utsträckning hade
förvärvat efterfrågade färdigheter. Bland de undersökta färdigheterna uppmättes
störst avvikelse mellan krav och kunnande för förmågan att planera sitt arbete.
I en och annan näringsgren framfördes dock brister gällande någon enskild förmåga. Ett exempel är att arbetsledare inom byggverksamhet bedömde att de
unga hade bristande förkunskaper i matematik. Inom handel och reparationer
framkom vissa brister avseende att vara serviceinriktad.
Drygt var tredje arbetsledare uppgav att de unga medarbetarna idag var bättre rustade än för 5‒10 år sedan. Nästan lika många svarade att de unga var
sämre idag. Bland arbetsledare inom hotell- och restaurangnäringen uppgav
nästan hälften att de unga var sämre idag.

BRISTANDE FÄRDIGHETER VID HÖGRE STUDIER
Drygt 1 600 lärare som undervisade på grundläggande nivå inom universitet
och högskolor tillfrågades om unga studenters förhållningssätt, förkunskaper
och färdigheter. Lärarna fick bedöma 22 olika förmågor. Först efterfrågades hur
väl de unga hade respektive förmåga. Därefter ombads lärarna ange hur viktig
förmågan var för att klara studierna.
Färdigheter som hade med studieförmåga och engagemang att göra rankades
högst av högskolelärarna. Även förkunskaper i svenska språket framhölls som
viktiga för att klara högskolestudier. Lägst krav uppmättes för olika förhållningssätt som hade med ordningssinne att göra.
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Lärarna bedömde att studenterna hade bristande färdigheter avseende förmågan att kunna analysera och problematisera. Inom flera av högskolans
ämnesområden framförde också lärarna brister hos studenterna gällande kunskaper i att skriva och läsa på svenska. Många lärare som undervisade i ämnen
med direkt anknytning till gymnasieskolan var också missnöjda, t.ex. matematik och moderna språk. De lärare som bedömde att studenterna var bäst rustade var de som undervisade inom konstnärliga ämnen, medicin och odontologi samt vård och omsorg.
Mer än varannan lärare uppgav att de unga studenterna idag var sämre förberedda än för 5‒10 år sedan. Endast var tionde ansåg att de var bättre. Två
lärare av tre inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap och humaniora
ansåg att studenterna var sämre rustade idag.
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De unga som går ut gymnasieskolan idag möter en annan verklighet än vad
ungdomar gjorde för bara 15‒20 år sedan. Villkoren för att få arbete har förändrats och även typerna av arbeten. På samma sätt har förändringarna varit stora
när det gäller studier på universitet och högskolor. Idag är utbudet av högre
utbildning mycket större. För unga som går ut gymnasieskolan är det viktigt att
vara väl förberedda, vare sig de börjar arbeta eller inleder högskolestudier.
Denna utvärdering syftar till att öka kunskapen om de nyligen gymnasieutbildade, vilka färdigheter de har och vilka förmågor som krävs av dem.
Utvärderingen har fokus på mottagarna, vilka uppfattningar de har om de
unga som nyss gått i gymnasieskolan. Arbetsledare på olika arbetsplatser och
lärare på universitet och högskolor är de avnämare som utvärderingen har vänt
sig till. Vi inleder med att kortfattat belysa de största förändringarna inom
arbetsliv och högskola de senaste 15‒20 åren.
EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING
Ungdomarnas deltagande på arbetsmarknaden har förändrats kraftigt sedan 1970talet. Utvecklingen av arbetsmarknaden för ungdomar är normalt nära sammanknuten med arbetsmarknadens konjunkturer. Den svenska ekonomins kris i början av 1990-talet medförde också andra förändringar. Sysselsättningsnedgången
gjorde att arbetslösheten har permanentats på en högre nivå än tidigare. Arbetsmarknadens strukturer gjorde att inte minst ungdomarna drabbades hårt.
Figur A visar förändringen av ungdomars deltagande på arbetsmarknaden
från 1976 till 20021. Den största gruppen är de sysselsatta, som arbetstagare eller
egna företagare. Den näst största gruppen är de som inte tillhör arbetskraften.
Dessa personer är varken sysselsatta eller arbetslösa, de kan t.ex. vara studerande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. För att klassificeras som arbetslös skall
1
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Figur A: De ungas arbetsmarknad åren
1976–2002. Redovisning av 20–24 åringars situation på arbetsmarknaden.
Procent.

100
Sysselsatta
Ej i arbete
Arbetslösa

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

SAMMANFATTNING • 11

man vara utan arbete och dessutom stå till arbetsmarknadens förfogande. I
figur A redovisas sysselsättningsförändringarna för åldersgruppen 20‒24 åringar.
Fram till början av 1990-talet var andelen sysselsatta mellan 76 och 80 procent. I mitten av 1990-talet sjönk sysselsättningen till strax över 50 procent. De
första åren på det nya seklet tycks andelen sysselsatta stanna vid 60 procent.
Andelen arbetslösa fördubblades i början av 1990-talet.
Förutom att antalet sysselsatta har minskat sedan slutet av 1980-talet har
stora förändringar skett. Flera sektorer har minskat kraftigt i storlek medan
andra har ökat. Orsaken är att arbetsmarknaden har strukturerats om, t.ex. har
flera statliga verk bolagiserats och företag har lagt ut delar av sin verksamhet på
andra. Företagen har ofta behållit sin kärnverksamhet, medan stödverksamhet
som t ex städning och personalmatsal har lagts ut. Figur B visar förändringen
av arbetsmarknadens sektorer. Den offentliga sektorn är uppdelad i två delar.
En kommunal, den största delen, och en mindre för övrig offentlig verksamhet.
Även den privata sektorn är uppdelad i två delar. Den mindre delen basnäringar består av jordbruk, tillverkningsindustri och byggverksamhet. Den större
delen är olika former av tjänster.
Mellan åren 1989 och 2002 minskade antalet sysselsatta inom den offentliga
sektorn med 27 procent. Under samma tidsperiod ökade den privata sektorn
med 9 procent. Det totala antalet sysselsatta minskade mellan åren med 5 procent eller nästan 250 000 personer.
I figur B framgår att övrig offentlig verksamhet minskat kraftigt. Både staten
och landstingen har idag betydligt färre anställda än för 15 år sedan. Inom den
starkt växande privata tjänstesektorn har framförallt privat hälso- och sjukvård
samt företagstjänster ökat mest.
För 60 år sedan var antalet sysselsatta inom jordbruk fler än de som var verksamma inom industrin. Idag arbetar fler inom privat tjänstesektor än inom tillverkningsindustrin.2 Under 1970-talet upplevde industrin motgångar, vilket ledde
till att staten gick in och subventionerade den. Detta ledde till att omstruktureringen av den svenska industrin fördröjdes. Den svenska kronan devalverades
flera gånger, vilket ledde till att de traditionella basnäringarna expanderade.3
Många av de statliga monopolen avreglerades i början av 1990-talet och ett
flertal av dessa bolagiserades. Några exempel är Televerket som blev aktiebolag
1994 och Statens järnvägar 2000. En konsekvens av denna bolagisering blev att
2
3

Skolverket (2002)
SOU 1993:16
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Figur B: Sysselsatta i olika
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bolagen klassificerades om från att ha ingått i den offentliga sektorn till att
istället betraktas som privata.4

DE UNGA OCH DEN HÖGRE UTBILDNINGEN
Den högre utbildningen i Sverige har förändrats avsevärt sedan 1950-talet. Från
att ha bestått av ett fåtal universitet med ett litet antal studerande har vi idag en
mångfald av universitet och högskolor spridda över landet, där nästan hälften av
alla unga någon gång studerat. Högre studier är med andra ord i dag en vanligt
förekommande verksamhet för unga som lämnat gymnasieskolan. På motsvarande sätt är det idag en mindre andel av de unga som går direkt ut i arbetslivet.

UTBYGGNADEN AV DEN HÖGRE UTBILDNINGEN
Utbyggnaden av universitets- och högskoleutbildningen inleddes redan efter
andra världskriget, men den första stora expansionen inträffade under 1960talet. I slutet av 1960-talet fanns det mer än tre gånger så många högskolestuderande som vid decenniets början. Antalet studenter hade under dessa år ökat
ifrån cirka 40 000 till cirka 120 000 personer.6
År 1977 genomfördes en reform som syftade till att öka antalet högskoleutbildningar och studieplatser. Reformen innebar att i stort sett all eftergymnasial utbildning sammanfördes under begreppet högskola. Det betydde t.ex. att
utbildningar inom vård, undervisning, socialhögskolorna och de högre konstnärliga utbildningarna kom att ingå i högskolans utbud. Reformen ledde till att nya
högskolor etablerades i olika delar av landet och att tidigare universitetsfilialer
gjordes om till självständiga högskolor.7 Syftet med reformen var att främja fortbildning, vidareutbildning och återkommande utbildning. Utbudet av utbildning skulle breddas och differentieras med hänsyn till anknytningen till arbetsmarknaden och förnyelsen av arbetslivet.8 Man ville också demokratisera utbildningens organisation och anpassa dess verksamhetsformer till en allsidig rekrytering av studerande. Reformen innebar en betydande decentralisering när det gäller t.ex. anslagssystem och lokal frihet att utnyttja tillgängliga resurser.
Ytterligare förändringar i samma riktning skedde i och med genomförandet av
ännu en reform i början av 1990-talet. Denna ledde till införandet av en ny
högskolelag och högskoleförordning 1993 och innebar ett minskat detaljinflytande
från staten över uni-versiteten och högskolorna. Besluten om utbildningsutbudets
inriktning inom den grundläggande högskoleutbildningen överlämnades nu till
lärosätena, medan staten skulle ange målen och ramarna för verksamheten.
Nytt fr.o.m. 1993 var också att varje universitet och högskola själva skulle
bestämma om bl.a. vilka antagningsbestämmelser som skulle gälla för de utbildningar man erbjöd och hur många nybörjarplatser man skulle erbjuda. Ett
annat syfte med reformen 1993 var att ge studenterna större möjlighet att själva
kombinera olika kurser till en examen, då all grundläggande högskoleutbildning fr.o.m. 1993 gavs i form av kurser. Ett nytt resurstilldelningssystem infördes också som en del av reformen. Universiteten och högskolorna tilldelades nu
resurser baserat på antalet registrerade studenter och på vad de presterat.9 År
4
5
6
7
8
9

Uppgifter från respektive företags internet sidor.
År 2002 ⁄ 03 var övergånsfrekvensen 48% för unga t.o.m. 25 år enligt Högskoleverket (2004)
Högskoleverket (2005)
Högskoleverket (1998)
Regeringens proposition (2001 ⁄ 02:15)
Högskoleverket (1996a)
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1996 begränsades lärosätenas rätt att bestämma antagningsregler. I huvudsak
måste högskolorna följa av Högskoleverket fastställda standardbehörigheter.10
Sedan en tid tillbaka har regeringen som målsättning att 50 procent av en
årskull skall ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. Regeringen har ansett
att det är särskilt viktigt att erbjuda högskoleutbildning till de som nyligen lämnat gymnasieskolan, därför att de har hela arbetslivet framför sig och därför kan
ha nytta av sin högskoleutbildning under många år i arbetslivet.11 Regeringen
ser en ökad utbildningsnivå hos befolkningen som helhet som mycket viktig i
ett kunskapssamhälle.

ÖKNINGEN I SIFFROR
Hur stor har då ökningen av antalet studerande varit? Läsåret 2002 ⁄ 03 studerade ungefär 385 000 personer på högskola eller universitet mot cirka 256 000 tio
år tidigare, en ökning med hela 50 procent. Ökningen har varit störst för kvinnor, 61 procent. Antalet män ökade med 36 procent.12 Ökningen beror dels på
fler nybörjare och dels på längre studietid. Dessutom återkommer många i
utbildning efter en tids frånvaro. En ökad andel studenter deltar också i
distansutbildning.
Av alla som började sina studier för första gången var knappt hälften 21 år
eller yngre läsåret 2002 ⁄ 03.13 Tabell A visar hur stor övergången till högre studier varit för några olika årskullar vid 19, 20 respektive 22 års ålder. Här framgår
att av 19-åringar födda 1961 hade drygt 5 procent inlett studier på högskola eller
universitet. Tio år senare hade andelen nästan fördubblats till 9 procent (19åringar födda 1971). Skillnaden mellan årskullarna ökar med stigande ålder. Av
20-åringar födda 1961 hade knappt 10 procent påbörjat högskolestudier, medan
denna andel av 20-åringar födda 1971 var 17 procent och av 20-åringar födda
1981 hela 24 procent. För 22-åringar är skillnaden mellan årskullen född 1961
och den född 1981 hela 20 procentenheter (från 18 till 39 procent) se tabell A.14
Tabell A: Andel som påbörjat högskolestudier senast vid 19 års ålder, 20 års ålder
respektive 22 års ålder. Redovisning för tre årskullar och kön. Procent.
Födelseår

Högskola <=19 år

Högskola <= 20 år

Högskola <= 22 år

(årskull)
1961
1971
1981

Tot
5,3
9,0
11,6

Tot
9,9
17,0
24,4

Tot
17,9
26,3
38,5

Kv
7,5
10,2
14,2

Män
3,1
7,8
9,1

Kv
13,1
20,1
29,1

Män
6,8
14,0
20,0

Kv
21,2
29,4
44,9

Män
14,7
23,3
32,4

Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller övergången till högre studier
framgår också av tabellen. Andelen kvinnor i de olika årskullarna som inlett
studier på högskola eller universitet är genomgående högre än andelen män. En
viktig förklaring till att fler kvinnor än män fortsätter till utbildning på högskolenivå är enligt Högskoleverket fördelningen av yrkesutbildningar mellan gymnasieskolan och högskolan. Det finns fler typiskt manliga yrkesutbildningar i
gymnasieskolan än typiskt kvinnliga.15 Kvinnorna måste alltså i högre grad gå
vidare till högskola för att få en yrkesutbildning medan männen oftare klarar
sig med den utbildning de har ifrån gymnasieskolan.
10
11
12
13
14
15
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Högskoleverket (1996b)
Regeringens proposition (2001 ⁄ 02:15)
Högskoleverket, SCB (2004)
Högskoleverket (2004)
Högskoleverket, SCB (2004)
Högskoleverket (2004)
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Gymnasieskolan kan i korthet sägas ha tre uppgifter: att förbereda för arbetslivet, att förbereda för fortsatta studier samt att ge individen kunskaper och färdigheter som möjliggör ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Skolverket har
ett intresse av att följa unga vuxna som lämnat gymnasieskolan och står i
begrepp att starta sin yrkeskarriär eller påbörja högre studier.
I två tidigare studier har Skolverket studerat unga som nyligen lämnat gymnasieskolan. I rapporten ”Hur gick det sedan?” fokuserades de ungas verksamhet
1½ år efter att de slutat gymnasieskolan. För varje gymnasieutbildning redovisades antal och andelar som arbetade respektive studerade på högskola.
Näringsgrenar, arbetsmarknadssektorer för de sysselsatta och ämnesområden för
de studerande på högskolor framgick av rapporten. Det visade sig vara i stort
sett lika vanligt att studera på högskola som att arbeta 1½ år efter gymnasieskolan. Gymnasieutbildade fick vanligen arbete inom privat sektor, där handel
samt hotell- och restaurangnäringarna var kraftigt överrepresenterade. Detta
gällde elever som lämnade gymnasieskolan 1995.16
I en andra rapport, ”Efter skolan”, undersöktes de f.d. elevernas verksamhet
ett, två, tre respektive fyra år efter gymnasiestudierna. Här undersöktes även de
f.d. gymnasieelevernas uppfattningar om vilka krav på kunskaper och färdigheter som arbetslivet ställde på dem, samt deras uppfattningar om huruvida
deras gymnasieutbildning hade givit dem en god förberedelse för de uppgifter
som de stod inför i arbetslivet. Rapporten visade bland annat att allt fler elever
avslutat sin gymnasieutbildning utan att erhålla ett slutbetyg. Förutom arbete
och högskoleutbildning var också studier inom komvux vanlig verksamhet de
närmaste åren efter gymnasiet. De som utbildats på ett yrkesinriktat program
gick vanligen till ett arbete. Många fick arbetsuppgifter som inte hade med
gymnasieutbildningen att göra, men trots detta var de unga i de flesta fall nöjda
med den utbildning som gymnasieskolan hade gett dem.17
Båda utvärderingarna nyttjade den unika möjlighet som Sverige har att via
registeruppgifter beskriva vad de unga vuxna gör åren efter att de avslutat gymnasieskolan.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med denna rapport är att belysa hur väl gymnasieskolan förbereder de
unga för arbetslivet respektive högre studier utifrån avnämarnas perspektiv.
Med avnämare menar vi de som är ”mottagare” av unga som nyligen lämnat
gymnasieskolan. Detta mottagande av de unga vuxna sker såväl på olika
arbetsplatser, där unga får arbete, som på universitet och högskolor, där de unga
inleder högre studier.
I denna utvärdering är vårt intresse således att fånga dessa gruppers uppfattning om de ungas kunskaper och färdigheter. Vilka förmågor har de och vilka
16
17

Skolverket, Högskoleverket (1999)
Skolverket (2002)
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har de eventuellt inte? I rapporten används begreppen ”avnämare” respektive
”mottagare” synonymt med varandra.
Utvärderingens huvudsakliga frågeställningar är
– Hur viktiga är olika förmågor för att klara arbetsuppgifterna respektive
högskolestudierna?
– I vilken omfattning anser avnämarna att de unga besitter dessa förmågor?
– Hur ser bedömningarna av de ungas förmågor ut när vi jämför olika
branscher i arbetslivet respektive olika ämnesområden på högskolan och
dessa båda sinsemellan?
– Hur ser avnämarnas bedömningar av arbetslivets krav respektive de ungas
förmågor ut i förhållande till ungdomarnas egna bedömningar?
Undersökningen omfattar 12 arbetsmarknadsområden och 9 ämnesområden
inom högskolan. För att få en bakgrund till avnämarnas svar redovisas registeruppgifter om varje mottagares område. Antal och förändring av sysselsatta
respektive studerande inom de olika områdena redovisas. Varje näringsgren och
ämnesområde beskrivs också med utgångspunkt från de unga. Kartläggningen
syftar dels till att beskriva hur många unga som avnämarna tar emot och dels
från vilka gymnasieutbildningar som avnämarna rekryterar ung arbetskraft eller
nya studenter.

RAPPORTENS MÅLGRUPPER
Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen om gymnasieskolans
utformning när det gäller de ungas förberedelse för arbetslivet och högskolan.
Det kan vara beslutsfattare på alla nivåer, politiker, tjänstemän, professionella
samt personer och organisationer som arbetar med arbetsmarknadspolitiska frågor. Rapporten kan bidra med kunskaper i det pågående arbetet med att reformera gymnasieskolan. Den kan också ge t.ex. studie- och yrkesvägledare samt
alla som står inför val av utbildning viktig information.

UTGÅNGSPUNKTER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR DE FRIVILLIGA
SKOLFORMERNA
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, framgår att skolans uppdrag
är brett och omfattande. ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden,
förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.”18 I
uppdraget ingår att förbereda eleverna för framtida studier och yrkesliv samt att
lägga grunden för att eleverna ska kunna verka som goda medborgare i ett
demokratiskt samhälle. I läroplanen anges även att huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och att skapa förutsättningar för
att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Det handlar om mer
beständiga kunskaper som utgör en gemensam referensram men samhället
befinner sig i ständig förändring med ett ökande informationsflöde. Eleverna
skall därför kunna orientera sig i en komplex verklighet och utveckla sin förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna skall också träna
18
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Utbildningsdepartementet (1994)

sig i att tänka kritiskt, granska fakta och förhållanden samt kunna inse konsekvenserna av olika alternativ. Sådana förmågor närmar sig ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt. Skolan skall även utveckla elevernas förmåga att ta initiativ
och ansvar och att arbeta och lösa problem, både självständigt och tillsammans
med andra.

GYMNASIESKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL
De intentioner som låg bakom införandet av programgymnasiet var att liksom
tidigare erbjuda alla ungdomar en kvalificerad utbildning som skulle ge en
grund för både yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. En viktig skillnad gentemot den äldre gymnasieskolan var dock att även de yrkesinriktade utbildningarna nu skulle ge en god allmän grund för fortsatta studier. Alla skulle ha en
reell möjlighet att gå vidare till studier på högskola eller universitet. Gymnasieskolan sågs nu också tydligare som en etapp i det livslånga lärandet.19 Enligt
läroplanen är gymnasieskolans särskilda uppgifter att ”fördjupa och utveckla
elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m.m. och som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv”.20 Ett viktigt mål är att ungdomar
”skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den
omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras.” I
vår undersökning av avnämarnas syn på de nyligen gymnasieutbildades kunskaper och färdigheter är det hur väl gymnasieskolan förberett de unga för yrkesverksamhet och högre studier som är i fokus. Vi har valt att inte undersöka de
aspekter på gymnasieskolans mål som har att göra med förberedelsen för de
ungas fortsatta liv som samhällsmedborgare, deras kunskaper och kompetenser i
demokrati- och samhällsfrågor. Sådana aspekter på gymnasieskolans uppdrag
har undersökts av Skolverket i en tidigare studie.21

AVNÄMARPERSPEKTIVET
Redan i början av 1990-talet ställdes krav från Riksdagens Revisorer på att
Skolverket skulle genomföra en undersökning med utvärdering via avnämare.22
Riksdagens utbildningsutskotts beslut med anledning av revisorernas förslag var
att regeringen borde ge Skolverket i uppdrag att ”vidareutveckla den metod för
utvärdering av gymnasieskolans utbildning via avnämarna som revisorerna
använt i sin granskning”.23 I mitten av 1990-talet genomförde Skolverket en
pilotstudie bland arbetssökande i Norrköping och Örebro. I denna tillfrågades
såväl handledare (arbetsledare) som de unga själva om bland annat kompetenser
som var viktiga på arbetsplatserna.24 Den nu aktuella rapporten är delvis ett
svar på det behov av kunskap som Riksdagens Revisorer pekade ut. Ett viktigt
inslag i projektet har varit att bidra till utveckling av metoden att via avnämare
utvärdera utbildning.

19

Skolverket (2002)
Utbildningsdepartementet (1994)
21
Skolverket (2003)
22
Riksdagens Revisorer (1992)
23
Riksdagen (1992 ⁄ 93)
24
Skolverket (1997)
20
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VILKA ÄR GYMNASIESKOLANS AVNÄMARE?
En svårighet i utvärderingen har varit att nå rätt personer bland mottagarna av
gymnasieutbildade ungdomar. Vi har strävat efter att finna de avnämare som
har aktuell och personlig erfarenhet av unga medarbetare eller studenter. De
personer som vi ville nå skulle ha kunskaper om vilka färdigheter som krävdes
för att klara arbetsuppgifterna eller studierna. Mottagaren skulle också ha en
god uppfattning om hur de unga levde upp till dessa krav. Inom arbetslivet ville
vi därför vända oss till de ungas arbetsledare, dvs. närmaste chef. Avsikten var
att mottagaren skulle ha haft en personlig kontakt med den unga anställda till
skillnad från personer på högre nivåer, anställda på personalavdelningar eller
liknande.
Inom universitet och högskolor strävade vi också efter att nå personer som
hade en personlig eller nära kontakt med unga studenter. Vi ansåg att det var
viktigt att dessa personer hade en tydlig uppfattning om vilka de unga studenterna var. Detta förstod vi var särskilt svårt för lärare som endast undervisade i
stora grupper. För att försöka lösa eller mildra effekterna av dessa problem
bestämde vi oss för att endast tillfråga lärare som undervisade på grundläggande
kurser eller på första året på olika program. Vår föreställning var att dessa i
regel hade många studenter som nyligen gått ut gymnasieskolan. Erfarenheter
från vår provundersökning visade att de anställda på universitet och högskolor
som oftare än andra undervisade unga var forskarstuderande, adjunkter och
lektorer. Dessa personalgrupper utsågs till respondenter för vår postenkät i
huvudundersökningen.
Arbetsledarnas bedömningar av de unga medarbetarna insamlades genom
telefonintervjuer. Till lärare på universitet och högskolor skickades en postenkät. De två delstudierna genomfördes försommaren 2004 av Statistiska
centralbyrån och i båda fallen nyttjades senaste registerdata för att så långt som
möjligt nå rätt personer. Nästan 1 000 arbetsledare och drygt 1 600 lärare medverkade i undersökningen. Mer om undersökningsförfarandet finns att läsa i
avsnitten ”Läsanvisningar…” sidan 20 gällande arbetslivet och sidan 75 för
högskolan.

ATT BEDÖMA UNGAS KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
De frågor som ställdes till avnämarna inom arbetsliv respektive universitet och
högskolor syftade till att fånga dessa gruppers uppfattningar om hur väl förberedda de unga gymnasieutbildade var för arbete respektive högre studier. En
central fråga var vilken betydelse mottagarna ansåg att ett antal olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter hade för att klara aktuella arbetsuppgifter eller studier. Mottagarna ombads också bedöma i vilken omfattning de unga
hade de förmågor som krävdes av dem. Förkunskaperna och färdigheterna som
ingick i de båda enkäterna formulerades med utgångspunkt från läroplanens
övergripande mål och kursplanernas uppbyggnad. Utöver detta kompletterade
vi med frågor om sådant som var viktigt ur avnämarnas perspektiv. Idéer om
detta fick vi genom ett antal intervjuer med såväl arbetsledare som lärare på
universitet och högskolor som genomfördes under hösten 2003.
Riksdagens Revisorer gjorde en pilotstudie där de frågade avnämarna om vad
de ansåg om unga vuxna. En lärdom från den studien var att avnämarna svarade väldigt likartat på frågor om vilka kunskaper och färdigheter som de ansåg
att de unga behövde. Bilden som framträdde var att i stort sett alla förmågor
var viktiga. Detta gjorde materialet svårt att analysera. Det var därför önskvärt
att hitta en modell där avnämarna ”tvingades” till att prioritera mellan de olika
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kunskaperna och färdigheterna. För att lära av andra sökte vi därför efter
undersökningar där prioriteringar hade gjorts. Med den tid som stod till buds
lyckades vi inte hitta någon annan liknande studie. Ett annat problem var att
det inte finns några register över arbetsledare eller undervisande personal på
universitet och högskolor. Tillsammans gjorde detta att vi beslutade att inledningsvis genomföra en provundersökning. Provet skulle dels testa frågor och
dels ge svar på om rätt personer (arbetsledare och lärare) kunde nås. I provundersökningen som genomfördes vårvintern 2004 bland 100 arbetsledare och
1 000 anställda på universitet och högskolor, testades frågor där de svarande
skulle rangordna färdigheter inom olika grupper. Frågekonstruktionen visade
sig dock vara väl komplicerad. Alltför många respondenter valde att inte svara
alls, alternativt att inte svara enligt vår instruktion. Modellen användes därför
inte i huvudundersökningen, där vi förutom att ta bort frågor om rangordning
även utökade antalet skalsteg vid bedömningen från 5 till 10. Förhoppningen
var att på så vis få en större spridning av svaren. Däremot bedömde vi att
provundersökningen hade nått rätt personer, närmaste chef och lärare på
grundläggande nivå.
För att bättre förstå mottagarnas bedömningar använde vi en statistisk
modell, den s.k. Nöjd-Kund-Index:modellen (NKI-modellen). Med hjälp av
denna kan avnämarnas prioriteringar mellan olika förmågor avläsas. NKImodellen bygger förenklat på att respondenternas helhetsbedömning ställs i
relation till grupper av färdigheter. Som exempel kan nämnas att om flertalet
lärare visar sig vara missnöjda med de unga studenternas förmågor i allmänhet
jämförs detta med de 20-talet enskilda färdighetsfrågorna och resultatet ger en
fingervisning om vilka färdigheter som i första hand behöver förbättras för att
lärarna ska bli mer nöjda. Mer om detta finns beskrivet i läsanvisningen på
sidan 80. Resultatet ifrån NKI-modellen redovisas endast för högskoleområdet.
Varför modellen i denna utvärdering inte fungerade tillfredsställande inom
arbetslivsområdet är svårt att bedöma. En trolig orsak är att de arbetsuppgifter
som en näring eller sektor erbjuder en ung person är sinsemellan helt olika. Till
exempel kan en ung person som arbetar inom tillverkningsindustrin ha arbetsuppgifter inom tillverkning, paketering, kontor, städning eller lager.
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LÄSANVISNINGAR, EMPIRI SAMT RESULTAT
HELA ARBETSMARKNADEN
I detta kapitel ges läsanvisningar till figurerna som presenteras i avsnittet arbetsmarknaden. Här beskrivs
vilken empiri vi använt och vad läsaren bör vara observant på när det gäller tillförlitlighet. ”OM…” beskriver
hur utvärderingen har gjorts och på vilka fakta den bygger. Varje figur kommenteras också med väsentliga
resultat för hela arbetsmarknaden. I kommande avsnitt återkommer figurerna med samma nummer, men
redovisning avser då en näringsgren eller en arbetsmarknadssektor. Jord- och skogsbruk, fiske, finansiell
verksamhet samt hushållsnära tjänster sysselsätter få unga i åldern 19–21 år. Dessa verksamheter
beskrivs inte med ett eget avsnitt.
Redovisningen av olika näringsgrenar följer den standard som SCB tillämpar för svensk näringsgrensindelning
(SNI 92 och SNI 2002). Denna bygger i sin tur på EU:s indelning (NACE). Läs mer om näringsgrensindelning i
SCB:s skriftserie Meddelande i samordningsfrågor eller på SCB:s hemsida, www.scb.se/foretagsregistret.

OM FIGUR 1

FÖRÄNDRING AV ANTALET SYSSELSATTA

Alla uppgifter till figurer med nummer 1 är tabellsammanställningar beställda hos och gjorda av SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Underlaget
kommer i första hand från Skatteverkets kontrolluppgiftsregister och är totalräkning. SCB prioriterar och bearbetar
så att alla individer som är sysselsatta klassificeras efter
huvudsaklig verksamhet i november månad. Statistik från
RAMS publiceras bl a i statistiska meddelanden.
I denna rapport har utgångspunkten varit arbetsställen. Stora företag och organisationer har flera arbetsställen. Den huvudsakliga verksamheten på ett arbetsställe
bestämmer vilken näringsgren alla sysselsatta på samma
arbetsställe kommer att tillhöra. Detta medför t ex att på
ett arbetsställe som tillverkar bilar förs alla anställda oavsett arbetsuppgift och inre organisation till näringsgrenen
tillverkningsindustri. Såväl anställda på kontoret som på
lagret kommer att räknas till näringen.

År 1989 arbetade nästan 4 400 000 personer. Fyra år
senare var det 710 000 färre sysselsatta. Vart sjätte jobb
hade gått förlorat. Störst var minskningen för männen,
418 000 arbetstillfällen. År 2002 var 4 100 000 personer i
arbete. Så när som på åren kring 1993 har andelen män
varit 52 procent och andelen kvinnor 48 procent.
Ung arbetskraft på hela arbetsmarknaden.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga.
År

Antal

1990
1993
1996
1999
2002

202
62
58
73
90

16–19 år
Andel

000
000
000
000
000

4,6%
1,7%
1,5%
1,9%
2,2%

2 500 000
Män

Kvinnor

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
89

20 • VÄL FÖRBEREDD?

90

91

92

93

94

477
284
279
280
301

000
000
000
000
000

20–24 år
Andel
10,9%
7,7%
7,4%
7,2%
7,4%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften drygt 15 procent
av alla sysselsatta. År 2002 hade andelen minskat till
knappt 10 procent. Antalet sysselsatta under 25 år minskade nära nog med 300 000 på drygt 10 år. Minskningen
var lika stor för båda könen.

Antal

Figur ARB1.
Antal sysselsatta
1989–2002.
Redovisning efter kön.

Antal

95

96

97

98

99

00
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OM FIGUR 2

HUR MÅNGA UNGA HADE ETT ARBETE?

Alla uppgifter till figurer med nummer 2 baseras på registeruppgifter sammanställda i en databas hos Skolverket. I
registret finns avidentifierade uppgifter om alla personer
bosatta i Sverige vid årsskiftet 2003 ⁄ 04 som är födda åren
1981, 1982 eller 1983.
Underlaget kommer från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) och registret innehåller alla folkbokförda personer. För att ingå i denna utvärdering har ett villkor satts upp; personen ska ha bott i Sverige det år hon
fyllde 15 år. Detta innebär att personer som invandrat till
Sverige efter 15 år ålder inte ingår. Kravet har ställts därför
att utvärderingens syfte är att undersöka gymnasieskolan
och hur personer utbildade i gymnasieskolan tas emot de
närmaste åren efter. Varje årskull var i stort sett 100 000
personer.
För att räknas som sysselsatt krävs att individen ska ha
haft ett arbete i november år 2002. Alla personer som
arbetade 4 timmar i november har tilldelats en näringsgren eller arbetsmarknadssektor. Personer som både
arbetade och studerade hösten 2002 redovisas två gånger i
denna utvärdering. Rapporten har mottagarna i centrum
och personer med dubbla verksamheter möter både
arbetsledare och lärare

I november år 2002 hade drygt 160 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år ett arbete. I figur ARB2a redovisas hur
många kvinnor och män i de aktuella åldrarna som hade
ett arbete. Antalet sysselsatta män ökar med stigande
ålder. Bland kvinnor var antalet sysselsatta oförändrat
eller till och med något minskande med stigande ålder.
Den andel av respektive årskull som hade ett arbete
framgår av figur ARB2b. Sysselsättning mätt som andel
hade också utvecklats olika. Männen hade en ökande
andel medan kvinnor hade en minskande andel. Värnplikt förklarade att männen hade en lägre andel de första
åren efter gymnasieskolan. Kvinnor fortsatte oftare än
män med studier, såväl i kommunal vuxenutbildning som
på universitet och högskola.
På hela arbetsmarknaden fanns i november 2002 nästan 470 000 arbetsställen. I ungefär 60 000 av dessa
fanns det minst en ung medarbetare, vilket motsvarade
vart åttonde arbetsställe.

Antal

%
70

35 000
Män

Män

Kvinnor

30 000

60

25 000

50

20 000

40

15 000

30

10 000

20

5 000

10

Kvinnor

0

0
19 år

20 år

21 år

Figur ARB2a. Antal unga som i november 2002 var sysselsatta.
Redovisning efter ålder och kön.

19 år

20 år

21 år

Figur ARB2b. Andel unga som i november 2002 var sysselsatta.
Redovisning efter ålder och kön. Procent.
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OM FIGUR 3

OM YRKEN

Alla uppgifter till figurer med nummer 3 bygger på den
databas som Skolverket har byggt. I denna finns uppgifter
om alla individer 19‒21 år gamla och deras studier i gymnasieskolan. Såväl studiestart, avbrott som slutbetyg återfinns i databasen. Dessa uppgifter totalräknas årligen i
samarbete mellan Skolverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Statistiska centralbyrån (SCB).
Alla individer som påbörjat en gymnasieutbildning har
tilldelats ett program enligt följande: om individen har
erhållit ett slutbetyg från ett program gäller detta i första
hand, personer utan slutbetyg har tilldelats det program
som man började studera på. Detta innebär att individer
som bytt program räknas till det nya programmet om
man erhållit slutbetyg. Den som bytt program utan att
erhålla ett slutbetyg räknas till det program som man
först började studera på.
Redovisningen sker för alla gymnasieskolans nationella
program samt för det individuella programmet. De som
studerat på specialutformat program har om möjligt förts
till ett nationellt program. Om detta inte varit möjligt
har de tillsammans med ett mindre antal personer förts
till övriga program. I gruppen ”Ej gymn program” fanns
totalt 6 700 personer eller 2,3 procent av de i utvärderingen ingående individerna. Ungefär hälften av dessa torde
ha gått på gymnasiesärskola. Övriga drygt 3 000 personer
hade inte studerat i gymnasieskolan, varav drygt 1 000
hade ett arbete i november 2002.

Uppgifterna om yrken som presenteras i en tabell i de
kommande avsnitten baseras på SCB:s yrkesregister.
Registret är förhållandevis nytt och insamling bland små
och medelstora företag sker enligt ett rullande schema.
Läsaren bör observera att flertalet unga saknar uppgift om
yrke. Grupperingen av arbetsuppgifter i yrken sker enligt
SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) Denna
bygger i sin tur på den internationella yrkesstandarden
ISCO-88. Läs mer om detta i SCB:s publikationer eller på
SCB:s hemsida www.scb.se, välj ämnesområde arbetsmarknad och yrkesregistret.

UNG ARBETSKRAFT
I figur ARB3 redovisas antalet unga som hade ett arbete i
november 2002. Bland de unga i åldern 19‒21 år var det
något fler kvinnor än män som hade ett arbete. Utbildade
på samhällsvetenskapsprogrammet var den största rekryteringskällan, drygt 44 600 personer eller 27,6 procent av
alla unga i arbete hade denna bakgrund.
Naturvetenskapsprogrammet var den näst största gruppen
varifrån arbetsmarknaden rekryterade ung arbetskraft.
De två gymnasieprogram som omnämns som studieförberedande var också de i särklass största källorna för
arbetslivet. Detta speglar i första hand den stora volymskillnad som finns mellan gymnasieskolans olika program.

Samhällsvetenskap (SP)
Naturvetenskap (NV)
Hotell- o restaurang (HR)
Barn- o fritid (BF)
Handels- o administration (HP)
El (EC)
Fordon (FP)
Omvårdnad (OP)
Estetiska (ES)
Individuella (IV)
Medie (MP)
Industri (IP)
Övriga program
Bygg (BP)
Naturbruk (NP)
Hantverk (HV)
Energi (EN)
Livsmedel (LP)
Män; 79 968

Ej gymn program
0
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Kvinnor; 81 581
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Figur ARB3. Sysselsatta i åldern 19–21 år i november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.
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OM FIGUR 4

OM INTERVJUER MED ARBETSLEDARE

Alla uppgifter till figurer med nummer 4 bygger på den
databas som Skolverket har byggt. Denna figur utgår från
gymnasieskolan. Alla övriga figurer har mottagaren som
utgångspunkt. I figur ARB4 redovisas andelen f d elever
som i november 2002 hade ett arbete. Basen för beräkningen är alla i aktuell ålder som studerat på respektive gymnasieprogram. Högst andel i arbete uppmättes för kvinnor
som gått på omvårdnadsprogrammet, drygt 75 procent.
I den kommande redovisningen för enskilda näringsgrenar respektive arbetsmarknadssektorer utgör basen de
sysselsatta. Figur 4 redovisar andel medan figur 3 visar
antal. För att underlätta förståelsen rekommenderas läsaren
att också bekanta sig med figur 3.

Under våren 2004 telefonintervjuades 993 arbetsledare med
eget ansvar för och aktuell kännedom om unga medarbetare i åldern 19‒21 år. Urvalet gjordes utifrån SCB:s sysselsättningsregister och kompletterades med uppgifter från SCB:s
företagsregister. Utvalda arbetsställen indelades i 14 strata,
varav två var övrig verksamhet i privat respektive kommunal regi. Bortfallet i undersökningen var drygt 11 procent.
Det största problemet blev övertäckning. Mer än hälften av
de arbetsledare som kontaktades svarade att det inte längre
fanns någon anställd i aktuell ålder på arbetsstället.
Undersökningen innehöll ett 70-tal frågor, varav 16
ställdes omväxlande till hälften av de intervjuade. Detta
för att inte besvära uppgiftslämnaren alltför lång tid.
Bortfallsanalysen visar att arbetsställen med många
anställda blivit överrepresenterade. Detta var närmast en
fördel då urvalsförfarandet inte tog hänsyn till antalet
unga som var anställda på respektive arbetsställe.

ARBETE EFTER GYMNASIESKOLAN
Av figur ARB4 framgår att kvinnor något oftare än män
hade ett arbete i november 2002. Om hänsyn tas till att
cirka 15 000 unga män gjorde värnplikt blir andelen i
arbete ungefär densamma för könen. Störst andel i arbete
uppmättes för kvinnor utbildade på omvårdnadsprogrammet tät följda av de som studerat på energi- samt hotelloch restaurangprogrammen. Bland män hade utbildade
på fordons- och industriprogrammet högst andel i arbete.
Låga andelar i arbete uppvisade de som inte gått i gymnasieskolan eller endast studerat på det individuella programmet.

Alla män; 52,4%
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Figur ARB4. Andel sysselsatta i åldern 19–21 år i november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Procent av alla
från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.
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OM FIGUR 5

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER

Alla uppgifter till figurer med nummer 5 bygger på de telefonintervjuer som denna utvärdering genomförde våren
2004. Nästan 1 000 arbetsledare med eget ansvar för och
med aktuell kunskap om unga medarbetare ombads svara
på frågor om förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. Först efterfrågades ”vilket betyg” arbetsledaren ville ge
den unga medarbetaren avseende en viss förmåga. Därefter
ombads arbetsledaren ange hur viktig samma förmåga var
för att klara arbetsuppgiften. Alla bedömningar gjordes i en
tiogradig skala där 10 var högsta betyg.
Utvärderingen omfattar 23 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. Förmågorna som efterfrågades utgår
från gymnasieskolans läroplaner, programmål och kursplaner. De 23 förmågorna rymmer allt från initiativförmåga
och god hälsa till kunskaper i matematik och svenska språket.
Läsaren bör uppmärksamma att redovisningen bygger på
arbetsledarnas bedömningar utifrån förmågan att klara
arbetsuppgiften på den egna arbetsplatsen. Detta medför att
snart sagt varje arbetsledare hade sin egen måttstock. Förmågor som sällan eller aldrig kommit till användning på den
egna arbetsplatsen hade arbetsledarna svårt att bedöma. Ofta
blev svaret ”vet ej” på frågor om sådana förmågor.

Stor
betydelse

I figur ARB5 redovisas de bedömningar som de 993 intervjuade arbetsledarna gjorde för de 23 efterfrågade förmågorna. I texten invid figuren har färdigheterna rangordnats efter arbetsledarnas krav, den lodräta axeln. Sju färdigheter efterfrågades mer än andra. Högst var kraven på
att hålla tider (1), följa regler (2) och att samarbeta (3).
Endast i sex efterfrågade färdigheter var kraven måttliga eller medel höga. Lägst och i en klass för sig kom
kravet att behärska engelska (23).
I fyra förmågor var kunskaperna mycket goda att
samarbeta (3), följa regler (2), använda datorer (20) samt
hålla tider (1). I sex färdigheter bedömdes de ungas förmåga som medelmåttiga. Att ta egna initiativ (10) samt
att lösa problem (11) var exempel på detta. Lägst betyg
gavs för färdigheten att ha arbetslivserfarenhet (22).
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågorna att planera sitt arbete (15) samt att vara noggrann (5). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades.

Förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. Rangordnade efter betydelse för att
klara arbetet.
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Följa regler
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Ha motivation och intresse
Vara noggrann
Vara serviceinriktad
Ha förmåga att lära
Arbeta självständigt
Anpassa sig till nya situationer
Ta egna initiativ
Lösa problem
Ha tilltro till sin egen förmåga
Använda material, verktyg etc
Läsa och förstå texter
Planera sitt arbete
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Använda datorer, informationsteknik
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Figur ARB5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbetet – lodrätt. Bedömning av hur väl
unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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OM FIGUR 6

NÖJDHET SAMT FÖRÄNDRING ÖVER TID

Alla uppgifter till figurer med nummer 6 bygger på de
telefonintervjuer som denna utvärdering genomförde
våren 2004. Arbetsledarna fick svara på tre frågor, alla i
syfte att fånga deras helhetsbedömning. Den första frågan
var: Hur nöjd är du sammantaget med unga medarbetares förkunskaper och färdigheter när de börjar sin anställning hos er? Andra frågan löd: Hur väl uppfyller de unga
nya medarbetarnas förkunskaper och färdigheter dina förväntningar? Den tredje och sista frågan var: Hur nära det
perfekta idealet var de unga medarbetarna i genomsnitt i
avseende på förkunskaper och färdigheter. Svaren angavs i
en tiogradig skala. Alla figurer med nummer 6 beskriver
de genomsnittliga svaren från de tre frågorna.
Figur 6 innehåller också en bedömning från arbetsledarna om hur de ungas förmågor har utvecklats över tid.
Arbetsledarna fick frågan: Har de ungas färdigheter och
kunskaper för att klara arbetsuppgifterna förändrats de
senaste 5‒10 åren?

I figur ARB6 redovisas de helhetsbedömningar som de
993 intervjuade arbetsledarna gjorde gällande de unga
medarbetarnas förmågor. Var fjärde arbetsledare, drygt 25
procent, uppgav något av de tre högsta omdömena i en
tiogradig skala. Lika många gav omdömet 7. Endast en av
tjugoåtta, knappt 4 procent, uppgav något av de tre lägsta
omdömena.
Förändring av de ungas förmågor över tid redovisas
också i figur ARB6. Fyra av tio arbetsledare svarade att
kunskaperna idag var ungefär de samma som för 5‒10 år
sedan. Nästan var tredje ansåg att kunskaperna var bättre
idag. I stort sett lika stor andel bedömde att de ungas
kunnande var sämre idag.
Såväl helhetsbedömningen som bedömningen av förändring över tid får betraktas som goda betyg till den
unga arbetskraften. I de kommande avsnitten presenteras
motsvarande bedömningar för arbetsmarknadens olika
delar.
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Figur ARB6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter
totalt sett idag samt förändring de senaste 5--10 åren. Redovisning för hela arbetsmarknaden. Procent.
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TILLVERKNINGSINDUSTRI – CDE
>
>
>
>

Drygt 25 000 unga vuxna i åldern 19–21 år arbetade inom tillverkningsindustrin.

>
>
>

Arbetsledarna var på det hela taget nöjda med de ungas förkunskaper.

24 procent av alla unga män i arbete jobbade inom industrin.
Vanligen arbetade de unga med maskin- eller monteringsarbete.
Arbetsledarna efterfrågade många förkunskaper och färdigheter;
högst rankades att följa regler, hålla tider samt att vara noggrann.
Störst avvikelse mellan krav och kunnande uppmättes för förmågan att planera sitt arbete.
De ungas förkunskaper bedömdes ha blivit något bättre de senaste 5–10 åren.

HUR MÅNGA ARBETADE INOM TILLVERKNING?
Antal
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Figur CDE1. Tillverkningsindustrin år 1989–2002. Antal sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Redovisning efter kön.

År 1989 arbetade 937 000 personer inom tillverkningsindustrin. I denna siffra inräknas också de som arbetade i
gruvnäringen. Industrinäringen domineras av män. Av
figur CDE1 framgår att i början av 1990-talet minskade
antalet sysselsatta med 230 000 personer eller 25 procent.
Antalet män minskade med 158 000 och antalet kvinnor
med 72 000 personer. Under senare delen av 1990-talet
ökade antalet män som var verksamma inom industrin
medan antalet kvinnor förblev oförändrat. År 2002 arbetade 772 000 i näringen varav 74 procent var män.
Ung arbetskraft inom tillverkningsindustrin.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
År
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Figur CDE2. Antal unga som i november 2002 arbetade i tillverkningsindustrin. Redovisning efter ålder och kön.
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Antal
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År 1990 utgjorde den unga arbetskraften 17 procent av
alla sysselsatta inom tillverkningsindustrin. År 2002 hade
andelen minskat till 8 procent. Minskningen var störst för
den yngsta åldersgruppen.
I figur CDE2 redovisas antalet 19‒21 år unga som i
november år 2002 arbetade inom tillverkningsindustrin.
Bland kvinnorna var antalet sysselsatta i stort detsamma
för alla årskullarna, cirka 2 000. Bland männen ökar
antalet med stigande ålder.
Flest unga anställda hade näringen inom tillverkning
av motorfordon, livsmedel och drycker samt metallvaror.
De unga arbetade något oftare på små och medelstora
arbetsställen, med färre än 100 anställda. Drygt 7 000
arbetsställen hade minst en ung medarbetare, vilket motsvarade ungefär var femte arbetsplats.
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Figur CDE3. Sysselsatta 19–21 år inom tillverkningsindustri november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

UNG ARBETSKRAFT INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN
I november år 2002 arbetade drygt 25 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom tillverkningsindustrin. Männen
dominerade kraftigt bland de unga, drygt 19 000 eller 76
procent var män. Tillverkningsindustrin anställer ungdomar från gymnasieskolans alla program. I diagram CDE3
framgår att samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen var de två största rekryteringskällorna för
industrin, 4 800 respektive 3 800 personer. Bland männen
var industriprogrammet den vanligaste gymnasieutbildningen. Sammantaget kommer industriprogrammet på
tredjeplats, med 3 300 män och knappt 100 kvinnor. Ett
stort antal som hade arbete inom industrin kom från elprogrammet, nästan 2 300 personer. Även fordonsprogrammet och det individuella programmet hade stor
representation, med 1 600 respektive 1 400 unga i arbete
inom tillverkningsindustrin.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Den vanligaste arbetsuppgiften för de unga som fått jobb
inom industrin var att sköta en maskin eller att montera.
Bland männen var det nästan hälften som hade ett sådant
yrke. I tabell CDE nedan redovisas de vanligast förekommande yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 25 000 unga som
hade ett arbete i branschen utan endast på 7 300 personer
för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män

%

Maskin-/monteringsarbete 49
Metall-/reparatörsarbete 15
Processoperatör
7
Paketeringsarbete
5
Bygg o anläggningsarbete 5
Kontorsarbete
4
Annat yrkesområde
15

Kvinnor

%

Maskin-/monteringsarbete 41
Servicearbete
8
Försäljningsarbete
8
Paketeringsarbete
8
Kontorsarbete
7
Annat hantverksarbete
6
Annat yrkesområde
21

Tabell CDE. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
tillverkningsindustrin i november 2002. Andel bland dem för
vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 100-tal arbetsledare
inom tillverkningsindustrin med eget ansvar för ung
arbetskraft om tillvägagångssätt vid rekrytering. Nära nog
alla svarade att de själva beslutade eller i varje fall hade stort
inflytande över rekrytering till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om olika rekryteringssätt. Störst betydelse hade kännedom om personen
genom praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
Minst betydelse hade annonsering, medan rekommendationer från någon redan anställd eller från annan person
intog mellanpositioner.
Ungefär hälften av de unga hade fast anställning och
arbetet var vanligen på heltid. Ofta var arbetet schemalagt
med en tredjedel av arbetstiden på obekväm tid. Arbetsledarna bedömde att det oftast tog mer än en månad och
i varje fall mer än en vecka att skola in en ny ung medarbetare.

TILLVERKNINGSINDUSTRI • 27
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Figur CDE4. Andel sysselsatta 19–21 år inom tillverkningsindustri november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Var tionde ung person, eller 2 600 unga vuxna, som arbetade inom tillverkningsindustrin hade inte något slutbetyg
från gymnasieskolan. Bland arbetsledare som tillfrågades
om betydelsen av att ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade hälften att det var viktigt. Hälften ansåg
inte detta vara avgörande för att rekrytera. Av dessa uppgav
hälften, dvs var fjärde av alla arbetsledare, att inte heller
slutbetyg var avgörande för rekrytering till industrin.
Räknat på alla unga män som hade ett arbete var det
nästan var fjärde (24%) som arbetade inom tillverkningsindustrin. I figur CDE4 framgår procentandelarna för
varje gymnasieutbildning. Drygt 70% av män utbildade
på industriprogrammet och som hade ett arbete i november 2002 återfanns inom tillverkningsindustrin. En ung
kvinna av tretton (7,5%) som hade ett arbete i nov 2002
arbetade inom industrin. Bland kvinnor med industriutbildning fann drygt var tredje ett jobb inom näringen.
Andra program i gymnasieskolan varifrån en relativt stor
andel erhöll arbete inom tillverkningsindustrin var livsmedelsprogrammet och elprogrammet. Bland männen
var också hantverksprogrammet, övriga program och
ingen gymnasieutbildning vanliga.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
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I figur CDE5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom tillverkningsindustrin gjorde för
de 23 efterfrågade förmågorna. Inom tillverkningsindustrin var kraven mycket höga på att följa regler (1),
hålla tider (2), vara noggrann (3), visa motivation och
intresse (4) samt att samarbeta (5). Lägst krav bedömdes
färdigheter i engelska (23) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att planera sitt arbete (14)och att vara noggrann
(3). I fyra färdigheter tillskrevs de unga ha bättre färdighet
än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i engelska (23) och informationsteknik/datorer (19) var exempel på
detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur CDE6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom tillverkningsindustrin med alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var arbetsledarna inom industrin något mindre nöjda med de ungas förkunskaper. I en tiogradig skala var det 21 procent som uppgav något av de tre högsta omdömena. Motsvarande andel
för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Förändring de senaste 5‒10 åren var till industrinäringens fördel. Drygt 38 procent av arbetsledarna bedömde
att de unga har bättre förkunskaper idag jämfört med för
5‒10 år sedan. För hela arbetsmarknaden var motsvarande
andel 31 procent.
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Figur CDE5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom tillverkningsindustrin – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur CDE6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter
totalt sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för tillverkningsindustrin jämfört med hela arbetsmarknaden.
Procent.
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BYGGVERKSAMHET – F
>
>
>
>
>

År 2002 arbetade knappt 9 000 unga vuxna inom byggverksamhet; ytterst få var kvinnor.

>

Högst rankades att ha tilltro till sin egen förmåga, hålla tider och följa regler; tilltron till den egna
förmågan motsvarade dock inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Flertalet arbetsledare inom byggverksamhet bedömde att de unga kunde lika mycket idag som för 5–10
år sedan.

De flesta unga arbetade hos husbyggnadsentreprenörer och elinstallationsfirmor.
Störst betydelse för att få arbete var praktik och APU.
Flertalet hade fast anställning på heltid.
Arbetsledarna inom byggverksamhet var vid helhetsbedömning mindre nöjda med de ungas förkunskaper
än andra arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM BYGGVERKSAMHET
Antal
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År 1990 arbetade 273 000 personer inom byggverksamhet.
Näringen domineras kraftigt av män. Av figur F1 framgår
att i början av 1990-talet minskade antalet sysselsatta med
92 000 personer eller 34 procent. Vart tredje byggjobb gick
förlorat. Antalet män minskade med 83 000 och antalet
kvinnor med 9 000 personer. Antalet sysselsatta har sedan
år 1997 ökat något, vilket i första hand gäller män. År 2002
arbetade 216 000 i näringen, varav 93 procent var män.
Ung arbetskraft inom byggverksamhet.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Figur F1. Byggindustrin år 1989–2002. Antal sysselsatta
inom byggverksamhet. Redovisning efter kön.
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Figur F2. Antal unga som i november 2002 arbetade i byggverksamhet. Redovisning efter ålder och kön.

30 • VÄL FÖRBEREDD?

År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal
18
4
3
3
4

500
000
000
500
000

16–19 år
Andel
6,9%
2,2%
1,5%
1,7%
2,0%

Antal
36
18
16
14
16

500
000
000
500
500

20–24 år
Andel
13,4%
9,6%
8,6%
7,5%
7,6%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften 20 procent av
alla sysselsatta inom byggverksamhet. År 2002 hade andelen minskat till knappt 10 procent. Minskningen var
störst för den yngsta åldersgruppen, 16‒19 år.
I figur F2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom byggverksamhet. Bland
männen ökar antalet något med stigande ålder. I åldersgruppen var könsfördelningen 97 procent män och
endast 3 procent kvinnor.
Flest unga anställda hade näringen hos husbyggnadsentreprenörer och elinstallationsfirmor. Tillsammans
sysselsatte de hälften av alla i åldern 19‒21 år i näringen.
Entreprenörer för markarbete, rivning och rörarbete var
också vanliga företag för den unga arbetskraften. Inom
näringen fanns i november 2002 nästan 43 000 arbetsställen. Drygt 5 300 av dessa hade minst en ung medarbetare,
vilket motsvarade ungefär var åttonde arbetsplats.

Bygg (BP)
El (EC)
Energi (EN)
Samhällsvetenskap (SP)
Fordon (FP)
Naturvetenskap (NV)
Individuella (IV)
Industri (IP)
Övriga program
Handels- o administration (HP)
Naturbruk (NP)
Hotell- o restaurang (HR)
Medie (MP)
Ej gymn program
Barn- o fritid (BF)
Estetiska (ES)
Hantverk (HV)
Omvårdnad (OP)
Livsmedel (LP)

Män; 8 426
0

1 000

2 000

Kvinnor; 304
4 000 Antal

3 000

Figur F3. Sysselsatta 19–21 år inom byggverksamhet november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

UNG ARBETSKRAFT INOM BYGGVERKSAMHET

Män

I november år 2002 arbetade knappt 9 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom byggverksamhet. Näringen anställde
ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram F3 framgår att bygg- och elprogrammen var de två
största rekryteringskällorna för byggentreprenörer, 2 700
respektive 2 100 personer. Mellan 500 och 600 unga hade
tidigare utbildats på energi-, samhällsvetenskaps-, fordons- eller naturvetenskapsprogrammen. Byggverksamhet
rekryterade överhuvudtaget få unga kvinnor och det var i
stort sett endast från utbildade inom samhällsvetenskapsprogrammet som någon rekrytering förekom.

Byggnadshantverk
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Målare
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37

Byggnadshantverk
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31
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Annat yrkesområde
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Städare
Försäljningsarbete
Sekreterare
Målare
Annat yrkesområde

11
10
10
7
6
6
37

%

Kvinnor

%

Tabell F. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
byggverksamhet i november 2002. Andel bland dem för vilka
yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
För de unga som fått jobb inom byggverksamhet var
bygghantverk samt bygg- och anläggningsarbete de vanligaste arbetsuppgifterna. Två män av tre inom näringen
hade något av dessa yrken. Även bland kvinnorna var
bygghantverk det vanligaste yrket. Olika former av kontorsarbete utgjorde tillsammans en omfattande andel av
arbetsuppgifter för kvinnor. I tabell F nedan redovisas de
vanligaste yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 8 700 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 3 100
personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT

varje fall hade stort inflytande över rekryteringen till den
egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade kännedom om personen genom praktik eller arbetsplatsförlagd
utbildning (APU). Även rekommendation från någon
redan anställd hade stor betydelse vid nyrekrytering.
Liten betydelse hade annonsering och arbetsförmedling.
Att den arbetssökande själv tog kontakt intog en mellanposition.
Flertalet av de unga hade fast anställning och arbetet
var nästan uteslutande på heltid. Arbetet var sällan schemalagt. Nästan alla arbetsledare bedömde att det tog mer
än en månad att skola in en ny ung medarbetare.

Under försommaren 2004 tillfrågades ett 60-tal arbetsledare inom byggverksamhet med eget ansvar för ung
arbetskraft om tillvägagångssättet vid rekrytering. Tre av
fyra arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i
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Figur F4. Andel sysselsatta 19–21 år inom byggverksamhet november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Var tolfte ung person, eller 770 unga vuxna, som arbetade inom byggverksamhet, hade inte något slutbetyg från
gymnasieskolan. Bland arbetsledare som tillfrågades om
betydelsen av att ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade två av tre att det var viktigt. Var tredje
ansåg inte detta vara avgörande för att rekrytera. Av alla
arbetsledare uppgav var tionde att inte heller slutbetyg var
avgörande för rekrytering till byggverksamhet.
Drygt var tionde ung man (10,5%) som hade arbete i
november 2002 arbetade inom byggverksamhet. I figur
F4 framgår att drygt 60 procent av männen i arbete som
var utbildade på byggprogrammet återfanns i ett arbete
inom byggverksamhet. En ung kvinna av tvåhundrafemtio (0,4%) som hade ett arbete i november 2002 arbetade
inom byggbranschen. Bland de få kvinnor som gått byggprogrammet fann drygt var tredje ett jobb i näringen.
Andra program i gymnasieskolan där en relativt stor
andel erhöll arbete inom byggverksamhet var energiprogrammet och elprogrammet. Bland männen var också
hantverks- och individuella programmet vanliga.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur F5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna
med arbete inom byggverksamhet gjorde för de 23 efterfrå-
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gade förmågorna. Inom byggverksamhet var kraven mycket
höga på att ha tilltro till sin egen förmåga (1), hålla tider (2),
följa regler (3), samarbeta (4), visa motivation och intresse (5)
samt vara noggrann (6). Lägst krav bedömdes färdigheter i
engelska (23) och informationsteknik/datorer (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för att
ha tilltro till sin egen förmåga (1). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället
efterfrågades. Kunskaper i datorer och informationsteknik
(22) och engelska (23) var exempel på detta. Men även för
det högt efterfrågade förhållningssättet att hålla tider (2)
bedömdes de ungas förmåga som mycket god.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur F6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom byggverksamhet med dem som gjorts
av alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden
var arbetsledarna inom byggverksamhet något mindre
nöjda med de ungas förkunskaper och färdigheter. I en
tiogradig skala var det 15 procent som gav något av de
fyra lägsta omdömena. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 10 procent.
Flertalet arbetsledare inom byggverksamhet bedömde
att de unga kunde i stort sett lika mycket idag som för
5‒10 år sedan, 57 procent svarade så. Betydligt färre, 16
procent, ansåg att de unga medarbetarna kunde mer idag
än tidigare. För hela arbetsmarknaden var motsvarande
andel 31 procent.
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Figur F5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom byggverksamhet – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur F6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för byggverksamhet jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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HANDEL OCH REPARATIONER – G
>
>
>

Handel och reparationer sysselsatte år 2002 drygt 36 000 unga vuxna, fler kvinnor än män.

>
>

Hälften arbetade extra eller tillfälligt och omkring fyrtio procent hade fast anställning.

>

Högst rankades att vara serviceinriktad, hålla tider och följa regler; förmågan att planera sitt arbete och
att ha motivation och intresse motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

De flesta arbetade inom detaljhandeln med försäljning och var fjärde arbetade inom livsmedelshandeln.
Störst chans att få anställning hade den som själv tog kontakt, men praktik, APU och rekommendation
från anställd hade också betydelse.
Arbetsledarna inom handel och reparationer var vid en i jämförelse med hela arbetsmarknaden något
mindre nöjda med de ungas förkunskaper.

SYSSELSÄTTNING INOM HANDEL OCH
REPARATIONER
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Figur G1. Handel och reparationer år 1989–2002. Antal sysselsatta inom handel och reparationer. Redovisning efter kön.

År 1989 arbetade 539 000 personer inom handel och reparationer. Näringen sysselsätter ungefär lika många män
som kvinnor. Av figur G1 framgår att i början av 1990-talet
minskade antalet sysselsatta med 104 000 personer eller 19
procent. Nästan vart femte jobb gick förlorat. Minskningen var ungefär lika stor för båda könen. Antalet sysselsatta
har de sedan åren ökat något, vilket i första hand gäller
män. År 2002 arbetade 492 000 i näringen, varav 55 procent var män.
Ung arbetskraft inom handel och reparationer.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal
9 000
Män

Kvinnor

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
19 år

20 år

21 år

Figur G2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
handel och reparationer. Redovisning efter ålder och kön.
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Antal
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År 1990 utgjorde den unga arbetskraften 21 procent av
alla sysselsatta inom handel och reparationer. År 2002
hade andelen minskat till knappt 17 procent. Minskningen var störst för den yngsta åldersgruppen, 16‒19 år.
I figur G2 redovisas antalet personer 16‒19 år som i
november år 2002 arbetade inom handel och reparationer. Bland de unga var antalet sysselsatta kvinnor fler än
männen. Könsfördelning jämnas ut med stigande ålder,
då antalet män ökar något. I åldersgruppen var könsfördelningen 54 procent kvinnor och 46 procent män.
Flest unga anställda hade näringen inom detaljhandeln.
Var fjärde av alla i åldern 19‒21 år i näringen arbetade i
livsmedelshandeln. Handel med drivmedel, kläder, personbilar, sport- och fritidsartiklar samt arbete på stormarknader sysselsatte också många unga anställda i november
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Figur G3. Sysselsatta 19–21 år inom handel och reparationer november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

2002. Inom näringen fanns drygt 78 000 arbetsställen.
Nästan 15 000 av dessa hade minst en ung medarbetare,
vilket motsvarade nära nog var femte arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM HANDEL OCH
REPARATIONER
I november år 2002 arbetade drygt 36 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom handel och reparationer. Näringen
anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram G3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var överlägst den största rekryteringskällan med
fler än 12 000 personer. Näst störst var naturvetenskapsprogrammet och på tredje plats kom handels- och administrationsprogrammet. Bland männen rekryterade handeln också utbildade på fordons- och elprogrammen.
Unga kvinnor utbildade på estetiska, medie- samt hotelloch restaurangprogrammen fick också arbete inom handeln.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
De vanligaste arbetsuppgifterna för de unga som fått jobb
inom handel och reparationer var försäljningsarbete. Tre
kvinnor av fyra inom näringen hade detta yrke. Även
bland männen var försäljningsarbete det vanligaste yrket.
Olika former av service och kontorsarbete var också vanliga både för kvinnor och för män. I tabell G nedan redovisas de vanligaste yrkesområdena för såväl män som
kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 36 200 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 11 900
personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män
Försäljningsarbete
Kontorsarbete
Metallhantverksoch reparatörsarbete
Servicearbete
Maskin/monteringsarbete
Kundservicearbete
Annat yrkesområde

%

Kvinnor

%

51
15

Försäljningsarbete
Kundservicearbete

73
12

13
4
3
3
11

Servicearbete
Kontorsarbete

5
5

Annat yrkesområde

6

Tabell G. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
handel och reparationer i november 2002. Andel bland dem för
vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 100-tal arbetsledare inom handel och reparationer, med eget ansvar för
ung arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering.
Tre av fyra arbetsledare svarade att de själva beslutade
eller i varje fall hade stort inflytande över rekryteringen
till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade att den
arbetssökande själv tog kontakt. Kännedom om personen
genom praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
hade också stor betydelse vid nyrekrytering. Liten betydelse hade annonsering. Rekommendationer från redan
anställd eller annan person intog en mellanposition.
Hälften av de unga arbetade extra eller tillfälligt.
Omkring 40 procent hade en fast anställning. Ungefär
lika många arbetade kort deltid, lång deltid och heltid.
Arbetet var nästan alltid schemalagt. Var tredje arbetsledare bedömde att det tog lägst en vecka att skola in en ny
ung medarbetare.
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Figur G4. Andel sysselsatta 19–21 år inom handel och reparationer november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och
kön. Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade
fyra av fem att det inte var viktigt. Av alla arbetsledare
uppgav nästan varannan att inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till handel och reparationer. I
november 2002 arbetade inom näringen nästan 2 700
unga personer som saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Drygt var femte ung man (21,0%) och nästan var fjärde ung kvinna (23,8%) som hade arbete i november 2002
arbetade inom handel och reparationer. I figur G4 framgår att drygt 40 procent av såväl män som kvinnor som
var utbildade på handels- och administrationsprogrammet återfanns i ett arbete inom handeln. Andra program i
gymnasieskolan där en relativt stor andel erhöll arbete
inom näringen var medie-, livsmedels-, naturvetenskapsoch samhällsvetenskapsprogrammen. Utbildning på fordonsprogrammet, framförallt bland män, gav också ofta
arbete inom handel och reparationer.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur G5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom handel och reparationer gjorde för
de 23 efterfrågade förmågorna. Inom näringen var kraven
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mycket höga på att vara serviceinriktad (1), hålla tider (2),
följa regler (3), samarbeta (4), visa motivation och intresse
(5) samt vara noggrann (6). Lägst krav bedömdes färdigheter i engelska (23) och arbetslivserfarenhet (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att planera sitt arbete (14) och att ha motivation
och intresse (5). I fyra färdigheter tillskrevs de unga bättre
kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper
i engelska (23) och uttrycka sig skriftligt (21) var exempel på
detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur G6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom handel och reparationer med dem
som gjorts av alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var arbetsledarna inom handel och reparationer något mindre nöjda med de ungas förkunskaper och
färdigheter. I en tiogradig skala var det 18 procent som
gav något av de tre högsta omdömena. Motsvarande
andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Arbetsledare inom handel och reparationer delade sig i
tre ungefär lika stora grupper när de ombads jämföra vad
de unga kunde idag med situationen för 5‒10 år sedan.
Var tredje tyckte att förmågorna blivit sämre. Lika stor
andel ansåg att de stannat på samma nivå, medan en
tredjedel bedömde att de ungas förmågor blivit bättre.
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Figur G5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom handel och reparationer – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur G6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för handel och reparationer jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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HOTELL- OCH RESTAURANG – H
>

Inom hotell- och restaurangverksamhet arbetade år 2002 drygt 14 000 unga vuxna i åldern 19–21 år;
två tredjedelar var kvinnor.

>
>

De flesta unga arbetade inom restaurangnäringen, främst som biträden.

>
>

Två tredjedelar av jobben var tillfälliga och knappt hälften på heltid.

>
>

Högst rankades att hålla tider, vara serviceinriktad och följa regler.

Störst chans till arbete gav rekommendation från redan anställd och därnäst kom att den
arbetssökande själv tog kontakt.
Arbetsledarna inom hotell- och restaurang var vid helhetsbedömning både mer nöjda och mer missnöjda
med de ungas förmågor än andra arbetsledare.
Ett stort antal arbetsledare inom näringen tyckte att de unga var sämre idag än för 5–10 år sedan.

SYSSELSÄTTNING INOM HOTELL- OCH
RESTAURANG

Antal
200 000
Män

Kvinnor

150 000

100 000

50 000

0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Figur H1. Hotell- och restaurangbranschen år 1989–2002.
Antal sysselsatta inom hotell- och restaurangverksamhet.
Redovisning efter kön.
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Figur H2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
hotell- och restaurangverksamhet. Redovisning efter ålder och
kön.
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År 1989 arbetade 103 000 personer inom hotell- och
restaurangverksamhet. Näringen domineras av kvinnor.
Av figur H1 framgår att i början av 1990-talet minskade
antalet sysselsatta med 30 000 personer eller 29 procent.
Nästan vart tredje jobb inom hotell- och restaurangverksamhet gick förlorat. Mellan åren 1993 och 2000 ökade
antalet sysselsatta. Ökningen var något större för männen. År 2002 arbetade 99 000 i näringen, varav 56 procent var kvinnor.
Ung arbetskraft inom hotell- och restaurangverksamhet.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal
16
7
7
9
11

900
100
200
400
200

16–19 år
Andel
17,4%
9,6%
8,5%
9,9%
11,4%

Antal
21
16
19
19
21

300
200
400
300
100

20–24 år
Andel
22,0%
22,1%
22,8%
20,4%
21,3%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften nästan 40 procent av alla sysselsatta inom hotell- och restaurangverksamhet. År 1999 var andelen unga drygt 30 procent. År
2002 hade andelen ökat något och var tredje anställd
inom näringen var yngre än 25 år. Sysselsättningsförändringarna var störst för den yngsta åldersgruppen, 16‒19 år.
I figur H2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom hotell- och restaurangverksamhet. Bland kvinnor minskade antalet något med
stigande ålder. I åldersgruppen var könsfördelningen 66
procent kvinnor och 34 procent män.
Flest unga anställda hade näringen inom restaurangverksamhet. Drygt 70 procent av de sysselsatta i åldern
19‒21 år arbetade där. I hotellverksamhet återfanns drygt
20 procent. Inom hotell- och restaurangverksamhet fanns
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Figur H3. Sysselsatta 19–21 år inom hotell- och restaurangverksamhet november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Antal.

i november 2002 knappt 17 000 arbetsställen. Drygt
4 600 av dessa hade minst en ung medarbetare, vilket
motsvarade ungefär var fjärde arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM HOTELL- OCH
RESTAURANGVERKSAMHET
I november år 2002 arbetade drygt 14 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom hotell- och restaurangverksamhet.
Näringen anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram H3 framgår att samhällsvetenskaps- samt hotell- och restaurangprogrammen var de två
största rekryteringskällorna, med 4 200 respektive 3 800
personer. Även från utbildade på naturvetenskapsprogrammet fick näringen arbetskraft. Nästan 700 personer
som studerat på det individuella programmet hade ett
arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Unga
kvinnor som utbildats på estetiska, medie-, handels- och
administrations- eller barn- och fritidsprogrammen rekryterades i viss omfattning.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Två arbetsuppgifter dominerade helt för de unga som fått
jobb inom hotell- och restaurangverksamhet. Det var köksoch restaurangbiträde samt storhushålls- och restaurangarbete. Omkring 80 procent av så väl kvinnor som män hade
något av dessa yrken. Bland kvinnorna hade nästan var
tionde försäljningsarbete. I tabell F nedan redovisas de vanligaste yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 14 200 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 3 300 personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män

%

Köks- och restaurangbiträde
53
Storhush.- och rest. arbete 32
Försäljningsarbete
4
Bagare, slaktare
2
Annat yrkesområde

10

Kvinnor

%

Köks- och restaurangbiträde
58
Storhush.- och rest. arbete 21
Försäljningsarbete
9
Kundinformationsarbete
2
Städningsarbete
2
Annat yrkesområde
8

Tabell H. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
hotell- och restaurangverksamhet i november 2002. Andel
bland dem för vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön.
Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 100-tal arbetsledare inom hotell- och restaurangverksamhet med eget
ansvar för ung arbetskraft om tillvägagångssättet vid
rekrytering. Nästan nio av tio arbetsledare svarade att de
själva beslutade eller i varje fall hade stort inflytande över
rekryteringen till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade rekommendation från redan anställd. Stor betydelse vid nyrekrytering hade också att den arbetssökande själv tog kontakt samt kännedom om personen genom praktik eller
arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Liten betydelse hade
arbetsförmedling och annonsering.
Två av tre jobb för de unga var tillfälliga. Endast var
femte kunde påräkna en fast anställning. Knappt hälften
var arbete på heltid och var tredje jobbade kort deltid. Tre
av fyra arbeten var schemalagda. Hälften av de intervjuade arbetsledarna bedömde att det tog upp till en vecka att
skola in en ny ung medarbetare. Resterande hälft ansåg
att inskolningstiden var längre
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Figur H4. Andel sysselsatta 19–21 år inom hotell- och restaurangverksamhet november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning
och kön. Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Var tionde ung person, eller 1 500 unga vuxna, som arbetade inom hotell- och restaurangverksamhet hade inte
något slutbetyg från gymnasieskolan. Bland arbetsledare
som tillfrågades om betydelsen av att ha genomgått en
bestämd gymnasieutbildning svarade en av tre att det var
viktigt. Sex av tio ansåg inte detta vara avgörande för att
rekrytera. Av alla arbetsledare uppgav nästan hälften att
inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till
hotell- och restaurangverksamhet.
Drygt var nionde ung kvinna (11,3%) som hade arbete
i november 2002 arbetade inom hotell- och restaurangverksamhet. I figur H4 framgår att drygt 40 procent av
männen i arbete som var utbildade på hotell- och restaurangprogrammet återfanns i ett arbete inom hotell- och
restaurangverksamhet. Motsvarande andel för kvinnor var
knappt 40 procent. Bland kvinnor fanns flera gymnasieprogram där 10 procent eller fler av de sysselsatta var
verksamma inom hotell- och restaurangverksamhet.
Nämnas kan livsmedels-, el-, individuella- och estetiska
programmen. Bland männen hade en relativt stor andel
som erhöll arbete inom hotell- och restaurangverksamhet
utbildning på livsmedelsprogrammet.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
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I figur H5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna inom hotell- och restaurangverksamhet gjorde av de 23
efterfrågade förmågorna. Inom hotell- och restaurangverksamhet var kraven mycket höga på att hålla tider (1),
vara serviceinriktad (2), följa regler (3), samarbeta (4) samt
visa motivation och intresse (5). Lägst krav bedömdes färdigheter i datorer och informationsteknik (23) och uttrycka
sig skriftligt (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågorna att vara noggrann (6) samt att ha motivation
och intresse (5). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre
kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper
i datorer och informationsteknik (23) och engelska (19) var
exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur H6 jämförs helhetsbedömningar gjorda av
arbetsledarna inom hotell- och restaurangverksamhet med
dem som gjorts av alla arbetsledare. Jämfört med hela
arbetsmarknaden var arbetsledarna inom hotell- och
restaurangverksamhet både något mer nöjda och något mer
missnöjda med de ungas förkunskaper och färdigheter.
En stor andel av arbetsledarna inom hotell- och restaurangverksamhet bedömde att de unga vara sämre skickade
idag än för 5‒10 år sedan, 44 procent svarade så. Betydligt
färre, 21 procent, ansåg att de unga medarbetarna kunde
mer idag än tidigare. För hela arbetsmarknaden var motsvarande andel 31 procent.
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Figur H5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom hotell- och restaurang – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur H6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för hotell- och restaurang jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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KOMMUNIKATIONER – I
>

Inom kommunikationer arbetade år 2002 drygt 10 000 unga vuxna i åldern 19–21 år, tre gånger så
många män som kvinnor.

>
>
>
>

De flesta unga arbetade inom postbefordran.

>

Högst rankades att hålla tider, följa regler och vara noggrann; noggrannhet och problemlösningsförmåga
motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Drygt hälften bedömde att de ungas förkunskaper var oförändrade de senaste 5–10 åren.

Störst chans till arbete hade den som själv tog kontakt eller hade rekommendation.
Hälften av de unga arbetade extra och hälften arbetade heltid.
Arbetsledarna inom kommunikationer var mer nöjda med de ungas förmågor än andra arbetsledare och
gav vid helhetsbedömning påfallande högre omdömen.

SYSSELSÄTTNING INOM KOMMUNIKATIONER
Antal
300 000
Män

Kvinnor

250 000
200 000
150 000
100 000

År 1990 arbetade 176 000 personer inom kommunikationer. Näringen sysselsätter nästan tre gånger så många
män som kvinnor. Av figur I1 framgår att sedan början av
1990-talet har antalet sysselsatta ökat. Ökningen var störst
åren 1993‒1997. Därefter har antalet sysselsatta kvinnor
varit konstant medan männen fortsatt att ökat något. År
2002 arbetade 188 000 i näringen, varav 73 procent var
män.
Ung arbetskraft inom kommunikationer.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.

50 000
0
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Figur I1. Kommunikationer år 1989–2002. Antal sysselsatta
inom kommunikationer. Redovisning efter kön.
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Figur I2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
kommunikationer. Redovisning efter ålder och kön.
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År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal
5
2
3
4
4

000
000
500
600
800

16–19 år
Andel
2,8%
1,2%
1,5%
1,9%
1,9%

Antal
20
12
16
18
21

500
000
600
900
300

20–24 år
Andel
11,7%
7,4%
6,9%
7,8%
8,2%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften nästan 15 procent av alla sysselsatta inom kommunikationer. År 2002
hade andelen minskat till 10 procent. Trots detta var antalet unga i stort sett detsamma eftersom näringen ökat i
antal totalt sett. De första åren under 1990-talet var dock
sysselsättningen för unga påtagligt lägre.
I figur I2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom kommunikationer.
Bland de unga var antalet sysselsatta män betydligt fler än
kvinnorna. Med stigande ålder ökade antalet sysselsatta
för såväl män som kvinnor. I åldersgruppen var könsfördelningen 70 procent män och 30 procent kvinnor.
Flest unga anställda hade näringen inom postbefordran.
Posthantering, budbilar och kurirverksamhet sysselsatte
nära nog hälften av alla i åldern 19‒21 år i näringen.
Företag som skötte vägtransporter och lastbilscentraler var
också vanliga arbetsplatser för unga anställda i november
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Ej gymn program
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Figur I3. Sysselsatta 19–21 år inom kommunikationer november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

2002. Inom näringen kommunikationer fanns 28 500
arbetsställen. Nästan 3 300 av dessa hade minst en ung
medarbetare, vilket motsvarade var nionde arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM KOMMUNIKATIONER
I november år 2002 arbetade drygt 10 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom kommunikationer. Näringen
anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram I3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var den största rekryteringskällan med nästan
3 000 personer. Från naturvetenskapsprogrammet och
fordonsprogrammet kom i stort sett lika många, drygt
1 800 från varje. Bland männen rekryterade verksamheter
inom kommunikation också utbildade på el- och det
individuella programmet. Drygt 300 män och 200 kvinnor utbildade på handels- och administrationsprogrammet hade i november 2002 arbete inom näringen.
ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
De vanligaste arbetsuppgifterna för de unga som fått jobb
med kommunikationer var fordonsförare. Detta gällde
framförallt männen där nästan 40 procent hade detta yrke.
Bland kvinnorna var brevbärare det vanligaste yrket. Inom
näringen fanns ganska många yrkesområden representerade. I tabell I nedan redovisas de vanligaste yrkesområdena
för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 10 400 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 2 400 personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män
Fordonsförare
Brevbärare
Godshantering
och expressbud
Lager- och transportassistenter
Tidningsdistributörer
Maskin- och motorrep.
Annat yrkesområde

%
39
11

9
8
4
3
27

Kvinnor
Brevbärare
Kundinformatörer,
bl a telefonist
Fordonsförare
Lager- och transportassistenter
Kassaarbete
Försäljningsarbete
Annat yrkesområde

%
19
9
7
7
6
6
47

Tabell I. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
kommunikationer i november 2002. Andel bland dem för vilka
yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 60-tal arbetsledare inom kommunikationer, med eget ansvar för ung
arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering. Nio av
tio arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i varje
fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna
arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade att den
arbetssökande själv tog kontakt. Rekommendationer från
redan anställd samt kännedom om personen genom praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) hade också
stor betydelse vid nyrekrytering. Liten betydelse hade
annonsering.
Hälften av de unga arbetade extra eller tillfälligt. Var
tredje hade en fast anställning. Drygt hälften arbetade
heltid och var tredje lång deltid. Arbetet var ofta schemalagt. Knappt hälften av arbetsledarna bedömde att det tog
lägst en vecka att skola in en ny ung medarbetare.

KOMMUNIKATIONER • 43

Män; 9,1%

% 80

70

Kvinnor; 3,8%

Barn- o fritid (BF)
Bygg (BP)
El (EC)
Energi (EN)
Estetiska (ES)
Fordon (FP)
Handels- o adm (HP)
Hantverk (HV)
Hotell- o rest. (HR)
Industri (IP)
Individuella (IV)
Livsmedel (LP)
Medie (MP)
Naturbruk (NP)
Naturvet. (NV)
Omvårdnad (OP)
Samhällsvet. (SP)
Övriga progam
Ej gymn program
60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80 %

Figur I4. Andel sysselsatta 19–21 år inom kommunikationer november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Procent
av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade tre
av fyra att det inte var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav
nästan varannan att inte heller slutbetyg var avgörande
för rekrytering till verksamheter inom kommunikation. I
november 2002 arbetade inom näringen nästan 900 unga
personer som saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Var elfte ung man, 9,1 procent men bara 3,8 procent,
av unga kvinnor som hade arbete i november 2002 arbetade inom kommunikationer. I figur I4 framgår att ungefär 25 procent, både bland män och kvinnor, som var
utbildade på fordonsprogrammet återfanns i ett arbete
inom näringen kommunikationer. Andra program i
gymnasieskolan där en relativt stor andel erhöll arbete
inom näringen var energiprogrammet. Utbildning på
samhällsvetenskapsprogrammet, framförallt bland män,
gav också ofta arbete inom kommunikationer.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur I5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna
med arbete inom näringsgrenen kommunikationer gjorde
för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom näringen var
kraven mycket höga på att hålla tider (1), följa regler (2),
vara serviceinriktad (3), vara noggrann (4), samarbeta (5)
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samt visa motivation och intresse (6). Lägst krav bedömdes
färdigheter i engelska (23) och arbetslivserfarenhet (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att vara noggrann (4) och att lösa problem (11). I
fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad
som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i engelska (23)
och datorer och informationsteknik (20) var exempel på
detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur I6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom kommunikationer med dem som
gjorts av alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var arbetsledarna inom kommunikationer betydligt
mer nöjda med de ungas förkunskaper och färdigheter. I
en tiogradig skala var det 47 procent som gav något av de
tre högsta omdömena. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Flertalet arbetsledare inom kommunikationer bedömde att de unga kunde i stort sett lika mycket idag som för
5‒10 år sedan, 55 procent svarade så. Var sjätte tyckte att
förmågorna blivit sämre medan var fjärde bedömde att de
ungas förmågor blivit bättre.
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Figur I5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom kommunikationer – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur I6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för kommunikationer jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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FÖRETAGSTJÄNSTER – K
>
>
>
>
>

År 2002 arbetade knappt 15 000 unga vuxna inom företagstjänster, något fler män än kvinnor.
Bemanningsföretag, städföretag, callcenter och bevakningsföretag var de vanligaste arbetsplatserna;
städning sysselsatte främst kvinnor.
Störst chans till arbete gav rekommendation från anställd.
Hälften arbetade extra eller tillfälligt och var fjärde hade fast anställning.
Arbetsledarna inom företagstjänster var lika nöjda och missnöjda med de ungas förmågor som
genomsnittet av samtliga arbetsledare.

>

Högst rankades att följa regler, vara noggrann och hålla tider; förmågorna att lösa problem och att
planera sitt arbete svarade inte helt mot arbetsuppgiftens krav.

>

Var tredje arbetsledare inom företagstjänster bedömde att de unga kunde mer idag jämfört med för
5–10 år sedan, vilket motsvarade genomsnittet för alla arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM FÖRETAGSTJÄNSTER
Antal
400 000
Män

Kvinnor

350 000
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År 1990 arbetade 288 000 personer inom företagstjänster.
Till näringen hör också fastighets- och uthyrningsverksamhet. I figur K1 framgår att antalet sysselsatta ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Mellan åren 1993‒2001 var
ökningen nästan 200 000 personer. Ökningen gällde
både kvinnor och män. År 2002 arbetade 445 000 i näringen, varav 61 procent var män.
Ung arbetskraft inom företagstjänster.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Figur K1. Företagstjänster år 1989–2002. Antal sysselsatta
inom företagstjänster. Redovisning efter kön.
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Figur K2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
företagstjänster. Redovisning efter ålder och kön.
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1990
1993
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4
4
6
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7,2%
7,6%
8,0%
7,4%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften drygt 15 procent
av alla sysselsatta inom företagstjänster. År 2002 hade
andelen minskat till 9 procent. Trots detta var antalet
unga i stort sett detsamma, eftersom näringen ökat i antal
totalt sett. De första åren under 1990-talet var dock
sysselsättningen för unga påtagligt lägre.
I figur K2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom företagstjänster. Bland
de unga var antalet sysselsatta män något fler än kvinnorna. Med stigande ålder ökade antalet sysselsatta för såväl
män som kvinnor. I åldersgruppen var könsfördelningen
55 procent män och 45 procent kvinnor.
Flest unga anställda hade näringen inom bemanningsföretag där var sjätte återfanns. Städföretag, callcenter och
bevakningsföretag var också vanliga arbetsplatser för unga
anställda i november 2002. Inom näringen företagstjänster fanns 84 700 arbetsställen. Drygt 5 500 av dessa hade
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Figur K3. Sysselsatta 19–21 år inom företagstjänster november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

minst en ung medarbetare, vilket motsvarade var femtonde arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM FÖRETAGSTJÄNSTER
I november år 2002 arbetade nästan 15 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom företagstjänster. Näringen anställde
ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram K3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var
den största rekryteringskällan med drygt 4 700 personer.
Många kom också från naturvetenskapsprogrammet,
drygt 2 700 personer. Bland männen rekryterade verksamheter inom företagstjänster också utbildade på el-,
medie- och det individuella programmet. För kvinnorna
var utbildning på estetiska respektive medieprogrammet
ganska vanlig bakgrund.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
De vanligaste arbetsuppgifterna för de unga som fått jobb
inom näringen företagstjänster var städare. Detta gällde
framförallt kvinnorna där nästan 30 procent hade detta
yrke. Bland kvinnorna var försäljningsarbete, kontorsarbete och kundinformation också vanliga yrken. Männen
återfanns inom många yrkesområden. I tabell K nedan
redovisas de vanligaste yrkesområdena för såväl män som
kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 14 700 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 2 600
personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män
Städare
Säkerhetsarbete
Försäljningsarbete
Byggnadshantverkare
Lager- och transportassistenter
Datatekniker
Annat yrkesområde

%
13
7
7
7
5
4
57

Kvinnor

%

Städare
Försäljningsarbete
Kontorsarbete
Kundinformatörer,
bl a telefonist

29
14
7

Vård- och omsorgsarbete
Köks- och rest. arbete
Annat yrkesområde

4
4
37

6

Tabell K. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
företagstjänster i november 2002. Andel bland dem för vilka
yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 80-tal arbetsledare inom företagstjänster, med eget ansvar för ung
arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering. Åtta av
tio arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i varje
fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna
arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade rekommendationer från redan anställd. Rekommendation från
annan person och att den arbetssökande själv tog kontakt
hade också stor betydelse vid nyrekrytering. Liten betydelse hade annonsering.
Hälften av de unga arbetade extra eller tillfälligt. Var
fjärde hade en fast anställning. Drygt hälften arbetade
heltid och två tredjedelar av arbetsledarna uppgav att
arbetet var schemalagt. Knappt hälften av arbetsledarna
bedömde att det tog lägst en vecka att skola in en ny ung
medarbetare.
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Figur K4. Andel sysselsatta 19–21 år inom företagstjänster november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Procent
av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade två
av tre att det inte var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav
var tredje att inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till verksamheter inom företagstjänster. I november
2002 arbetade inom näringen drygt 1 600 unga personer
som saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Var tionde ung man (10,2%) och var tolfte ung kvinna
(8,0%) som hade arbete i november 2002 arbetade inom
företagstjänster. I figur K4 framgår att utbildade på medieprogrammet, både bland män och kvinnor, ofta återfanns i ett arbete inom näringen företagstjänster. Andra
program i gymnasieskolan där en relativt stor andel erhöll
arbete inom näringen var för kvinnor energiprogrammet
och för män naturvetenskapsprogrammet.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur K5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom näringsgrenen kommunikationer
gjorde för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom näringen
var kraven mycket höga på att följa regler (1), vara noggrann (2), hålla tider (3), vara serviceinriktad (4) samt
samarbeta (5). Lägst krav bedömdes färdigheter i engelska
(23) och matematik (22) ha.
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I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att lösa problem (13) planera sitt arbete (9) och
att vara noggrann (2). I fem färdigheter tillskrevs de unga
bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades.
Kunskaper i engelska (23) och datorer och informationsteknik (20) var exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur K6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom företagstjänster med dem som gjorts
av alla arbetsledare. Arbetsledarna inom företagstjänster
uppgav i stort sett genomsnittlig missnöjdhet och nöjdhet
med de ungas förkunskaper och färdigheter. I en tiogradig skala var det 23 procent som gav något av de tre
högsta omdömena. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Var tredje arbetsledare inom företagstjänster bedömde
att de unga kunde mer idag än för 5‒10 år sedan. Något
färre svarade att de kunde mindre idag. Svaren var i stort
sett desamma som för genomsnittet, hela arbetsmarknaden.
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Figur K5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom företagstjänster – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur K6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för företagstjänster jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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PRIVAT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – NP
>

Inom privat hälso- och sjukvård arbetade år 2002 drygt 4 000 unga vuxna i åldern 19–21 år;
fyra femtedelar var kvinnor.

>
>
>
>

Hälften av de unga arbetade inom öppen social verksamhet eller vård och omsorg.

>

Högst rankades att följa regler, hålla tider och samarbeta; arbetslivserfarenhet och problemlösningsförmåga motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Var tredje bedömde att de unga kunde mer idag och var femte att de kunde mindre.

Störst chans till arbete hade den som själv tog kontakt, men praktik, APU, hade också betydelse.
Två tredjedelar arbetade extra eller tillfälligt.
Arbetsledarna inom privat hälso- och sjukvård var vid helhetsbedömning mer nöjda med de ungas
förmågor än andra arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM PRIVAT HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

Antal
200 000
Män

Kvinnor

150 000

100 000

50 000

År 1989 arbetade 26 000 personer inom privat hälso- och
sjukvård. Näringen domineras av kvinnor. Av figur Np1
framgår att alltsedan början av 1990-talet har antalet sysselsatta ökat. Mellan åren 1989 och 2001 ökade antalet
sysselsatta med 91 000 personer, eller 350 procent.
Ökningen gällde båda könen och var något större för
kvinnor. År 2002 arbetade 115 000 i näringen, varav 78
procent var kvinnor.
Ung arbetskraft inom privat hälso- och sjukvård.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Figur NP1. Privat hälso- och sjukvård år 1989–2002. Antal
sysselsatta inom privat hälso- och sjukvård. Redovisning efter
kön.
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Figur NP2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
privat hälso- och sjukvård. Redovisning efter ålder och kön.
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År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal

16–19 år
Andel

900
800
1 000
1 800
2 100

3,1%
1,7%
1,5%
1,7%
1,9%

Antal
1
4
6
7
8

900
000
000
400
400

20–24 år
Andel
6,7%
8,1%
8,6%
7,0%
7,4%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften nästan 10 procent av alla sysselsatta inom privat hälso- och sjukvård. År
2002 var andelen en procentenhet mindre. Trots detta var
antalet sysselsatta unga betydligt fler, drygt 10 000 personer. Ökningen mellan åren 1990 och 2002 var 7 800 eller
nästan 300 procent.
I figur Np2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom privat hälso- och
sjukvård. Antalet sysselsatta ökade något med stigande
ålder. I åldersgruppen var könsfördelningen 80 procent
kvinnor och 20 procent män.
Flest unga anställda hade näringen inom öppen social
verksamhet. Lika många arbetade med vård och omsorg
bland äldre i särskilt boende. Hälften, 50 procent, av de
sysselsatta i åldern 19‒21 år arbetade i dessa två verksamheter. Inom privat hälso- och sjukvård fanns i november
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Figur NP3. Sysselsatta 19–21 år inom privat hälso- och sjukvård november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

2002 knappt 14 700 arbetsställen. Drygt 1 300 av dessa
hade minst en ung medarbetare, vilket motsvarade ungefär var tolfte arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM PRIVAT HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
I november år 2002 arbetade knappt 4 300 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom privat hälso- och sjukvård.
Näringen anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram Np3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var den största rekryteringskällan
med fler än 1 200 personer. Näst störst var omvårdnadsprogrammet och på tredje plats kom naturvetenskapsprogrammet. Bland kvinnorna rekryterade den privata omsorgen också utbildade på estetiska programmet
och från barn- och fritidsprogrammet.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Den helt dominerande arbetsuppgiften för de unga som
fått jobb inom privat hälso- och sjukvård var vård- och
omsorgsarbete. Tre kvinnor av fyra inom näringen hade
detta yrke. Även bland männen var vård- och omsorgsarbete det vanligaste yrket. Nästan var tredje man och
ungefär var fjärde kvinna arbetade som personlig assistent, ett av flera yrken inom gruppen vård- och omsorgsarbete. I tabell Np nedan redovisas de vanligaste yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 4 300 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 700 personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män

%

Vård- och omsorgsarbete
Behandlingsassistent
Köks- och rest. biträde
Arbetsterapeut, sjukgymnast
Köks- och rest. biträde
Annat yrkesområde

69
4
4
3
3
21

Kvinnor

%

Vård- och omsorgsarbete
Försäljningsarbete

75
5

Arbetsterapeut, sjukgymnast
Köks- och rest. biträde
Annat yrkesområde

5
3
13

Tabell NP. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom privat hälso- och sjukvård i november 2002. Andel bland dem för
vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 80-tal arbetsledare inom privat hälso- och sjukvård, med eget ansvar
för ung arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering.
Drygt hälften av arbetsledarna svarade att de själva beslutade eller i varje fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade att den
arbetssökande själv tog kontakt. Kännedom om personen
genom praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
liksom rekommendationer från redan anställd hade också
stor betydelse vid nyrekrytering. Liten betydelse hade
arbetsförmedling.
Nära nog två unga av tre arbetade extra eller tillfälligt.
Knappt en tredjedel, 30 procent, hade en fast anställning.
Hälften arbetade heltid och fyra av fem jobb var schemalagda. Två arbetsledare av tre bedömde att det tog lägst
en vecka att skola in en ny ung medarbetare.

PRIVAT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD • 51

Män; 1,1%

% 80

70

Kvinnor; 4,2%

Barn- o fritid (BF)
Bygg (BP)
El (EC)
Energi (EN)
Estetiska (ES)
Fordon (FP)
Handels- o adm (HP)
Hantverk (HV)
Hotell- o rest. (HR)
Industri (IP)
Individuella (IV)
Livsmedel (LP)
Medie (MP)
Naturbruk (NP)
Naturvet. (NV)
Omvårdnad (OP)
Samhällsvet. (SP)
Övriga progam
Ej gymn program
60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80 %

Figur NP4. Andel sysselsatta 19–21 år inom privat hälso- och sjukvård november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade två
av tre att det var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav var
fjärde att slutbetyg inte var avgörande för rekrytering till
privat hälso- och sjukvård. I november 2002 arbetade
inom näringen nästan 600 unga personer som saknade
slutbetyg från gymnasieskolan.
Trots den stora sysselsättningsökningen de senaste
10‒12 åren var branschen privat hälso- och sjukvård en
liten arbetsmarknad för unga vuxna. Bland unga kvinnor
med arbete i november 2002 hade 4,2 procent arbete i
näringen. Bland männen var andelen endast 1,1 procent. I
figur Np4 framgår att drygt 10 procent av kvinnor i arbete november 2002 och som var utbildade på omvårdnadsprogrammet, återfanns inom privat hälso- och sjukvård.
Även bland männen med arbete och utbildning på
omvårdnadsprogrammet var andelen relativt stor. Bland
kvinnor gav utbildning på individuella programmet och
naturbruksprogrammet också någorlunda ofta ett arbete
inom privat hälso- och sjukvård.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur Np5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom privat hälso- och sjukvård gjorde
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för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom näringen var
kraven mycket höga på att följa regler (1), hålla tider (2),
samarbeta (3), vara serviceinriktad (4), vara noggrann (5)
samt visa motivation och intresse (6). Lägst krav bedömdes
färdigheter i engelska (23), datorer och informationsteknik
(22) och matematik (21) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att ha arbetslivserfarenhet (20) och att lösa problem (12). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i
engelska (23) och datorer och informationsteknik (22) var
exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur Np6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom privat hälso- och sjukvård med dem
som gjorts av alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var arbetsledarna inom privat hälso- och
sjukvård betydligt mer nöjda med de ungas förkunskaper
och färdigheter. I en tiogradig skala var det 43 procent
som gav något av de tre högsta omdömena. Motsvarande
andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Även jämfört med situationen för 5‒10 år sedan var
arbetsledare inom privat hälso- och sjukvård mer nöjda
med de ungas kunnande. Mer än var tredje bedömde att
de unga kunde mer idag. Var femte bedömde att de
ungas förmågor blivit sämre.
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Figur NP5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom privat hälso- och sjukvård –
lodrätt. Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur NP6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter
totalt sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för privat hälso- och sjukvård jämfört med hela arbetsmarknaden.
Procent.
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ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER – O
>

Övriga privata tjänster sysselsatte år 2002 drygt 6 000 unga vuxna i åldern 19–21 år; nästan tre
femtedelar var kvinnor.

>
>
>
>

Flest unga arbetade inom hårvård och verksamhet för religiösa samfund.

>

Högst rankades att hålla tider, samarbeta och vara serviceinriktad; problemlösningsförmåga och
intiativförmåga svarade dock inte helt mot arbetsuppgiftens krav.

>

Var tredje bedömde att de unga kunde mer idag och svaren överensstämde med genomsnittet för alla
arbetsledare.

Störst chans till anställning gav rekommendation från anställd.
Endast var åttonde hade fast anställning och flertalet arbetade deltid.
Arbetsledarna inom övriga privata tjänster var lika nöjda och missnöjda med de ungas förmågor som
genomsnittet av samtliga arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM ÖVRIGA PRIVATA
TJÄNSTER

Antal
200 000
Män

Kvinnor

150 000

100 000

50 000

År 1989 arbetade 55 000 personer inom övriga privata
tjänster. Till näringen hör verksamheter som avfallshantering, rekreation, kultur och sport. I figur O1 framgår att
antalet sysselsatta ökat kraftigt sedan början av 1990-talet.
Mellan åren 1989–2002 var ökningen drygt 100 000 personer, vilket motsvarade nära nog 200 procent. Ökningen
gällde både kvinnor och män. År 2002 arbetade 159 000 i
näringen, varav 53 procent var kvinnor.
Ung arbetskraft inom övriga privata tjänster.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Figur O1. Övriga privata tjänster år 1989–2002. Antal sysselsatta inom övriga privata tjänster. Redovisning efter kön.
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Figur O2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
övriga privata tjänster. Redovisning efter ålder och kön.

54 • VÄL FÖRBEREDD?

År
1990
1993
1996
1999
2002

Antal
2
2
1
2
3

900
000
900
700
600

16–19 år
Andel
5,2%
2,1%
1,7%
1,9%
2,2%

Antal
6
8
9
10
12

700
600
500
500
600

20–24 år
Andel
12,1%
8,9%
8,9%
7,3%
7,9%

År 1990 utgjorde den unga arbetskraften drygt 17 procent
av alla sysselsatta inom övriga privata tjänster. År 2002
hade andelen minskat till 10 procent. Trots detta hade
antalet unga sysselsatta i näringen ökat. Detta förklaras av
att ökningen i hela näringen varit ännu större.
I figur O2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom övriga privata tjänster.
Bland de unga var antalet sysselsatta kvinnor fler än männen. I åldersgruppen var könsfördelningen 59 procent
kvinnor och 41 procent män. Med stigande ålder ökade
antalet sysselsatta något för såväl män som kvinnor.
Flest unga anställda hade näringen inom hårvård och
verksamhet för religiösa samfund, där var för sig var
åttonde återfanns. Bland unga kvinnor var verksamheter
inom spel och vadslagning samt nöjesparker också vanliga. Män arbetade ofta inom idrottsverksamhet och
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Figur O3. Sysselsatta 19–21 år inom övriga privata tjänster november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

avfallshantering. Inom näringen övriga privata tjänster
fanns i november 2002 drygt 42 000 arbetsställen. Nästan
3 400 av dessa hade minst en ung medarbetare, vilket
motsvarade var tolfte arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM ÖVRIGA PRIVATA
TJÄNSTER
I november år 2002 arbetade knappt 6 400 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom övriga privata tjänster. Näringen
anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram O3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var den största rekryteringskällan med nära
nog 1 900 personer. Många kom också från naturvetenskapsprogrammet, nästan 1 100 personer. Bland kvinnorna rekryterade verksamheter inom övriga privata tjänster
också utbildade på hantverks-, medie- och estetiska programmen. För männen var utbildning på medieprogrammet en ganska vanlig bakgrund.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
De vanligaste arbetsuppgifterna för unga kvinnor som
fått jobb inom näringen övriga privata tjänster var frisörska; nästan 30 procent hade detta yrke. Bland män
dominerade arbete inom eller med idrott, reklam alternativt underhållning. Värd för olika spel, vaktmästare samt
kundinformatör var också vanliga yrken både för kvinnor
och män. I tabell O nedan redovisas de vanligaste
yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 6 400 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 1 400 personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

Män
Arbete inom idrott,
reklam mm
Vaktmästare m fl

%
23
7

Kundservice,
bl a värd för spel
6
Trädgårds- och parkarbete 5
Arbete med ljud och bild,
t ex biograf
4
Kundinformatör,
bl a telefonist
4
Annat yrkesområde
52

Kvinnor
Frisörska
Kundservice,
bl a värd för spel
Kundinformatör,
bl a telefonist
Vaktmästare m fl
Djurskötare
Försäljningsarbete
Annat yrkesområde

%
29
12
7
6
5
5
36

Tabell O. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
övriga privata tjänster i november 2002. Andel bland dem för
vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 70-tal arbetsledare inom övriga privata tjänster, med eget ansvar för ung
arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering. Åtta av
tio arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i varje
fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna
arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade rekommendationer från redan anställd. Att den arbetssökande
själv tog kontakt samt rekommendation från annan person hade också stor betydelse vid nyrekrytering. Liten
betydelse hade arbetsförmedling.
De flesta arbetade extra eller tillfälligt. Endast en av
åtta hade en fast anställning. Flertalet arbetade deltid och
schemalagt. Två arbetsledare av tre bedömde att det tog
flera veckor att skola in en ny ung medarbetare.
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Figur O4. Andel sysselsatta 19–21 år inom övriga privata tjänster november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade två
av tre att det inte var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav
var tredje att inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till verksamheter inom övriga privata tjänster. I
november 2002 arbetade inom näringen nästan 600 unga
personer som saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Trots den stora sysselsättningsökningen de senaste
10‒12 åren var branschen övriga privat tjänster en liten
arbetsmarknad för unga vuxna. Bland unga kvinnor med
arbete i november 2002 hade 4,6 procent arbete i näringen. Bland männen var andelen 3,3 procent. I figur O4
framgår att kvinnor med arbete och utbildade på hantverksprogrammet ofta återfanns i ett arbete inom näringen övriga privata tjänster. Bland männen gav utbildning
på estetiska och hantverksprogrammen ganska ofta ett
arbete inom näringen.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur O5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom näringsgrenen övriga privata tjänster
gjorde för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom näringen
var kraven mycket höga på att hålla tider (1), samarbeta
(2), vara serviceinriktad (3), ha motivation och intresse (4)
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samt följa regler (5). Lägst krav bedömdes färdigheter i
engelska (23) och matematik (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att lösa problem (10) och att ta egna initiativ
(9). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än
vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i engelska
(23) och datorer och informationsteknik (18) var exempel
på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur O6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom övriga privata tjänster med dem som
gjorts av alla arbetsledare. Arbetsledarna inom övriga privata tjänster uppgav i stort sett genomsnittlig missnöjdhet
och nöjdhet med de ungas förkunskaper och färdigheter.
I en tiogradig skala var det 27 procent som gav något av
de tre högsta omdömena. Motsvarande andel för hela
arbetsmarknaden var 25 procent.
Var tredje arbetsledare inom företagstjänster bedömde
att de unga kunde mer idag än för 5‒10 år sedan. Något
färre svarade att de kunde mindre idag. Svaren var i stort
sett desamma som för genomsnittet, hela arbetsmarknaden.

Stor
betydelse

Förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. Rangordnade efter betydelse för att
klara arbetet.
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Figur O5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom övriga privata tjänster – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur O6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för övriga privata tjänster jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – K-N
>

År 2002 arbetade drygt 18 000 unga inom kommunal hälso- och sjukvård, varav 85 procent var
kvinnor.

>
>
>
>

De flesta unga arbetade med vård och omsorg till äldre i särskilt eller eget boende.

>

Högst rankades att följa regler, hålla tider och samarbeta; problemlösningsförmåga och
arbetslivserfarenhet motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Fyrtio procent av arbetsledarna inom denna sektor ansåg att de unga kunde mer idag än tidigare och
de var mer nöjda än arbetsmarknaden i övrigt.

Störst betydelse för att få arbete var rekommendation från någon redan anställd.
Flertalet arbetade extra och två tredjedel på deltid.
Arbetsledarna inom kommunal hälso- och sjukvård hade vid helhetsbedömning samma uppfattning om
de ungas förkunskaper som genomsnittet av arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM KOMMUNAL HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Antal
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Figur K-N1. Kommunal hälso- och sjukvård år 1989–2002.
Antal sysselsatta inom övriga privata tjänster. Redovisning
efter kön.

År 1989 arbetade 412 000 personer inom kommunal
hälso- och sjukvård. De första åren på 1990-talet överfördes arbetsuppgifter från landstingen till kommunerna i
den s.k. ÄDEL-reformen. År 2002 gjordes en förändring
av klassificeringen. Förskolor och förskoleklasser redovisas
numera inom utbildning. Utöver dessa organisatoriska
förändringar framgår av figur K-N1 att kommunal hälsooch sjukvård hade en minskning av antalet sysselsatta i
mitten av 1990-talet. Sektorn domineras kraftigt av kvinnor. År 2002 arbetade 325 000 i sektorn, varav 90 procent
var kvinnor. Om sysselsatta inom förskola och förskoleklass räknas med blev antalet 410 000, vilket var i stort
sett detsamma som 13 år tidigare.
Ung arbetskraft inom kommunal hälso- och sjukvård.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
År
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Figur K-N2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
kommunal hälso- och sjukvård. Redovisning efter ålder och
kön.
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År 1990 utgjorde den unga arbetskraften 16 procent av
alla sysselsatta inom kommunal hälso- och sjukvård. År
2002 var andelen 4‒5 procentenheter mindre. Både
åldersgruppen 16‒19 år och 20‒24 år hade minskat med
ungefär 9 000 personer om hänsyn tas till förskoleverksamheten.
I figur K-N2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom kommunal hälso- och
sjukvård. Antalet sysselsatta minskade något med stigande

Samhällsvetenskap (SP)
Omvårdnad (OP)
Naturventenskap (NV)
Barn- o fritid (BF)
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Figur K-N3. Sysselsatta 19–21 år inom kommunal hälso- och sjukvård november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Antal.

ålder. I åldersgruppen var könsfördelningen 85 procent
kvinnor och 15 procent män.
Flest unga anställda hade sektorn i vård och omsorg
bland äldre i särskilt boende, 41 procent. Nästan lika stor
andel, 36 procent, av de sysselsatta i åldern 19‒21 år arbetade med hemtjänst bland äldre. Inom kommunal hälsooch sjukvård fanns i november 2002 knappt 9 200
arbetsställen. Drygt 4 200 av dessa hade minst en ung
medarbetare, vilket motsvarade nära nog varannan
arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM KOMMUNAL HÄLSOOCH SJUKVÅRD
I november år 2002 arbetade drygt 18 000 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom kommunal hälso- och sjukvård.
Sektorn anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans
program. I diagram K-N3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var den största rekryteringskällan med fler
än 5 000 personer. Näst störst var omvårdnadsprogrammet med drygt 3 800. Därefter följde naturvetenskapsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet, båda med
omkring 2 000. Bland kvinnorna rekryterade den kommunala omsorgen också utbildade på estetiska och individuella programmen.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Den helt dominerande arbetsuppgiften för de unga som
fått jobb inom kommunal hälso- och sjukvård var vårdoch omsorgsarbete. Nio kvinnor av tio inom sektorn
hade detta yrke. Även bland männen var vård- och omsorgsarbete det vanligaste yrket, åtta av tio. Både bland
kvinnor och män förekom arbete som köks- och restau-

Män

%

Vård- och omsorgsarbete
Köks- och rest. biträde
Annat yrkesområde

81
4
15

Kvinnor
Vård- och omsorgsarbete
Köks- och rest. biträde
Annat yrkesområde

%
89
3
7

Tabell K-N. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
kommunal hälso- och sjukvård i november 2002. Andel bland
dem för vilka yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

rangbiträde. I tabell K-N nedan redovisas de vanligaste
yrkesområdena för såväl män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 18 000 unga
som hade ett arbete i branschen utan endast på 3 200
personer för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 100-tal arbetsledare inom kommunal hälso- och sjukvård, med eget
ansvar för ung arbetskraft, om tillvägagångssättet vid
rekrytering. Knappt hälften av arbetsledare svarade att de
själva beslutade eller i varje fall hade stort inflytande över
rekryteringen till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade rekommendationer från någon som redan var anställd.
Kännedom om personen genom praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) liksom att den arbetssökande
själv tog kontakt hade också stor betydelse vid nyrekrytering. Liten betydelse hade arbetsförmedling.
Nära nog alla arbetade extra eller tillfälligt. En av tolv,
8 procent, hade en fast anställning. En tredjedel arbetade
heltid och tre av fyra jobb var schemalagda. Tre arbetsledare av fyra bedömde att det tog lägst en vecka att skola
in en ny ung medarbetare.
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Figur K-N4. Andel sysselsatta 19–21 år inom kommunal hälso- och sjukvård november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning
och kön. Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade tre
av fyra att det var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav var
femte att slutbetyg inte var avgörande för rekrytering till
kommunal hälso- och sjukvård. I november 2002 arbetade inom sektorn nästan 1 900 unga personer som saknade
slutbetyg från gymnasieskolan.
Nästan var femte ung kvinna (18,7%) som hade arbete
i november 2002 arbetade inom kommunal hälso- och
sjukvård. I figur K-N4 framgår att nästan 60 procent av
kvinnorna i arbete som var utbildade på omvårdnadsprogrammet återfanns i ett arbete inom kommunal hälsooch sjukvård. Motsvarande andel för män var knappt 40
procent. Var fjärde kvinna i arbete och utbildad på individuella programmet eller barn- och fritidsprogrammet
arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård. Även
bland männen med arbete och utbildning på barn- och
fritidsprogrammet var andelen relativt stor. Bland kvinnor gav utbildning på estetiska och naturbruksprogrammen ofta ett arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur K-N5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
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gjorde för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom sektorn
var kraven mycket höga på att följa regler (1), hålla tider
(2), samarbeta (3), visa motivation och intresse (4) samt ha
förmåga att lära (5). Lägst krav bedömdes färdigheter i
engelska (23) och matematik (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att lösa problem (13) och att ha arbetslivserfarenhet (20). I tre färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i
engelska (23) och matematik (22) var exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur K-N6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom kommunal hälso- och sjukvård med
dem som gjorts av alla arbetsledare. Arbetsledarna inom
kommunal hälso- och sjukvård uppgav i stort sett
genomsnittlig missnöjdhet och nöjdhet med de ungas
förkunskaper och färdigheter.
Jämfört med situationen för 5‒10 år sedan var arbetsledare inom kommunal hälso- och sjukvård mer nöjda
med de ungas kunnande än arbetsmarknaden i övrigt.
Nästan 40 procent bedömde att de unga kunde mer idag.
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Figur K-N5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom kommunal hälso- och sjukvård –
lodrätt. Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur K-N6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter
totalt sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för kommunal hälso- och sjukvård jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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KOMMUNAL UTBILDNING – K-M
>

År 2002 arbetade drygt 8 000 unga inom kommunal utbildning, varav knappt tre fjärdedelar var
kvinnor.

>
>
>
>

De flesta unga arbetade på förskolor.

>

Högst rankades att hålla tider, samarbeta och följa regler; förmågan att planera sitt arbete och visa
motivation och intresse nådde inte helt upp till arbetsuppgiftens krav.

>

Nästan hälften av arbetsledarna inom kommunal utbildning ansåg att de unga kunde mer i dag, vilket
var betydligt större andel än arbetsmarknaden för övrigt.

Störst betydelse för att få anställning hade praktik och APU.
Nästan alla arbetade extra och hälften på heltid.
Arbetsledarna inom kommunal utbildning hade vid en helhetsbedömning samma uppfattning om de
ungas förkunskaper som genomsnittet av arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM KOMMUNAL
UTBILDNING
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Figur K-M1. Kommunal utbildning år 1989–2002. Antal sysselsatta inom kommunal utbildning. Redovisning efter kön.

År 1989 arbetade 191 000 personer inom kommunal
utbildning. Antalet sysselsatta var i stort sett oförändrat
fram till år 1998, då en ökning vidtog. År 2001 arbetade
231 000 personer inom sektorn, en ökning med 40 000
sedan år 1989. År 2002 gjordes en förändring av klassificeringen. Förskolor och förskoleklasser överfördes från
verksamheter inom hälso- och sjukvård. I figur K-M1
framgår att kommunal utbildning domineras av kvinnor.
År 2002 arbetade 323 000 i sektorn, varav 79 procent var
kvinnor. Om sysselsatta inom förskola och förskoleklass
räknas bort blev antalet 238 000, vilket också det var en
ökning jämfört med året innan.
Ung arbetskraft inom kommunal utbildning.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Här redovisas sysselsättning inom kommunal utbildning utom sysselsatta inom förskola och förskoleklass
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Figur K-M2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
kommunal utbildning. Redovisning efter ålder och kön.
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År 1990 utgjorde den unga arbetskraften 5 procent av alla
sysselsatta inom kommunal utbildning. Om hänsyn till
förskoleverksamheten tas var andelen år 2002 nästan en
procentenhet mindre. Hela minskningen faller på åldersgruppen 16‒19 år.
I figur K-M2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom kommunal utbildning. I
åldersgruppen var 72 procent kvinnor och 28 procent män,
vilket var en jämnare könsfördelning än sektorn i övrigt.
Flest unga anställda hade sektorn inom förskolor, där
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Figur K-M3. Sysselsatta 19–21 år inom kommunal utbildning november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

hälften arbetade. Nästan lika stor andel, 45 procent av de
sysselsatta i åldern 19‒21 år, arbetade i grundskola eller förskoleklass. Inom kommunal utbildning fanns i november
2002 knappt 11 200 arbetsställen. Nästan 3 800 av dessa
hade minst en ung medarbetare, vilket motsvarade var
tredje arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM KOMMUNAL
UTBILDNING
I november år 2002 arbetade 8 300 unga vuxna i åldern
19‒21 år inom kommunal utbildning. Sektorn anställde
ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram K-M3 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet
var den största rekryteringskällan med fler än 2 700 personer. Näst störst var barn- och fritidsprogrammet med
drygt 1 900. Därefter följde naturvetenskapsprogrammet
och estetiska programmet. Bland kvinnorna rekryterade
den kommunala utbildningen också utbildade på hotelloch restaurang- samt medieprogrammen.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 60-tal arbetsledare inom kommunal utbildning, med eget ansvar för
ung arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering.
Drygt hälften av arbetsledarna svarade att de själva beslutade eller i varje fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade kännedom om personen genom praktik eller arbetsplatsförlagd
utbildning (APU). Rekommendationer från någon som
redan var anställd liksom att den arbetssökande själv tog
kontakt hade också stor betydelse vid nyrekrytering.
Nära nog alla arbetade extra, tillfälligt eller på vikariat.
Hälften arbetade heltid och kort deltid var lika vanligt
som lång deltid. Två av tre jobb var schemalagda. Hälften
av arbetsledarna bedömde att det tog lä gst en vecka att
skola in en ny ung medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Någon redovisning av yrkesuppgifter är inte mööjlig för
unga med arbete inom kommunal utbildning. Det nyinrättade yrkesregistret hade år 2002 endast ett mindre
antal personer i aktuell ålder med uppgift om yrke. Då
hälften hade arbete inom förskolor och nästan hälften
inom grundskolor torde yrken som barnskötare och vikarierande lärare vara troliga. Även arbete som köks- och
restaurangbiträde är tänkbara.
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Figur K-M4. Andel sysselsatta 19–21 år inom kommunal utbildning november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön.
Procent av alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgätt en bestämd gymnasieutbildning svarade två
av tre att det var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav var
åttonde att slutbetyg inte var avgörande för rekrytering
till kommunal utbildning. I november 2002 arbetade
inom sektorn 450 unga personer som saknade slutbetyg
från gymnasieskolan.
Trots att sektorn tillförts förskoleverksamhet var sysselsättning i den kommunala utbildningen en liten arbetsmarknad för unga vuxna. Bland unga kvinnor med arbete
i november 2002 hade 7,4 procent arbete i sektorn. Bland
männen var andelen 2,9 procent. För utbildade på barnoch fritidsprogrammet hade dock sektorn stor betydelse.
Nästan var fjärde ung kvinna (24%) med denna utbildningsbakgrund och som hade arbete i november 2002 var
verksam inom kommunal utbildning. I figur K-M4 framgår att motsvarande andel för män var 19 procent. Både
bland kvinnor och män gav utbildning på estetiska programmet relativt ofta ett arbete inom kommunal utbildning.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur K-M5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom kommunal utbildning gjorde
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för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom sektorn var kraven mycket höga på att hålla tider (1), samarbeta (2), följa
regler (3) samt visa motivation och intresse (4). Lägst krav
bedömdes färdigheter i engelska (23) och matematik (22)
ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att planera sitt arbete (15) och att visa motivation och intresse (4). I fyra färdigheter tillskrevs de unga
bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades.
Kunskaper i engelska (23) och datorer och informationsteknik (21) var exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur K-M6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom kommunal utbildning med dem som
gjorts av alla arbetsledare. Arbetsledarna inom kommunal
utbildning uppgav i stort sett genomsnittlig missnöjdhet
och nöjdhet med de ungas förkunskaper och färdigheter.
Jämfört med situationen för 5‒10 år sedan var arbetsledare inom kommunal utbildning betydligt mer nöjda
med de ungas kunnande än arbetsmarknaden i övrigt.
Nära nog hälften bedömde att de unga kunde mer idag.
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Figur K-M5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom kommunal utbildning – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur K-M6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter
totalt sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för kommunal utbildning jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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LANDSTINGEN – LA
>
>
>
>
>

År 2002 arbetade 2 300 unga vuxna inom landstingen.

>

Högst rankades att hålla tider, samarbeta och följa regler; arbetslivserfarenhet och noggrannhet
motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Drygt fyrtio procent av arbetsledarna inom landstingen bedömde att de unga kunde mindre än för 5–10
år sedan.

De flesta unga arbetade på sjukhus eller vårdhem.
Störst betydelse för att få arbete hade praktik eller APU.
Nästan alla arbetade extra och två tredjedelar på heltid.
Arbetsledarna inom landstingen var vid helhetsbedömning betydligt mer nöjda med de ungas
förkunskaper än andra arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM KOMMUNAL
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Figur LA1. Landstingen år 1989–2002. Antal sysselsatta
inom landstingen. Redovisning efter kön.

År 1989 arbetade 437 000 personer inom landstingen.
Sektorn domineras markant av kvinnor. Av figur LA1
framgår att sektorn minskade kraftigt i början och mitten
av 1990-talet. De första åren på 1990-talet överfördes
arbetsuppgifter från landstingen till kommunerna i den
s.k. ÄDEL-reformen. Mellan åren 1989 och 1997 minskade antalet sysselsatta med 218 000 personer eller 50 procent. Vartannat jobb gick förlorat eller fick annan huvudman. Minskningen var något större bland kvinnorna än
bland männen. År 2002 arbetade 230 000 inom landstingssektorn, varav 81 procent var kvinnor.
Ung arbetskraft inom landstingen.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
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Figur LA2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
landstingen. Redovisning efter ålder och kön.
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År 1990 arbetade drygt 60 000 unga personer inom landstingen, ungefär 14 procent av de sysselsatta i sektorn. Motsvarande siffror för år 2002 var knappt 8 000 personer och
lite mer än 3 procent. Minskningen var dramatisk och
uppgick till 94 procent för den yngsta åldersgruppen 16‒19
år.
I figur LA2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom landstingen. Antalet sysselsatta var ungefär lika för de tre årskullarna. I åldersgruppen var 70 procent kvinnor och 30 procent män, vilket var
en jämnare könsfördelning än näringen i övrigt.
Flest unga anställda hade sektorn på sjukhus, lasarett
eller vårdhem som arbetade med kroppssjukvård. Där arbe-
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Figur LA3. Sysselsatta 19–21 år inom landstingen november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

tade två av tre unga. Annan primärvård, psykiatrisk sjukvård och vårdcentraler var också vanliga arbetsplatser för de
sysselsatta i åldern 19‒21 år. Inom landstingssektorn fanns i
november 2002 drygt 2 300 arbetsställen. Omkring 350 av
dessa hade minst en ung medarbetare, vilket motsvarade
drygt var sjunde arbetsplats.

UNG ARBETSKRAFT INOM LANDSTINGEN
I november år 2002 arbetade knappt 2 300 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom landstingen. Sektorn anställde ungdomar från flera av gymnasieskolans program. I diagram
LA3 framgår att omvårdnadsprogrammet var den största
rekryteringskällan med fler än 800 personer. Näst störst
var samhällsvetenskapsprogrammet med drygt 500.
Därefter följde naturvetenskapsprogrammet. Bland kvinnorna rekryterade landstingen också utbildade på naturbruks-, barn- och fritids-, hotell- och restaurang- samt
estetiska programmet.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 60-tal arbetsledare inom landstingen, med eget ansvar för ung
arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering. Två av
tre arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i varje
fall hade stort inflytande över rekryteringen till den egna
arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade praktik
eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) samt att den
arbetssökande själv tog kontakt. Rekommendationer från
någon som redan var anställd hade också stor betydelse
vid nyrekrytering. Liten betydelse hade arbetsförmedling.
Nära nog alla arbetade extra, tillfälligt eller på vikariat.
Två tredjedelar arbetade heltid och nästan alla jobb var
schemalagda. Två arbetsledare av tre bedömde att det tog
längre tid än en vecka att skola in en ny ung medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
Någon redovisning av yrkesuppgifter är inte möjlig för
unga med arbete inom landstingen. Det nyinrättade
yrkesregistret hade år 2002 endast ett mindre antal personer i aktuell ålder med uppgift om yrke. Då två av tre
hade arbete inom sjukhus, lasarett eller vårdhem torde
vård- och omsorgsarbete vara vanligt yrke. Även lageroch transportassistent, kontorsarbete samt köks- och
restaurangbiträde är tänkbara.
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Figur LA4. Andel sysselsatta 19–21 år inom landstingen november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Procent av
alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade tre
av fyra att det var viktigt. Nästan alla arbetsledare uppgav
att slutbetyg var en viktig faktor för rekrytering till landstingen. I november 2002 arbetade inom sektorn drygt
100 unga personer som saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Landstingen var en liten arbetsmarknad för unga
vuxna och antalet anställda, inte minst unga, har minskat
kraftigt det senaste decenniet. Bland unga kvinnor med
arbete i november 2002 hade 2,0 procent arbete i sektorn.
Bland männen var andelen endast 0,9 procent. I figur
LA4 framgår att nästan 15 procent av männen utbildade
på omvårdnadsprogrammet och i arbete återfanns inom
landstingssektorn. Motsvarande andel för kvinnor var
drygt 10 procent. Utbildade på övriga gymnasieprogram
arbetade i liten utsträckning med landstingen som arbetsgivare.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur LA5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom landstingen gjorde för de 23 efterfrågade förmågorna. Inom sektorn var kraven mycket
höga på att hålla tider (1), samarbeta (2), följa regler (3),
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visa motivation och intresse (4), vara noggrann (5) samt
vara serviceinriktad (6). Lägst krav bedömdes färdigheter i
engelska (23) och matematik (22) ha.
I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan ha arbetslivserfarenhet (21) och att vara noggrann (5). I fyra färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i
engelska (23) och datorer och informationsteknik (18) var
exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur LA6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom landstingen med dem som gjorts av
alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var
arbetsledarna inom landstingssektorn betydligt mer nöjda
med de ungas förkunskaper och färdigheter. I en tiogradig skala var det 45 procent som gav något av de tre
högsta omdömena. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Jämfört med situationen för 5‒10 år sedan var arbetsledare inom landstingen mindre nöjda med de ungas
kunnande än arbetsmarknaden i övrigt. Drygt 40 procent
bedömde att de unga kunde mindre idag.
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Figur LA5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom landstingen – lodrätt. Bedömning
av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur LA6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för landstingen jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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STATEN – ST
>
>
>
>
>

År 2002 arbetade endast 2 100 unga vuxna inom statlig sektor.

>

Högst rankades att hålla tider, följa regler och vara serviceinriktad; arbetslivserfarenhet och
noggrannhet motsvarade inte helt arbetsuppgiftens krav.

>

Varannan arbetsledare i statlig sektor bedömde att de unga kunde mer idag än för 5–10 år sedan;
inga arbetsledare gav ett bättre betyg.

De flesta hade kontorsarbeten.
Störst betydelse för att få arbete hade rekommendationer från anställd.
En tredjedel hade fast anställning och nästan alla arbetade på heltid.
Arbetsledarna inom statlig sektor var vid helhetsbedömning betydligt mer nöjda med de ungas
förkunskaper än andra arbetsledare.

SYSSELSÄTTNING INOM STATLIG SEKTOR
Antal
400 000
Män

Kvinnor

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Figur ST1. Statlig sektor år 1989–2002. Antal sysselsatta
inom statlig sektor. Redovisning efter kön.

År 1989 arbetade 532 000 personer inom staten. Sektorn
sysselsätter ungefär lika många män som kvinnor. Av
figur ST1 framgår att sektorn minskade kraftigt och att
minskningen pågått hela 1990-talet. En stor del av sysselsättningsminskningen beror på bolagisering av statliga
verk såsom posten, statens järnvägar och televerket.
Andra verksamheter som minskat kraftigt är försvaret och
tullen. Mellan åren 1990 och 2001 minskade antalet sysselsatta med 308 000 personer eller 58 procent. Mer än
vartannat jobb gick förlorat eller fick annan huvudman.
Minskningen var lika stor för kvinnor som för män. År
2002 arbetade 229 000 inom statlig sektor, varav 53 procent var män.
Ung arbetskraft inom statlig sektor.
Antal sysselsatta samt andel av samtliga i näringen.
År

Antal
2 000
Män

Kvinnor

1 500

1 000

500

0
19 år

20 år

21 år

Figur ST2. Antal unga som i november 2002 arbetade inom
statlig sektor. Redovisning efter ålder och kön.
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1990
1993
1996
1999
2002

Antal

16–19 år
Andel

12 100
2 300
1 300
600
500

2,3%
0,6%
0,4%
0,3%
0,2%

Antal
39
17
9
6
7

400
100
500
000
000

20–24 år
Andel
7,4%
4,6%
3,3%
2,6%
3,0%

År 1990 arbetade drygt 51 000 unga personer inom staten, ungefär 10 procent av de sysselsatta i sektorn.
Motsvarande siffror för år 2002 var knappt 8 000 personer och lite mer än 3 procent. Minskningen var dramatisk och uppgick till 95 procent för den yngsta åldersgruppen 16‒19 år.
I figur 2 redovisas antalet personer 19‒21 år som i
november år 2002 arbetade inom statlig sektor. Med stigande ålder ökade antalet sysselsatta framför allt bland
männen. I åldersgruppen var könsfördelningen 65 procent män och 35 procent kvinnor.

Samhällsvetenskap (SP)
Naturventenskap (NV)
Naturbruk (NP)
El (EC)
Hotell- o restaurang (HR)
Fordon (FP)
Handels- o administration (HP)
Estetiska (ES)
Övriga program
Medie (MP)
Bygg (BP)
Barn- o fritid (BF)
Industri (IP)
Individuella (IV)
Omvårdnad (OP)
Energi (EN)
Hantverk (HV)
Ej gymn program
Livsmedel (LP)

Män; 1 342
0

Kvinnor; 723
2 000 Antal

1 000

Figur ST3. Sysselsatta 19–21 år inom statlig sektor november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Antal.

Unga män var ofta anställda inom olika försvarsgrenar.
Där arbetade ungefär hälften. Bland kvinnor var högskolor och universitet den vanligaste arbetsplatsen. Länsstyrelser och olika myndigheter med inspektion samt kriminalvård var också vanliga arbetsplatser för de sysselsatta
i åldern 19‒21 år. Detta gällde både män och kvinnor.
Inom den statliga sektorn fanns i november 2002 drygt
3 400 arbetsställen. Nästan 600 av dessa hade minst en
ung medarbetare, vilket motsvarade ungefär var sjätte
arbetsplats.

Män
Säkerhetsarbete, väktare
Kontorsarbete
Ingenjör, tekniker
Försäljningsarbete
Lager- och transportassistenter
Annat yrkesområde

%
10
9
7
7
6
59

Kvinnor

%

Kontorsarbete
Administratör
Tull- och taxeringstjänsteman
Städare

19
11

Köks- och rest. arbete
Annat yrkesområde

6
50

8
7

Tabell ST. Vanligaste yrkesområden för unga 19–21 år inom
statlig sektor i november 2002. Andel bland dem för vilka
yrkesuppgift fanns. Redovisning efter kön. Procent.

UNG ARBETSKRAFT INOM STATLIG SEKTOR
I november år 2002 arbetade knappt 2 100 unga vuxna i
åldern 19‒21 år inom staten. Sektorn anställde ungdomar
från flera av gymnasieskolans program. I diagram ST3
framgår att samhällsvetenskapsprogrammet var den största
rekryteringskällan med fler än 600 personer. Näst störst var
naturvetenskapsprogrammet med drygt 500. Bland männen rekryterade staten också utbildade på el- och fordonsprogrammen. Kvinnor med utbildning på naturbruksprogrammet fann också jobb hos statlig arbetsgivare.

ARBETSUPPGIFTER, VANLIGA YRKEN
De vanligaste arbetsuppgifterna för de unga som fått jobb
inom statlig sektor var kontorsarbete. Inräknat administratörer hade nära nog var tredje kvinna detta yrke. Männen återfanns inom många yrkesområden. I tabell ST
nedan redovisas de vanligaste yrkesområdena för såväl
män som kvinnor.
Yrkesuppgifterna baseras inte på alla de 2 100 unga som
hade ett arbete i branschen utan endast på 400 personer
för vilka uppgift fanns i det nyinrättade yrkesregistret.

REKRYTERING AV UNG ARBETSKRAFT
Under försommaren 2004 tillfrågades ett 50-tal arbetsledare inom statlig sektor, med eget ansvar för ung
arbetskraft, om tillvägagångssättet vid rekrytering. Tre av
fyra arbetsledare svarade att de själva beslutade eller i
varje fall hade stort inflytande över rekryteringen till den
egna arbetsgruppen.
Arbetsledarna fick också frågor om vilken betydelse
olika rekryteringssätt hade. Störst betydelse hade rekommendationer från någon som redan var anställd. Praktik
eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) samt att den
arbetssökande själv tog kontakt hade också stor betydelse
vid nyrekrytering. Liten betydelse hade arbetsförmedling.
En tredjedel hade fast anställning och lika stor andel
hade ett vikariat. Nästan alla arbetade heltid och jobben
var sällan schemalagda. Två arbetsledare av tre bedömde
att det tog längre tid än en vecka att skola in en ny ung
medarbetare.
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Figur ST4. Andel sysselsatta 19–21 år inom statlig sektor november 2002. Redovisning efter gymnasieutbildning och kön. Procent av
alla från respektive gymnasieutbildning som hade arbete.

GYMNASIEUTBILDNINGENS BETYDELSE
Bland arbetsledare som tillfrågades om betydelsen av att
ha genomgått en bestämd gymnasieutbildning svarade tre
av fyra att det inte var viktigt. Av alla arbetsledare uppgav
var fjärde att inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till verksamheter inom staten. I november 2002
arbetade inom sektorn knappt 100 unga personer som
saknade slutbetyg från gymnasieskolan.
Staten var en liten arbetsmarknad för unga vuxna och
antalet anställda, inte minst unga, har minskat kraftigt
det senaste decenniet. Bland unga män med arbete i
november 2002 hade 1,7 procent arbete i sektorn. Bland
kvinnorna var andelen endast 0,9 procent. I figur ST4
framgår att kvinnor med arbete och utbildade på naturbruksprogrammet något oftare än andra återfanns i ett
arbete inom statlig sektor. Bland männen var alla gymnasieutbildningar representerade.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, FÖRKUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER
Arbetsledarna ombads att bedöma i vilken omfattning
arbetsuppgifterna krävde vissa förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter. För varje förmåga fick arbetsledaren
bedöma betydelsen (kraven) i en tiogradig skala. På motsvarande sätt gavs ett omdöme om (betyg på) hur väl den
unga arbetskraften hade de efterfrågade förhållningssätten, förkunskaperna och färdigheterna.
I figur ST5 redovisas alla bedömningar som arbetsledarna med arbete inom statlig sektor gjorde för de 23
efterfrågade förmågorna. Inom sektorn var kraven mycket
höga på att hålla tider (1), följa regler (2) samt vara serviceinriktad (3). Lägst krav bedömdes färdigheter i matematik
(23) och engelska (22) ha.
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I flertalet undersökta färdigheter bedömde arbetsledarna att kraven var höga och att de ungas förmågor var
goda. Skillnaden mellan krav på arbetsuppgiften och
betyg på de ungas kunnande upplevdes som störst för
förmågan att ha arbetslivserfarenhet (21) och att vara noggrann (5). I fem färdigheter tillskrevs de unga bättre kunskap än vad som för tillfället efterfrågades. Kunskaper i
engelska (22) och matematik (23) var exempel på detta.
Arbetsledarna fick också göra helhetsbedömningar.
Först efterfrågades hur nöjda arbetsledarna var idag med
de ungas förkunskaper och färdigheter sammantaget.
Slutligen fick arbetsledaren bedöma hur de ungas förmågor utvecklats över tid, de senaste 5‒10 åren.
I figur ST6 jämförs helhetsbedömningarna gjorda av
arbetsledarna inom statlig sektor med dem som gjorts av
alla arbetsledare. Jämfört med hela arbetsmarknaden var
arbetsledarna inom statlig sektorn betydligt mer nöjda
med de ungas förkunskaper och färdigheter. I en tiogradig skala var det 47 procent som gav något av de tre
högsta omdömena. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 25 procent.
Mer än varannan arbetsledare inom staten bedömde
att de unga kunde mer idag än för 5‒10 år sedan. Arbetsledarna inom statlig sektor var de som gav de unga bäst
helhetsomdöme av alla.
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Figur ST5. Arbetsledares krav på förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter för att klara arbete inom statlig sektor – lodrätt.
Bedömning av hur väl unga medarbetare har efterfrågade förmågor – vågrätt.
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Figur ST6. Helhetsbedömning. Arbetsledarnas bedömning av den unga arbetskraftens förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter totalt
sett idag samt förändring de senaste 5–10 åren. Redovisning för statlig sektor jämfört med hela arbetsmarknaden. Procent.
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LÄSANVISNINGAR, EMPIRI SAMT RESULTAT
HÖGSKOLAN
I detta kapitel ges läsanvisningar till figurerna som presenteras i avsnittet högskolan. Här beskrivs vilken
empiri vi använt och vad läsaren bör vara observant på när det gäller tillförlitligheten. Rubriker med texten
”OM…” beskriver hur utvärderingen har gjorts och på vilka fakta den bygger. Varje figur kommenteras också
med de väsentligaste resultaten för hela högskolan. I kommande avsnitt återkommer figurerna med samma
nummer, men redovisningen avser då olika ämnesområden. Universitet och högskola är uppdelad på nio
ämnesområden, dessa ämnesområden är i sin tur indelat i ämnesgrupper. Indelningen i av olika ämnesområden följer den standard som SCB tillämpar för examinationsstatistik.

OM FIGUR 1
Alla uppgifter till figurer med nummer 1 är sammanställningar av data från Statistiska centralbyråns (SCB) universitets- och högskoleregister. Samma person kan förekomma flera gånger i registret om han eller hon är registrerade på flera utbildningar. I utvärderingen räknas studenter
som både studerar på program och fristående kurser till
det program som de först var registrerade på.

STUDENTER PÅ HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Läsåret 2002⁄03 fanns det ungefär 385 400 registrerade studenter på universitet och högskola. Av dessa var 61 procent
kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade antalet studenter ökat
med ungefär 204 700, vilket var en ökning med 113 procent, se figur HÖG1. Både antalet manliga och kvinnliga
registrerade studenter ökade under perioden. Antalet kvinnor ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter
t o m 21 års ålder ökade också kraftig under samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande ökade fram

till mitten av 1990-talet, för att sedan minska. Läsåret
2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till 18 procent.
Studenter t o m 21 års ålder på universitet och högskola
Läsår

Antal
Kvinnor

1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

22
25
36
38
35
39

418
042
757
503
990
219

Antal
Män
12
16
26
27
26
28

833
664
692
194
142
408

Andel
Kvinnor (%)

Andel
Män (%)

21
21
25
22
19
17

16
19
24
21
20
19

Det största ämnesområdet, sett till antalet unga studenter
läsåret 2002 ⁄ 03, var juridik och samhällsvetenskap följt av
teknik. Övriga ämnesområden i storleksordning var
humaniora och teologi, undervisning, naturvetenskap och
matematik, vård och omsorg, medicin och odontologi,
konstnärligt ämnesområde samt lant- och skogsbruk. Det
konstnärliga ämnesområdet var det område som hade
ökat mest, sett till antalet unga studenter, sedan början av
1990-talet. Lant- och skogsbruk var det enda ämnesområde som fick ett färre antal studenter under perioden.

Antal

Figur HÖG1.
Registrerade studenter på universitet och
högskola läsåren
1986/87–2002/03.
Redovisning efter kön.
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OM FIGUR 2

STUDENTERS VÄG TILL HÖGSKOLA

Alla uppgifter till figurer med nummer 2 baseras på registeruppgifter sammanställda i en databas hos Skolverket. I
registret finns avidentifierade uppgifter om alla personer
bosatta i Sverige vid årsskiftet 2003 ⁄ 04 som är födda åren
1981, 1982 eller 1983.
Underlaget kommer från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) och registret innehåller alla folkbokförda personer. För att ingå i denna utvärdering har ett villkor satts upp; personen ska ha bott i Sverige det år hon
fyllde 15 år. Detta innebär att personer som invandrat till
Sverige efter 15 år ålder inte ingår i utvärderingen.
I figur 2 ingår alla som läste på universitet och högskola hösten 2002, i tabellen till figur 1 ingår dessutom alla
som läste våren 2003. Detta gör att antalet unga studenter
är lägre i populationen i figur 2 än i tabellen till figur 1.

Hösten 2002 var 56 200 unga vuxna i åldern 19‒21 år
registrerade som studenter. I figur HÖG2a redovisas
antalet fördelade på ålder och kön. Andelen kvinnor var
knappt 56 procent av studenterna i alla tre åldrarna.
Vanligen inledde de unga studenterna sina studier det år
de fyllde 20.
I figur HÖG2b redovisas den andel av respektive
årskull som läste på universitet och högskola under hösten 2002. Figuren visar att ungefär 30 procent av alla
kvinnor som var 21 år läste på universitet och högskola
under hösten 2002. Andelen män var mindre, det var
endast 23 procent som läste på universitet och högskola
under hösten 2002.
Cirka 42 procent av de som var 19‒21 år gamla 2002
och läste på universitet och högskola hade varit registrerade minst tre terminer. Nästan 7 procent av studenterna
hade tagit 0 poäng, medan 8 procent av de som hade varit
registrerade tre terminer hade tagit 60 poäng eller fler.
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Figur HÖG2a. Studenter 19–21 år hösten 2002 på universitet
och högskola. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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Figur HÖG2b. Studenter 19–21 år hösten 2002 på universitet
och högskola. Redovisning efter ålder och kön. Procent.

OM FIGUR 3

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND

Alla figurer med nummer 3 visar antal studenter ifrån
olika gymnasieprogram på universitet och högskola hösten 2002. I kategorin ”övriga program” ingår de gymnasieprogram varifrån endast ett fåtal studenter går till
universitet och högskola. Dessa gymnasieprogram är
bygg-, energi-, fordons-, handels- och administrations-,
hantverks-, hotell- och restaurang-, individuella-,
industri-, livsmedels- samt naturbruksprogrammet.
Individerna i databasen som har påbörjat en gymnasieutbildning har i redovisningen kategoriserats enligt
följande; individer som erhållit ett slutbetyg ifrån ett program räknas till detta program, personer utan slutbetyg
räknas till det program som de började studera på.
Prioriteringen innebär att individer som bytt program
räknas till det nya programmet om de erhållit slutbetyg
ifrån detta. De som bytt program utan att erhålla ett slutbetyg räknas till det program som de först började studera på.
De som har gått ett specialutformat program har om
möjligt förts till ett nationellt program, i annat fall har
de, liksom även de som gått teknikprogrammet, räknats
till kategorin övriga program.

Ungefär 48 procent av de unga studenterna på universitet
och högskola, cirka 26 600 personer, hade läst på det
naturvetenskapliga programmet (NV) i gymnasieskolan.
Näst störst rekryteringskälla var det samhällsvetenskapliga
programmet (SP), varifrån drygt 36 procent av studenterna kom. I figur HÖG3 redovisas de gymnasieprogram
varifrån flest studenter rekryterades. Drygt 6 800, eller 12
procent, av studenterna hade läst på ett yrkesförberedande program, dvs. ett program med krav på APU (arbetsplatsförlagd utbildning) i gymnasieskolan.
Ungefär 97 procent av studenterna hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola från
gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan var 15,7 för kvinnor och
15,2 för män. En fjärdedel av studenterna hade 13,8 eller
lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel
hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,3 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och
högskola kom inte alla direkt från gymnasieskolan.
Många läste däremellan på komvux, för att t ex konkurrens- eller behörighetskomplettera. Av de unga studenterna hade drygt var femte studerat på komvux.
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Figur HÖG3. Studenter 19–21 år hösten 2002 på universitet och högskola. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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OM FIGUR 4

vetenskapsprogrammet (NV) följt av samhällsvetenskapsprogrammet (SP). Det är drygt 40 procent män och drygt
30 procent kvinnor som går från NV till studier på universitet och högskola. För de mindre gymnasieprogrammen är det mellan fem och tio procent som studerar
vidare. Generellt sett studerade kvinnor oftare inom
humaniora, undervisning samt vård och omsorg än män
som oftare valde att studera teknik. Manliga studenter
som i gymnasieskolan hade studerat på naturvetenskapsprogrammet valde främst att studera inom ämnesområdet
teknik, medan de kvinnliga studenterna som gått samma
program hade en mer jämn fördelning över alla högskolans ämnesområden. De studenter som hade studerat på
samhällsvetenskapsprogrammet valde främst humaniora
och teologi samt juridik och samhällsvetenskapsområdet
på högskolan. Studenter ifrån omvårdnads- samt barnoch fritidsprogrammet skiljer sig ifrån övriga genom att
de i hög grad främst valde vård och omsorgs- respektive
undervisningsområdet.

Alla uppgifter till figurer med nummer 4 bygger på den
databas som skolverket har byggt. Denna figur har sin
utgångspunkt i gymnasieskolan, medan alla andra figurer
utgår från högskolan. Figur 4 bygger på samma population som figur 3. Figur 3 visar hur många som börjar
inom de olika ämnesområdena. Figur 4 visar andelar av
de som studerade på högskola. Det är viktigt att komma
ihåg att naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är de två numerärt sett största programmen. För att undvika eventuella missuppfattningar
rekommenderas läsaren att också bekanta sig med figur 3.
STUDIER EFTER GYMNASIESKOLAN
I figur HÖG4 framgår hur stor andel av unga studenter
från olika program som läste på universitet och högskola
hösten 2002. Figuren visar att det gymnasieprogram som
har störst övergång till universitet och högskola är natur-
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Figur HÖG4. Studenter 19–21 år hösten 2002. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Procent av samtliga studenter från
respektive gymnasieprogram.
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50 %

OM FIGUR 5A
Figur 5a bygger på en postenkät som genomfördes ut våren
2004, och som besvarades av 1 600 doktorander, adjunkter
och lektorer på universitet och högskolor. Urvalet gjorde
utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) register över personal vid universitet och högskola (PREG). Registret säger
dock inget om huruvida personerna i registret undervisar
eller ej, vilket medförde att urvalet hade en stor övertäckning. Den samlade övertäckningen var 36,9 procent, och
störst övertäckning hade forskarstudenter. Insamlingen
gjordes av SCB och repressentativiteten blev 77,9 procent.
Läsaren bör uppmärksamma att redovisningen bygger
på lärarnas bedömning utifrån sitt ämne och sina studenter, d v s referensramarna är olika mellan lärare. En jämförelse av exempelvis bedömningar av studenternas kunskaper mellan ämnesområdena måste därför göras med de
olika referensramarna i minnet.
Det partiella bortfallet var för de flesta förmågorna
som lärarna skulle bedöma mellan 3 och 8 procent.
UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I enkätundersökningen bedömde lärarna på universitet och
högskola hur viktiga 22 olika förhållningssätt, förkunskaper

och färdigheter var för att en ung student skulle lyckas
med studierna i deras ämnen. Frågorna besvarades på en
tio-gradig skala. Lärarna fick också ta ställning till i vilken
omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter när de inledde studier på högskolenivå. I figur
HÖG5a avläses lärarnas bedömning av förkunskapernas
och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och bedömningen av studenternas förmåga vågrätt. I
texten används förmågor eller förkunskaper och färdigheter
ibland synonymt med förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att kunna analysera och problematisera (2) samt att kunna läsa och förstå texter (3). Av de
förmågor som lärarna bedömde vara viktigast var det
endast studenternas motivation och intresse för studierna (1)
som lärarna var relativt nöjda med. När det gäller de övriga var skillnaden mellan deras betydelse och studenternas
förmåga stor. Allra störst var skillnaden när det gällde studenternas förmåga att analysera och problematisera (2).
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskaper i att använda datorer och IT (13), deras förmåga att
samarbeta (10) samt deras hälsa och kondition (21).

Nr Grupp Förkunskaper och färdigheter.
Rangordnade efter betydelse
för att klara studierna

Stor
betydelse
2.

1.

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.

5. 6.
9.
8.
7.
10.
12. 14.
16.11.
13.
15.
19.
18. 17.
20.

Betydelse
för att
klara
studierna

21.

22.

A
E
C
E
C
B
E
D
A
E
A
D
D
B
C
A
F
D
B
B
F
F

Ha motivation och intresse
Analysera, problematisera
Läsa och förstå texter
Arbeta självständigt
Uttrycka sig skriftligt
Vara väl förberedd
Planera sina studier
Behärska engelska
Ha förmåga att lära
Samarbeta
Ha tilltro till sin egen förmåga
Ha andra ämneskunskaper
Använda datorer, IT
Vara noggrann
Tala och framträda
Ha ett mål för sina studier
Vara allmänbildad
Tillämpa matematik
Följa regler
Hålla tider
Ha god hälsa och kondition
Ha lämplig arbetslivserfarenhet

Liten
betydelse
Lågt betyg

Bedömning av
ungas förmåga

Högt betyg

Figur HÖG5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier på universitet och högskola
samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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OM FIGUR 5B
Denna figur bygger på NKI-modellen, vilket är en statistisk modell ursprungligen utvecklad av Handelshögskolan
i Stockholm. Datamaterialet blev bearbetat av SCB.
Modellen fick sina data från enkäten där lärarna hade svarat på frågor om hur bra studenterna behärskade 22 olika
förmågor på en tio-gradig skala.
De 22 förmågorna delades sedan in i sex grupper (A–F).
Figuren visar dels lärarnas bedömning av studenternas färdigheter (vågrätt) och dels angelägenhetsgraden att besitta
färdighetsgraden (lodrätt). Den första färdighetsgruppen
(A) kallas motivation och självförtroende, och den består
av fyra förmågor som alla rör studenternas motivation och
intresse för studier. Grupp B kallas förhållningssätt och
innehåller fyra förmågor som beskriver studenternas förhållningssätt till sina studier och ramarna för dessa. Den
tredje gruppen (C) kallas svenska språket och innehåller
tre förmågor som har med kunskaper i det svenska språket
att göra. Grupp D kallas ämneskunskaper och innehåller
fyra olika ämnen som finns i gymnasieskolan. De två första ämnena är matematik och engelska vilka är kärnämnen
i gymnasieskolan. Det tredje ämnet är datoranvändning
och det fjärde ämnet fick respondenterna fylla i valfri
ämneskunskap som han eller hon tyckte var viktig för att
lyckas med studierna i deras eget ämne. Grupp E kallas
studieförmåga och innehåller fyra olika förmågor som
behandlar studenternas förmåga att bedriva akademiska
studier. Övriga förmågor har hänförts till grupp F.
Effekten är hur stor inverkan respektive färdighetsgrupp har på lärarnas helhetsbedömning av studenterna.

2,0

A.
E.
D.
F.

C.

0,5

PRIORITERING AV FÖRMÅGOR
När det gäller lärarna inom samtliga ämnesområden så var
de mest nöjda med gruppen motivation och självförtroende (A). Studieförmåga (E) och motivation och självförtroende (A) var viktigast, d v s de grupper som utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett gott studieresultat.
Minst viktig att förbättra är förhållningssätt (B). De grupper som det enligt modellen var viktigast att förbättra studenternas förmågor inom var studieförmåga (E) och
ämneskunskaper (D).

Färdighetsgrupper
A. Motivation & självförtroende: Ha motivation och
intresse, ha förmåga att lära, ha tilltro till sin egen
förmåga, ha ett mål för sina studier
B. Förhållningssätt: Vara väl förberedd, vara noggrann,
följa regler, hålla tider
C. Svenska språket: Läsa och förstå texter, uttrycka sig
skriftligt, tala och framträda
D. Ämneskunskaper: Behärska engelska, ha andra
ämneskunskaper, använda datorer & IT, tillämpa
matematik
E. Studieförmåga: Analysera & problematisera, arbeta
självständigt, planera sina studier, samarbeta
F. Andra förkunskaper & färdigheter: Vara allmänbildad,
ha god hälsa och kondition, ha lämplig arbetslivserfarenhet

1,5

Effekt 1,0

Lärarnas helhetsbedömning av studenterna hämtas från
de tre frågor som redovisas i figur 6. Stödlinjerna i diagram med nummer 5 visar genomsnittlig effekt samt
bedömning för samtliga färdighetsgrupper och ämnesområden. För att förbättra lärarnas helhetsbedömning av
studenterna, d v s göra lärarna mer nöjda med studenterna, är det mest rationella i ett förbättringsarbete att prioritera färdigheterna i de grupper som har effektmått över
medeleffekten och där studenterna har givits en låg
bedömning av sin förmåga. Grupper med låg effekt behöver inte ges högsta prioritet ens om de givits låga betyg av
lärarna. Effektmåtten bygger på en linjär regression; storleken på effekten är regressionskoefficienten.
Förklaringsgraden (R2) är ett mått på hur mycket av
variationen i enkätsvaren som förklaras av modellen. Det
normala för NKI-modeller är att förklaringsgraden ligger
mellan 60 och 80 procent. Modellen förklarar 66 procent
av variationen i helhetsbedömningen av studenterna.
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Figur HÖG5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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OM FIGUR 6
Uppgifterna kommer från den ovan beskrivna enkäten.
Respondenterna fick svara på tre frågor om hur nöjda de
var med de unga studenterna. Den första figuren visar
resultaten från de tre frågorna sammanslagna till ett resultat. De tre frågorna var: ”Hur nöjd är du sammantaget
med de unga studenternas förkunskaper och färdigheter
när de börjar sina högskolestudier?”, ”Hur väl uppfyller
de unga studenternas förkunskaper och färdigheter dina
förväntningar?” och ”Tänk dig en grupp unga studenter
med perfekta förkunskaper och färdigheter. Hur nära ett
sådant ideal tycker du att dina studenter är?”. Alla figurer
med nummer 6 beskriver de genomsnittliga svaren från
de tre frågorna. Respondenterna fick även besvara frågan
”Har de unga studenternas förkunskaper och färdigheter

%

inom ditt område förändrats de senaste 5‒10 åren”? Svaret
på den fråga redovisas i den högra figuren.

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
Av samtliga lärarna angav 47 procent de fyra lägsta
omdömena om sina studenter, medan 24 procent av
samtliga lärare angav de fyra högsta omdömena, se vänstra diagrammet i figur HÖG6.
När lärarna fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de
senaste 5‒10 åren svarade 54 procent att dessa hade försämrats. Endast 11 procent av lärarna ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter hade förbättrats, se det
högra diagrammet i figur HÖG6.
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Figur HÖG6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för samtliga ämnesområden. Procent.
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HUMANIORA OCH TEOLOGI
>

Drygt 11 500 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet humaniora och teologi
hösten 2002; ungefär två tredjedelar av dessa var kvinnor.

>

Ungefär hälften av de unga hade studerat på samhällsvetenskapsprogrammet och knappt en tredjedel
på naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Viktigast för att klara studierna inom humaniora och teologi på högskolan var, enligt lärarna som undervisade inom ämnesområdet, att kunna läsa och förstå texter, att kunna analysera och problematisera
samt att ha motivation och intresse för studierna.

>
>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera.
Lärarna var mest nöjda med deras förmåga använda datorer och IT.
De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade sämre förmågor än tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
HUMANIORA OCH TEOLOGI
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Figur HUM1: Registrerade studenter inom humaniora läsåren
1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 73 900 registrerade studenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. Av dessa
var 63 procent kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade antalet
studenter inom området ökat med ungefär 47 400, se figur
HUM1. Både antalet manliga och kvinnliga registrerade
studenter ökade under perioden. Antalet män ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter t o m 21 års
ålder ökade också kraftigt under samma tidsperiod. De
ungas andel av samtliga studerande inom området ökade
fram till mitten av 1990-talet för att sedan minska. Läsåret
2002⁄03 uppgick andelen unga studenter till 22 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom humaniora och teologi
Läsår
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Figur HUM2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet humaniora.
Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal
4
6
13
15
13
16

897
141
617
902
756
010

Andel (%)
17
19
27
26
24
22

De största ämnesgrupperna inom ämnesområdet, sett till
antalet unga studenter läsåret 2002 ⁄ 03, var språkvetenskapliga ämnen följda av historisk-filosofiska. Därefter
följde journalistik, kommunikation & information samt
teologi. Journalistik, kommunikation & information var
det område som hade ökat mest sedan början av 1990talet. Den yrkesexamen som finns inom humaniora och
teologi är teologie kandidatexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet humaniora (där vi fortsättningsvis även inkluderar
teologi). De 11 500 studenternas fördelning på ålder och
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Figur HUM3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet humaniora. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur HUM4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet humaniora. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Procent
av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

kön framgår av figur HUM2.* Andelen kvinnor var
knappt två tredjedelar av studenterna i alla tre åldrarna.
Vanligen inledde de unga studenterna sina studier inom
ämnesområdet det år de fyllde 20.
Cirka 35 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom humaniora, hade varit
registrerade minst tre terminer. 10 procent av de som var
19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng, medan 8 procent av
de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit 60
poäng eller fler.

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Hälften av de unga studenterna inom humaniora, cirka
5 900 personer, hade läst på det samhällsvetenskapliga programmet (SP) i gymnasieskolan. Näst störst rekryteringskälla var det naturvetenskapliga programmet (NV), varifrån
drygt 3 300 studenter kom. I figur HUM3 redovisas de
gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades.
Unga studenter kom främst från SP:s samhällsvetenskapliga
gren (inriktning) och därefter från NV:s naturvetenskapliga
gren.
Ungefär 95 procent av studenterna hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola
ifrån gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan var 15,7 för kvinnor och
15,0 för män. En fjärdedel av studenterna hade 13,8 eller
lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel
hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,4 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan.
Många läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina
betyg eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna inom humaniora hade drygt var femte studerat
på komvux.
Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade var sjätte ung man och var fjärde ung kvinna inlett
sina studier inom humaniora. Drygt 50 procent av de
unga studenterna som var utbildade på medieprogrammet och som studerade på högskola återfanns inom
humaniora. Andra gymnasieutbildningar som ledde till
studier inom humaniora var det estetiska programmet
samt samhällsvetenskapsprogrammet och framför allt dess
humanistiska gren.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 250
lärare inom humaniora hur viktiga 22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var för att en ung student skulle lyckas med studierna i deras ämnen. Lärarna
fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna
hade dessa förkunskaper och färdigheter när de inledde
studier på högskolenivå. I figur HUM5a avläses lärarnas
bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och bedömningen av
studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att kunna läsa och förstå
texter (1), att kunna analysera och problematisera (2) samt
att ha motivation och intresse för studierna (3). Av de förmågor som lärarna bedömde vara viktigast var det endast
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studenternas motivation och intresse för studierna (3) som
lärarna var relativt nöjda med. När det gäller de övriga
viktiga förkunskaper och förmågor var skillnaden mellan
deras betydelse och studenternas förmåga stor. Allra störst
var skillnaden när det gällde studenternas förmåga att
analysera och problematisera (2). Inom humaniora var

Stor
betydelse

historia och moderna språk exempel på andra viktiga
ämneskunskaper (16) som lärarna uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskaper i att använda datorer och IT (12), deras förmåga att
samarbeta (13), deras hälsa och kondition (20), deras motivation och intresse för studierna (3) samt hur de följer regler
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Figur HUM5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet humaniora samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur HUM5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.

84 • VÄL FÖRBEREDD?

(18). Av dessa ansågs framför allt studenternas hälsa och
kondition (20) ha relativt sett liten betydelse för att lyckas
med studierna. Minst betydelse hade kunskaper i matematik (22) samt lämplig arbetslivserfarenhet (21). När det
gällde att ha lämplig arbetslivserfarenhet (21) gavs studenterna dessutom låga betyg.

studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst
betydelse var förhållningssätt (B) och studieförmåga (E).
De grupper som enligt modellen var viktigast att förbättra studenternas förmågor inom var svenska språket (C)
och andra förkunskaper & färdigheter (F).

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
GRUPPERING AV FÖRMÅGOR
Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur HUM5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80.) Figur HUM5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller humaniorastudenterna så var lärarna
mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A).
Svenska språket (C) var viktigast, d v s den grupp som
utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett gott

%

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom humaniora
var mindre nöjda än vad samtliga lärare var. Så stor andel
som 58 procent angav de fyra lägsta omdömena om sina
studenter. Motsvarande andel för samtliga lärare var 45
procent, se figur HUM6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 64 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 53 procent. Endast 7 procent av lärarna inom området
ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter hade
förbättrats. Det var 11 procent av samtliga lärare som
gjorde samma bedömning, se figur HUM6.

Bedömning idag i en tiogradig skala
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Figur HUM6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet humaniora jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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JURIDIK OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
>

Cirka 16 100 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap hösten 2002; ungefär 60 procent av dessa var kvinnor.

>

Drygt hälften av de unga hade studerat på samhällsvetenskapsprogrammet och knappt 30 procent på
naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Viktigast för att klara studierna inom juridik och samhällsvetenskap var, enligt lärarna som undervisade
inom ämnesområdet, att kunna analysera och problematisera, att kunna läsa och förstå texter samt att
ha motivation och intresse för studierna.

>
>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera.
Lärarna var mest nöjda med studenternas kunskaper i att använda datorer och IT.
De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade sämre förmågor än tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
JURIDIK OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
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Figur SAM1: Registrerade studenter inom juridik och samhällsvetenskap läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning
efter kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 148 600 registrerade studenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Av dessa var 61 procent kvinnor. Sedan läsåret
1986 ⁄ 87 hade antalet studenter inom området ökat med
ungefär 84 400, se figur SAM1. Både antalet manliga och
kvinnliga registrerade studenter ökade under perioden.
Antalet kvinnor ökade procentuellt sett mest. Antalet
unga studenter t o m 21 års ålder ökade också kraftigt
under samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande inom området ökade fram till mitten av 1990talet för att därefter minska något. Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till 17 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom juridik och samhällsvetenskap
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Figur SAM2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet juridik och
samhällsvetenskap. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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De största ämnesgrupperna inom ämnesområdet, sett till
antalet unga studenter läsåret 2002 ⁄ 03, var ekonomi &
administration samt övriga samhällsvetenskapliga ämnen,
(där statistik och statsvetenskap är de största enskilda
ämnena). Därefter följde beteendevetenskap, juridik och
ämnen inom ADB-området. Beteendevetenskap var det
område som hade ökat mest sedan början av 1990-talet.
Linjer inom ämnesområdet som ledde till yrkesexamen
var psykolog- och socionomprogrammen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom samhälls-
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Figur SAM3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom samhällsvetenskapligt ämnesområde. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
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Figur SAM4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom samhällsvetenskapligt ämnesområde. Redovisning efter gymnasieprogram och
kön. Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

vetenskapligt ämnesområde (där vi fortsättningsvis även
inkluderar juridik). De 16 100 studenternas fördelning på
ålder och kön framgår av figur SAM2.* Andelen kvinnor
var cirka 60 procent i alla tre åldrarna. Vanligen inledde
de unga studenterna inom ämnesområdet sina studier det
år de fyllde 20.
Cirka 39 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom samhällsvetenskapligt
ämnesområde, hade varit registrerade minst tre terminer.
9 procent av de som var 19‒21 år gamla hade tagit
0 poäng, medan 5 procent av de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit 60 poäng eller fler.
STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Knappt två tredjedelar av de unga studenterna inom samhällsvetenskap, cirka 9 100 personer, hade läst på det samhällsvetenskapliga programmet (SP) i gymnasieskolan.
Näst störst rekryteringskälla var det naturvetenskapliga
programmet (NV), varifrån cirka 4 700 studenter kom. I
figur SAM3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest
studenter rekryterades. Unga kvinnor kom vanligen ifrån
SP:s samhällsvetenskapliga samt ekonomiska gren (inriktning). Unga män kom främst ifrån SP:s ekonomiska gren
samt NV:s naturvetenskapliga gren.
Ungefär 97 procent av studenterna inom ämnesområdet hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola ifrån gymnasieskolan. Studenternas
genomsnittliga betygspoäng från gymnasieskolan var 15,9
för kvinnor och 15,0 för män. En fjärdedel av studenterna
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

hade 13,9 eller lägre i genomsnittliga betygspoäng medan
en fjärdedel hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,4
eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom juridik och samhällsvetenskap hade knappt var fjärde
studerat på komvux.
Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade var fjärde ung man och knappt var tredje ung kvinna
inlett sina studier inom samhällsvetenskapligt ämnesområde. Drygt 50 procent av de unga männen och drygt 40
procent av de unga kvinnorna som var utbildade på samhällsvetenskapsprogrammet, och som studerade på högskola, återfanns inom samhällsvetenskapligt ämnesområde.
Andra gymnasieutbildningar som ledde till studier inom
detta ämnesområde var barn- och fritidsprogrammet för
män och medieprogrammet för kvinnor.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde ungefär
230 lärare inom juridik och samhällsvetenskap hur viktiga
22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var
för att en ung student skulle lyckas med studierna i deras
ämnen. Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter
när de inledde studier på högskolenivå. I figur SAM5a
avläses lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt
och bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdig-
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heterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att analysera och problematisera (1), att läsa och förstå texter (2), samt att ha motivation och intresse för studierna (3). Av de förmågor som
lärarna bedömde vara viktigast var det endast studenternas motivation och intresse för studierna (3) som lärarna var

relativt nöjda med. När det gäller de övriga viktiga förkunskaperna och färdigheterna var skillnaden mellan
deras betydelse och studenternas förmåga stor. Allra störst
var skillnaden när det gällde studenternas förmåga att
analysera och problematisera (1). Inom samhällsvetenskapligt ämnesområde var samhällsvetenskapliga ämnen och
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Figur SAM5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet samhällsvetenskap, samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur SAM5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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historia exempel på andra viktiga ämneskunskaper (9) som
lärarna uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskaper i att använda datorer och IT (15), deras hälsa och
kondition (21), deras motivation och intresse för studierna (3),
deras förmåga att samarbeta (10) samt hur de följer regler
(19). Av dessa ansågs dock framför allt studenternas hälsa
och kondition (21) samt hur de följer regler (19) ha relativt
sett liten betydelse för att lyckas med studierna. Minst
betydelse hade att ha lämplig arbetslivserfarenhet (22). När
det gällde att ha lämplig arbetslivserfarenhet (22) samt att ha
kunskaper i matematik (18) gavs studenterna låga betyg.

grupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller samhällsvetarstudenterna så var lärarna
mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A).
Svenska språket (C) var viktigast, d v s den grupp som
hade störst effekt på lärarnas nöjdhet med studenterna.
De grupper som hade minst betydelse var ämneskunskaper (D) och studieförmåga (E). Den grupp som det enligt
modellen var viktigast att förbättra studenternas förmågor
inom var svenska språket (C) eftersom den hade hög effekt
men fick ett lågt betyg av lärarna.

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
GRUPPERING AV FÖRMÅGOR
Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur SAM5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer detta om på sid 80.) Figur SAM5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighets-

%

Lärarna fick även göra helhetsbedömningar av studenternas förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom samhällsvetenskap gav ungefär samma omdöme som samtliga
lärare. De gav i något lägre grad de högsta omdömena
om sina studenter. De gav något oftare omdömen på mitten av skalan, se figur SAM6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 46 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare var
53 procent. En något högre andel av lärarna inom samhällsvetenskapligt ämnesområde än av samtliga lärare, svarade
att de bedömde att studenternas förkunskaper och färdigheter var ungefär samma som tidigare. Det var ungefär lika
stor andel av samtliga lärare som av lärarna inom samhällsvetenskap som bedömde att studenternas förkunskaper och
färdigheter hade blivit bättre, se figur SAM6.
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Figur SAM6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för samhällsvetenskapligt ämnesområde jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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UNDERVISNING
>

Cirka 5 600 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet undervisning hösten 2002;
ungefär 80 procent av dessa var kvinnor.

>

Ungefär hälften av de unga hade studerat på samhällsvetenskapsprogrammet och knappt en femtedel
vardera på det naturvetenskapliga programmet och på barn- och fritidsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Viktigast för att klara studierna inom ämnesområdet undervisning på högskolan var, enligt lärarna som
undervisade inom ämnesområdet, att kunna analysera och problematisera, att kunna läsa och förstå
texter samt att ha motivation och intresse för studierna.

>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera.

>

De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade varken bättre eller sämre förmågor än tidigare.

Lärarna var mest nöjda med deras förmåga att använda datorer och IT samt med deras förmåga att
samarbeta.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
UNDERVISNING
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Figur UND1: Registrerade studenter inom undervisning läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 44 600 registrerade studenter inom ämnesområdet undervisning. Av dessa var 77
procent kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade antalet studenter inom området ökat med ungefär 21 900, se figur
UND1. Både antalet manliga och kvinnliga registrerade
studenter ökade under perioden. Antalet kvinnor ökade
procentuellt sett något mer. Antalet unga studenter t o m
21 års ålder ökade fram till 1990-talets mitt för att därefter
minska igen. De ungas andel av samtliga studerande
inom området låg runt 30 procent fram till 1990-talets
mitt men minskade kraftigt därefter. Läsåret 2002 ⁄ 03
uppgick andelen unga studenter till 15 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom undervisning
Läsår

Antal
4 000
Män
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3 000

2 000

1 000

0
19 år

20 år

21 år

Figur UND2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet undervisning.
Redovisning efter ålder och kön. Antal.

90 • VÄL FÖRBEREDD?

1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal
6
7
10
7
5
6

151
377
470
420
485
785

Andel (%)
29
30
30
22
16
15

Studenterna inom ämnesområdet går vanligtvis på linjer
som leder till en lärarexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet undervisning. De 5 600 studenternas fördelning på
ålder och kön framgår av figur UND2.* Andelen kvinnor
var något högre i den yngsta åldersgruppen (84%), mot
cirka 80 procent bland 20‒21-åringarna. Vanligen inledde
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

Samhällsvetenskap (SP)
Naturvetenskap (NV)
Barn- o fritid (BF)
Estetiska (ES)
Medie (MP)
Omvårdnad (OP)
El (EC)
Övriga program
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Figur UND3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet undervisning. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur UND4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet undervisning. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

de unga studenterna inom ämnesområdet sina studier det
år de fyllde 20.
Cirka 43 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom undervisning, hade
varit registrerade minst tre terminer. 6 procent av de som
var 19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng, medan 4 procent
av de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit
60 poäng eller fler.
STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Hälften av de unga studenterna inom undervisning, cirka
2 800 personer, hade läst på det samhällsvetenskapliga
programmet (SP) i gymnasieskolan. Näst störst rekryteringskälla var det naturvetenskapliga programmet (NV),
varifrån cirka 1 000 studenter kom. Cirka 800 studenter
kom ifrån barn- och fritidsprogrammet (BF). De unga
studenterna som gått SP kom vanligen ifrån den samhällsvetenskapliga grenen (inriktningen) medan NVeleverna främst kom ifrån den naturvetenskapliga grenen.
I figur UND3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest
studenter rekryterades.
Ungefär 96 procent av studenterna inom ämnesområdet hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola ifrån gymnasieskolan. Studenternas
genomsnittliga betygspoäng från gymnasieskolan var 14,5
för kvinnor och 14,0 för män. En fjärdedel av studenterna
hade 12,9 eller lägre i genomsnittlig betygspoäng medan
en fjärdedel hade en genomsnittlig betygspoäng på 15,9
eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och
högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan.
Många läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina
betyg eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga stu-

denterna inom undervisning hade knappt var fjärde studerat på komvux.
Knappt 5 procent av samtliga unga män och 14 procent av de unga kvinnorna som studerade på högskola
hösten 2002 inledde sina studier inom ämnesområdet
undervisning. Drygt 60 procent av de unga männen och
73 procent av de unga kvinnorna som var utbildade på
barn- och fritidsprogrammet och som studerade på
högskola återfanns inom undervisning. Det gymnasieprogram som i näst störst utsträckning ledde till studier
inom undervisning var det estetiska programmet varifrån
drygt en femtedel av de unga männen och knappt en
fjärdedel av de unga kvinnorna inom undervisning hade
sin bakgrund.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde ungefär
220 lärare inom ämnesområdet undervisning hur viktiga
22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var
för att en ung student skulle lyckas med studierna i deras
ämnen. Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter
när de inledde studier på högskolenivå. I figur UND5a
avläses lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt
och bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att kunna analysera och
problematisera (1), att läsa och förstå texter (2) samt att ha
motivation och intresse för studierna (3). Av de förmågor
som lärarna bedömde vara viktigast var de relativt nöjda
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med studenternas motivation och intresse för sina studier
(3) och med deras förmåga att samarbeta (4). När det gällde de övriga viktiga förkunskaperna och färdigheterna var
skillnaden mellan deras betydelse och studenternas förmåga ganska stor. Allra störst var skillnaden när det gällde
studenternas förmåga att analysera och problematisera (1).

Stor
betydelse

Inom undervisning var samhällsvetenskapliga ämnen,
idrott och hälsa samt naturvetenskapliga ämnen exempel
på andra viktiga ämneskunskaper (14) som lärarna uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskaper i att använda datorer och IT (16), deras förmåga att
samarbeta (4), deras motivation och intresse för studierna

Nr Grupp Förkunskaper och färdigheter.
Rangordnade efter betydelse
för att klara studierna

2.
3.

1.
6. 7.
5.

9.

13.8.

11.
12.

14.

4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10.
16.

15.
17.

18.
20.

19.

21.
22.

Betydelse
för att
klara
studierna

E
C
A
E
C
B
E
E
C
A
A
A
F
D
D
D
B
F
B
B
F
D

Analysera, problematisera
Läsa och förstå texter
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Samarbeta
Uttrycka sig skriftligt
Vara väl förberedd
Arbeta självständigt
Planera sina studier
Tala och framträda
Ha tilltro till sin egen förmåga
Ha förmåga att lära
Ha ett mål för sina studier
Vara allmänbildad
Ha andra ämneskunskaper
Behärska engelska
Använda datorer, IT
Vara noggrann
Ha god hälsa och kondition
Hålla tider
Följa regler
Ha lämplig arbetslivserfarenhet
Tillämpa matematik
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Lågt betyg

Högt betyg

Bedömning av
ungas förmåga

Figur UND5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet undervisning samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur UND5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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(3), deras tilltro till sin egen förmåga (10) samt hur de följer regler (20). Av dessa ansågs dock framför allt hur de
följer regler (20) ha relativt sett liten betydelse för att lyckas med studierna. Minst betydelse hade kunskaper i matematik (22) samt lämplig arbetslivserfarenhet (21). När det
gällde dessa förmågor gavs studenterna dessutom låga
betyg.

den grupp som utifrån lärarnas svar fick störst effekt för
att nå ett gott studieresultat. Den grupp som hade minst
betydelse var förhållningssätt (B). De grupper som det
enligt modellen var viktigast att förbättra studenternas
förmågor inom var gruppen studieförmåga (E) samt svenska språket (C).

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
GRUPPERING AV FÖRMÅGOR
Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur UND5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80). Figur UND5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller studenterna inom undervisning så var
lärarna mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A). Gruppen studieförmåga (E) var viktigast, d v s

%

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom undervisning
gav i högre utsträckning än samtliga lärare omdömen
som låg i mitten av skalan. Drygt fyra av fem lärare gav
omdömen som låg mellan 3 och 7 på skalan. Av samtliga
lärare var det drygt tre fjärdedelar som givit samma
omdömen, se figur UND6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade cirka 49 procent att
dessa var ungefär samma som tidigare. Motsvarande andel
för samtliga lärare var 37 procent. Ungefär 37 procent av
lärarna inom undervisning menade att studenternas förkunskaper och färdigheter hade försämrats mot 53 procent för samtliga lärare. Cirka 14 procent av lärarna inom
undervisning bedömde att studenternas förkunskaper och
färdigheter hade blivit bättre, vilket ungefär motsvarar
samtliga lärares bedömning, se figur UND6.

Bedömning idag i en tiogradig skala
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Figur UND6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet undervisning jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK
>

Drygt 3 800 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet naturvetenskap och matematik hösten 2002; ungefär 60 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 80 procent av de unga hade studerat på naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera
samt hur de behärskar matematik.

>
>

Lärarna var mest nöjda med deras förmåga att samarbeta och använda datorer och IT.

Viktigast för att klara studierna inom naturvetenskap och matematik på högskolan var, enligt lärarna
som undervisade inom ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att kunna analysera och problematisera samt att kunna läsa och förstå texter.

De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade sämre förmågor än tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK
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Figur NAT1: Registrerade studenter inom naturvetenskap och
matematik läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter
kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 37 900 registrerade studenter inom ämnesområdet naturvetenskap och matematik. Av dessa var hälften kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87
hade antalet studenter inom området ökat med ungefär
26 600, se figur NAT1. Både antalet manliga och kvinnliga registrerade studenter ökade under perioden. Antalet
kvinnor ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter t o m 21 års ålder ökade också kraftigt under
samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande
inom området ökade fram till mitten av 1990-talet, för att
sedan minska. Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till 18 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom naturvetenskap och
matematik
Läsår
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2 000
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Figur NAT2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet naturvetenskap och matematik. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal
2
3
6
7
7
6

749
133
381
340
678
949

Andel (%)
24
24
29
25
23
18

De största ämnesgrupperna inom ämnesområdet, sett till
antalet unga studenter läsåret 2002 ⁄ 03, var matematik
följda av biologi, kemi, fysik, datavetenskap samt geovetenskap. Biologi var det område som hade ökat mest
sedan början av 1990-talet. Däremot hade ämnesgrupperna kemi, fysik, matematik samt geovetenskap fått färre
unga studenter under perioden. De yrkesexamina som
finns inom naturvetenskap och matematik är apotekarexamen och receptarieexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnes-

Naturvetenskap (NV)
Samhällsvetenskap (SP)
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Figur NAT3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet naturvetenskap. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur NAT4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet naturvetenskap. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

området naturvetenskap (där vi fortsättningsvis även
inkluderar matematik). De 3 800 studenternas fördelning
på ålder och kön framgår av figur NAT2.* Andelen kvinnor var knappt 58 procent av studenterna i alla tre åldrarna. Vanligen inledde de unga studenterna sina studier
inom ämnesområdet det år de fyllde 19.
Cirka 46 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom naturvetenskap, hade
varit registrerade minst tre terminer. 8 procent av de som
var 19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng, medan 8 procent
av de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit
60 poäng eller fler.
STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Ungefär 80 procent av de unga studenterna inom naturvetenskap, cirka 3 100 personer, hade läst på det naturvetenskapliga programmet (NV) i gymnasieskolan. Näst
störst rekryteringskälla var det samhällsvetenskapliga programmet (SP), varifrån drygt 400 studenter kom. I figur
NAT3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades. Unga studenter kom främst från NV:s
naturvetenskapliga gren (inriktning) och därefter från
dess tekniska gren.
Ungefär 97 procent av studenterna hade grundläggande
behörighet till studier på universitet och högskola ifrån
gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga betygspoäng
från gymnasieskolan var 16,0 för kvinnor och 15,1 för män.
En fjärdedel av studenterna hade 13,9 eller lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,4 eller högre.
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom naturvetenskap hade drygt var femte studerat på
komvux.
Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade cirka 7 procent inlett sina studier inom naturvetenskap. Drygt 16 procent av de unga männen och 9 procent
av de unga kvinnorna som var utbildade på naturvetenskapsprogrammet och som studerade på högskola återfanns
inom naturvetenskap. Andra gymnasieutbildningar som
ledde till studier inom naturvetenskap var elprogrammet
och naturbruksprogrammet, som ingår i kategorin övriga
program.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde knappt
220 lärare inom naturvetenskap hur viktiga 22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var för att en
ung student skulle lyckas med studierna i deras ämnen.
Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter när de
inledde studier på högskolenivå. I figur NAT5a avläses
lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och
bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att kunna analysera och problematisera (2) samt att läsa och förstå texter (3). Av de förmågor
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som lärarna bedömde vara viktigast var det endast studenternas motivation och intresse för studierna (1) som
lärarna var relativt nöjda med. När det gäller de övriga
viktiga förkunskaper och färdigheter var skillnaden mellan deras betydelse och studenternas förmåga stor. Allra
störst var skillnaden när det gällde studenternas förmåga

att analysera och problematisera (2). Inom naturvetenskap
var kemi, biologi och fysik exempel på andra viktiga
ämneskunskap (15) som lärarna uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas förmåga att samarbeta (12), att använda datorer och IT (13),
deras hälsa och kondition (21), hur de följer regler (18) samt

Nr Grupp Förkunskaper och färdigheter.
Rangordnade efter betydelse
för att klara studierna

Stor
betydelse
1.
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4
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A
E
C
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Analysera, problematisera
Läsa och förstå texter
Arbeta självständigt
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Tillämpa matematik
Ha förmåga att lära
Planera sina studier
Behärska engelska
Uttrycka sig skriftligt
Ha tilltro till sin egen förmåga
Samarbeta
Använda datorer, IT
Vara noggrann
Ha andra ämneskunskaper
Ha ett mål för sina studier
Tala och framträda
Följa regler
Vara allmänbildad
Hålla tider
Ha god hälsa och kondition
Ha lämplig arbetslivserfarenhet

Liten
betydelse
Lågt betyg

Högt betyg

Bedömning av
ungas förmåga

Figur NAT5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet naturvetenskap samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur NAT5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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hur de behärskar engelska (9). Av dessa ansågs dock framför allt studenternas hälsa och kondition (21) ha relativt
sett liten betydelse för att lyckas med studierna. Minst
betydelse hade lämplig arbetslivserfarenhet (22) samt hälsa
och kondition (21). När det gällde att ha lämplig arbetslivserfarenhet (22) och att kunna tillämpa matematik (6) gavs
studenterna låga betyg.

som utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett
gott studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst
betydelse var svenska språket (C) och studieförmåga (E).
De grupper som enligt modellen var viktigast att förbättra studenternas förmågor inom var ämneskunskaper (D)
och andra förkunskaper och färdigheter (F).

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
GRUPPERING AV FÖRMÅGOR
Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur NAT5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80). Figur NAT5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller naturvetenskapsstudenterna så var lärarna mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende
(A). Ämneskunskaper (D) var viktigast, d v s den grupp

%

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom naturvetenskap var mindre nöjda än vad samtliga lärare var. Så stor
andel som 58 procent angav de fyra lägsta omdömena om
sina studenter. Motsvarande andel för samtliga lärare var
45 procent, se figur NAT6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 66 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 53 procent. Endast fyra procent av lärarna inom
området ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter hade förbättrats. En nästan tre gånger så stor andel,
11 procent, av samtliga lärare gjorde samma bedömning,
se figur NAT6.
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Figur NAT6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt deras förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet naturvetenskap jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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TEKNIK
>

Drygt 14 500 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet teknik hösten 2002;
ungefär 27 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 87 procent av de unga hade studerat på naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Lärarna var främst missnöjda med hur de unga studenterna behärskar matematik samt med deras
förmåga att analysera och problematisera.

>
>

Lärarna var mest nöjda med deras kunskaper i att använda datorer och IT.

Viktigast för att klara studierna inom teknik på högskolan var, enligt lärarna som undervisade inom
ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att kunna läsa och förstå texter samt att
behärska matematik.

De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade sämre förmågor än tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET TEKNIK
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Figur TEK1: Registrerade studenter inom teknik läsåren
1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.
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Figur TEK2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet teknik.
Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 77 700 registrerade studenter inom ämnesområdet teknik. Av dessa var 31 procent kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade antalet studenter inom området ökat med ungefär 51 000, se figur
TEK1. Både antalet manliga och kvinnliga registrerade
studenter ökade under perioden. Antalet kvinnor ökade
procentuellt sett mest. Antalet unga studenter t o m 21
års ålder ökade också kraftigt under samma tidsperiod.
De ungas andel av samtliga studerande inom området
ökade fram till mitten av 1990-talet, för att därefter minska. Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till
23 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom teknik
Läsår
1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal
6
9
15
16
18
18

343
947
571
780
023
251

Andel (%)
22
28
34
29
27
23

De största ämnesgrupperna inom ämnesområdet, sett till
antalet unga studenter läsåret 2002 ⁄ 03, var datateknik
följda av elektroteknik, maskinteknik, industriell organisation och ekonomi samt byggnadsteknik/väg- och vatten. Övriga ämnesgrupper var teknisk fysik, kemiteknik,
arkitektur, arbetsvetenskap, lantmäteri samt samhällsbyggnadsteknik. De största yrkesexamina inom teknikområdet är civil- och högskoleingenjörsexamen, arkitektexamen, sjökaptensexamen och sjöingenjörsexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet teknik. De 14 500 studenternas fördelning på ålder
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Figur TEK3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet teknik. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur TEK4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet teknik. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Procent av
samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

och kön framgår av figur TEK2.* Andelen kvinnor var
knappt 27 procent av studenterna i alla tre åldrarna.
Vanligen inledde de unga studenterna sina studier inom
ämnesområdet det år de fyllde 20.
Cirka 51 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom teknik, hade varit registrerade minst tre terminer. 3 procent av de som var 19‒21
år gamla hade tagit 0 poäng, medan 11 procent av de som
hade varit registrerade tre terminer hade tagit 60 poäng
eller fler.

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Ungefär 87 procent av de unga studenterna inom teknik,
cirka 12 400 personer, hade läst på det naturvetenskapliga
programmet (NV) i gymnasieskolan. Näst störst rekryteringskälla var det samhällsvetenskapliga programmet (SP),
varifrån drygt 700 studenter kom. I figur TEK3 redovisas
de gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades.
Unga studenter kom främst från NV:s naturvetenskapliga
gren (inriktning) och därefter från tekniska gren.
Ungefär 97 procent, hade grundläggande behörighet
till studier på universitet och högskola ifrån gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga betygspoäng från gymnasieskolan var 16,3 för kvinnor och 15,5 för män. En fjärdedel av studenterna hade 13,9 eller lägre i genomsnittlig
betygspoäng medan en fjärdedel hade en genomsnittlig
betygspoäng på 17,7 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom teknik hade drygt var sjunde studerat på komvux.
Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade fyra av tio unga män och var nionde ung kvinna
inlett sina studier inom teknik. Drygt 60 procent av de
unga männen och 29 procent av de unga kvinnorna som
var utbildade på naturvetenskapsprogrammet och som studerade på högskola återfanns inom teknik. En annan gymnasieutbildning som relativt ofta ledde till studier inom
teknik var elprogrammet, varifrån det kom 264 studenter.
I kategorin övriga program ingår yrkesprogram varifrån
endast ett litet antal studenter kom.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 190
lärare inom teknik hur viktiga 22 olika förhållningssätt,
förkunskaper och färdigheter var för att en ung student
skulle lyckas med studierna i deras ämnen. Lärarna fick
också ta ställning till i vilken omfattning studenterna
hade dessa förkunskaper och färdigheter när de inledde
studier på högskolenivå. I figur TEK5a avläses lärarnas
bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och bedömningen
av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att läsa och förstå texter (2) samt
att behärska matematik (3). Av de förmågor som lärarna
bedömde vara viktigast var det endast studenternas kunskap i engelska (6) som lärarna var relativt nöjda med.
När det gäller de övriga viktiga förkunskaper och färdig-
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heter var skillnaden mellan deras betydelse och studenternas förmåga stor. Allra störst var skillnaden när det gällde
studenternas kunskaper i matematik (3) samt deras förmåga att analysera och problematisera (4). Inom teknik var
fysik, kemi och teknik exempel på andra viktiga ämneskunskaper (11) som lärarna uppgav.

Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskaper i att använda datorer och IT (13), förmåga att
samarbeta (14), deras hälsa och kondition (21), hur de följer
regler (18) samt deras förmåga att lära (10). Av dessa
ansågs dock framför allt studenternas hälsa och kondition
(21) och hur de följer regler (18) ha relativt sett liten bety-
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Figur TEK5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet teknik,
samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
2,0

Färdighetsgrupper
A Motivation & självförtroende
B Förhållningssätt
C Svenska språket
D Ämneskunskaper
E Studieförmåga
F Andra förkunskaper & färdigheter

1,5
E.
D.

Ef fekt

1,0

A.

B.

0,5

F.

C.
0
30

35

40

45

50

55

60

65

70

Bedömning av ungas förmåga
Figur TEK5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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delse för att lyckas med studierna. Minst betydelse hade
lämplig arbetslivserfarenhet (22) samt hälsa och kondition
(21). När det gällde att ha lämplig arbetslivserfarenhet (22)
gavs studenterna dessutom låga betyg.

betydelse var svenska språket (C) och andra förkunskaper
och färdigheter (F). De grupper som enligt modellen var
viktigast att förbättra studenternas förmågor inom var
ämneskunskaper (D) och studieförmåga (E).

GRUPPERING AV FÖRMÅGOR

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING

Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur TEK5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80). Figur TEK5b visar hur lärarna
bedömde de unga studenternas förmågor, vågrätt, sammanfattad i sex grupper, A–F. Vidare framgår lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär att den
har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den liten
inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för
bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för
samtliga högskolelärare inom alla högskolans ämnesområden.
När det gäller teknikstudenterna så var lärarna mest
nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A).
Studieförmåga (E) var viktigast, d v s den grupp som
utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett gott
studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom teknik var
mindre nöjda än vad samtliga lärare var. En så stor andel
som 55 procent angav de fyra lägsta omdömena om sina
studenter. Motsvarande andel för samtliga lärare var 45
procent, se figur TEK6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 67 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 53 procent. Endast 8 procent av lärarna inom området
ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter hade
förbättrats. Ungefär 11 procent av samtliga lärare gjorde
samma bedömning, se figur TEK6.
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Figur TEK6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet teknik jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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LANT- OCH SKOGSBRUK
>

Drygt 300 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet lant- och skogsbruk hösten
2002; ungefär 72 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 75 procent av de unga hade studerat på naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera.

>

De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade sämre förmågor än tidigare.

Viktigast för att klara studierna inom lant- och skogsbruk på högskolan var, enligt lärarna som undervisade inom ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att kunna läsa och förstå texter
samt att kunna analysera och problematisera.
Lärarna var mest nöjda med deras förmåga att använda datorer och IT samt med deras hälsa och kondition.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET LANT- OCH
SKOGSBRUK
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Figur LAN1: Registrerade studenter inom lant- och skogsbruk
läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.
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Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 1 700 registrerade studenter inom ämnesområdet lant- och skogsbruk. Av dessa var
69 procent kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade antalet studenter inom området minskat med ungefär 600, se figur
LAN1. Antalet registrerade manliga studenter minskade
medan antalet registrerade kvinnliga studenter ökade under
perioden. Antalet unga studenter t o m 21 års ålder ökade
under samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande inom området ökade fram till mitten av 1990talet, för att sedan ligga kvar på samma nivå. Läsåret
2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till 18 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom lant- och skogsbruk
Läsår
1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
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Figur LAN2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet lant- och
skogsbruk. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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De yrkesexamenina som finns inom lant- och skogsbruk
är agronomexamen, landskapsarkitektsexamen, jägmästarexamen, lantmästarexamen, landskapsingenjörsexamen,
hippologexamen, trädgårdsingenjörsexamen, djursjukvårdarexamen och hortonomexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet lant- och skogsbruk. De 300 studenternas fördelning på ålder och kön framgår av figur LAN2.*
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.
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Figur LAN3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet lant- och skogsbruk. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
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Figur LAN4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet lant- och skogsbruk. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

Andelen kvinnor var knappt 76 procent för studenterna i
19-års åldern, för att sedan minska till cirka 72 procent
för 20- och 21-åringar. Vanligen inledde de unga studenterna sina studier inom ämnesområdet det år de fyllde 20.
Cirka 36 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom lant- och skogsbruk,
hade varit registrerade minst tre terminer. Drygt 19 procent av de som var 19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng,
medan 7 procent av de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit 60 poäng eller fler.

Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade mindre än 1 procent inlett sina studier inom lantoch skogsbruk. Drygt 28 procent av männen och 17 procent av kvinnorna som var utbildade på naturbruksprogrammet och som studerade på högskola återfanns inom
lant- och skogsbruk. Naturbruksprogrammet ingår i kategorin övriga program. En annan gymnasieutbildning som
ibland ledde till studier inom lant- och skogsbruk var
naturvetenskapsprogrammet.

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

Ungefär 75 procent av de unga studenterna inom lant- och
skogsbruk, cirka 200 personer, hade läst på det naturvetenskapliga programmet (NV) i gymnasieskolan. Näst störst
rekryteringskälla var naturbruksprogrammet, varifrån drygt
50 studenter kom. I figur LAN3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades. Naturbruksprogrammet ingår i kategorin övriga program. Unga studenter
kom främst från NV:s naturvetenskapliga gren (inriktning).
Ungefär 97 procent av studenterna hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola
ifrån gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan var 15,9 för kvinnor och
15,2 för män. En fjärdedel av studenterna hade 12,3 eller
lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel
hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,3 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom lant- och skogsbruk hade drygt var femte studerat
på komvux.

I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 110
lärare inom lant- och skogsbruk hur viktiga 22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var för att en
ung student skulle lyckas med studierna i deras ämnen.
Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter när de
inledde studier på högskolenivå. I figur LAN5a avläses
lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och
bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att kunna läsa och förstå texter (2)
samt att kunna analysera och problematisera (3). Av de förmågor som lärarna bedömde vara viktigast var det studenternas förmåga att samarbeta (7), att behärska engelska
(6) samt att ha motivation och intresse (1) som lärarna var
relativt nöjda med. När det gäller övriga viktiga förkunskaper och färdigheter var skillnaden mellan deras betydelse och studenternas förmåga stor. Allra störst var skill-
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naden när det gällde studenternas förmåga att analysera
och problematisera (3). Inom lant- och skogsbruk var biologi och kemi exempel på andra viktiga ämneskunskaper
(13) som lärarna uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas kunskap i att använda datorer och IT (12), deras hälsa och kon-

dition (21), förmåga att samarbeta (7), deras motivation
och intresse (1) samt deras förmåga att lära (11). Av dessa
ansågs dock framför allt studenternas hälsa och kondition
(21) ha relativt sett liten betydelse för att lyckas med studierna. Minst betydelse hade lämplig arbetslivserfarenhet
(22) samt hälsa och kondition (21). När det gällde lämplig
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betydelse
1.
2.
4.

3.
5.
8.

9. 13.
17.

16.

10.
15.
18.

20.

Betydelse
för att
klara
studierna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6.
7.
11. 12.
14.

19.

21.

22.

A
C
E
E
C
D
E
B
E
A
A
D
D
C
A
D
F
B
B
B
F
F

Ha motivation och intresse
Läsa och förstå texter
Analysera, problematisera
Arbeta självständigt
Uttrycka sig skriftligt
Behärska engelska
Samarbeta
Vara väl förberedd
Planera sina studier
Ha tilltro till sin egen förmåga
Ha förmåga att lära
Använda datorer, IT
Ha andra ämneskunskaper
Tala och framträda
Ha ett mål för sina studier
Tillämpa matematik
Vara allmänbildad
Vara noggrann
Följer regler
Hålla tider
Ha god hälsa och kondition
Ha lämplig arbetslivserfarenhet

Liten
betydelse
Lågt betyg

Högt betyg

Bedömning av
ungas förmåga

Figur LAN5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet lantoch skogsbruk samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur LAN5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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arbetslivserfarenhet (22) gavs studenterna dessutom låga
betyg.

att förbättra studenternas förmågor inom var svenska
språket (C) och studieförmåga (E).

GRUPPERING AV FÖRMÅGOR

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING

Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur LAN5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80). Figur LAN5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller lant- och skogsbruksstudenterna så var
lärarna mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A). Ämneskunskaper (D) var viktigast, d v s den
grupp som utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå
ett gott studieresultat. De färdighetsgrupper som hade
minst betydelse var motivation & självförtroende (A),
förhållningssätt (B) och andra förkunskaper och färdigheter (F). De grupper som enligt modellen var viktigast

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom lant- och
skogsbruk var ungefär lika nöjda som samtliga lärare. Det
var 26 procent som angav de fyra högsta omdömena om
sina studenter. Motsvarande andel för samtliga lärare var
också 26 procent, se figur LAN6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 53 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 53 procent. Endast 10 procent av lärarna inom området ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter
hade förbättrats, vilket är ungefär lika stor andel som av
samtliga lärare, se figur LAN6.
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Figur LAN6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet lant- och skogsbruk jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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MEDICIN OCH ODONTOLOGI
>

Drygt 1 000 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet medicin och odontologi
hösten 2002; ungefär 63 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 89 procent av de unga hade studerat på naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera samt
med deras förmåga att vara väl förberedda.

>
>

Lärarna var mest nöjda med deras förmåga använda datorer och IT.

Viktigast för att klara studierna inom medicin och odontologi på högskolan var, enligt lärarna som
undervisade inom ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att kunna analysera och
problematisera samt att kunna läsa och förstå texter.

De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade samma eller sämre förmågor än tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
MEDICIN OCH ODONTOLOGI
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Figur MED1: Registrerade studenter inom medicin och odontologi läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter kön.
Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 13 900 registrerade studenter inom ämnesområdet medicin och odontologi. Två
tredjedelar av dessa var kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87
hade antalet studenter inom området ökat med ungefär
4 900, se figur MED1. Både antalet manliga och kvinnliga
registrerade studenter ökade under perioden. Antalet
kvinnor ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter t o m 21 års ålder ökade också kraftig under
samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande
inom området ökade fram till mitten av 1990-talet, för att
sedan ligga kvar på samma nivå. Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick
andelen unga studenter till 15 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom medicin och odontologi
Läsår
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Figur MED2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet medicin och
odontologi. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal

Andel (%)

931
019
542
603
769
157

10
11
18
16
15
15

1
1
1
1
2

De yrkesexamenina som finns inom medicin och odontologi är läkarexamen, optikerexamen, tandläkarexamen,
psykoterapeutexamen och veterinärexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet medicin (där vi fortsättningsvis även inkluderar
odontologi). De 1 000 studenternas fördelning på ålder
och kön framgår av figur MED2.* Andelen kvinnor var
knappt 49 procent av studenterna i 19-års åldern, för att
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.
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Figur MED3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet medicin. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur MED4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet medicin. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Procent av
samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

sedan stiga till cirka 65 procent för 20- och 21-åringar.
Vanligen inledde de unga studenterna sina studier inom
ämnesområdet det år de fyllde 20.
Cirka 38 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom medicin, hade varit
registrerade minst tre terminer. 2 procent av de som var
19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng, medan 8 procent av
de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit 60
poäng eller fler.

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Ungefär 89 procent av de unga studenterna inom medicin, cirka 800 personer, hade läst på det naturvetenskapliga programmet (NV) i gymnasieskolan. Näst störst rekryteringskälla var det samhällsvetenskapliga programmet
(SP), varifrån drygt 50 studenter kom. I figur MED3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades. Unga studenter kom främst från NV:s naturvetenskapliga gren (inriktning).
Ungefär 99 procent av studenterna hade grundläggande
behörighet till studier på universitet och högskola ifrån
gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga betygspoäng
från gymnasieskolan var 17,9 för kvinnor och 17,5 för
män. En fjärdedel av studenterna hade 16,7 eller lägre i
genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel hade en
genomsnittlig betygspoäng på 19,5 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom medicin hade drygt 28 procent studerat på komvux.
Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade ungefär 2 procent inlett sina studier inom medicin.

Drygt 2 procent av de unga männen och 5 procent av de
unga kvinnor som var utbildade på naturvetenskapsprogrammet och som studerade på högskola återfanns inom
medicin. En annan gymnasieutbildning som för män
relativt ofta ledde till studier inom medicin var omvårdnadsprogrammet.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 140
lärare inom medicin hur viktiga 22 olika förhållningssätt,
förkunskaper och färdigheter var för att en ung student
skulle lyckas med studierna i deras ämnen. Lärarna fick
också ta ställning till i vilken omfattning studenterna
hade dessa förkunskaper och färdigheter när de inledde
studier på högskolenivå. I figur MED5a avläses lärarnas
bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och bedömningen
av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att kunna läsa och förstå texter (2)
samt att analysera och problematisera (3). Av de förmågor
som lärarna bedömde vara viktigast var det hur studenterna behärskar engelska (4), deras motivation och intresse för
studierna (1) samt deras förmåga att arbeta självständigt (5)
som lärarna var relativt nöjda med. Skillnaden mellan
studenternas förmåga och lärarnas bedömning av dess
betydelse vara allra störst när det gäller deras förmåga att
analysera och problematisera (3) samt att vara väl förberedd
(7). Inom medicin var biologi och kemi exempel på
andra viktiga ämneskunskaper (11) som lärarna uppgav.
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Det lärarna var mest nöjda med var studenternas förmåga att använda datorer och IT (14), att ha motivation
och intresse för studierna (1), att ha förmåga att lära (10),
deras hälsa och kondition (21) samt deras förmåga att
kunna samarbeta (8). Av dessa ansågs dock framför allt

studenternas hälsa och kondition (21) ha relativt sett liten
betydelse för att lyckas med studierna. Minst betydelse
hade lämplig arbetslivserfarenhet (22) samt hälsa och kondition (21). När det gällde lämplig arbetslivserfarenhet (22)
gavs studenterna dessutom låga betyg.
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Figur MED5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet medicin samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur MED5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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GRUPPERING AV FÖRMÅGOR

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING

Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur MED5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras
med NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se
mer om detta på sid 80). Figur MED5b visar vågrätt hur
lärarna bedömde de unga studenternas förmågor och
lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas
helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär
att den har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning
av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den
liten inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för samtliga högskolelärare inom alla högskolans
ämnesområden.
När det gäller medicinstudenterna så var lärarna mest
nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A).
Studieförmåga (E) var viktigast, d v s den grupp som
utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett gott
studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst
betydelse var förhållningssätt (B) och andra förkunskaper
och färdigheter (F). Enligt modellen finns det ingen grupp
som särskilt behöver förbättras, vilket tyder på att lärarna
är nöjda.

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom medicin var
mer nöjda med de unga studenterna än vad samtliga lärare var. Så stor andel som 41 procent angav de fyra högsta
omdömena om sina studenter. Motsvarande andel för
samtliga lärare var 26 procent, se figur MED6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 52 procent att dessa
varken hade försämrats eller förbättrats. Motsvarande
andel för samtliga lärare var 37 procent. Endast 10 procent av lärarna inom området ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter hade förbättrats. Ungefär lika
stor andel, 11 procent, av samtliga lärare gjorde samma
bedömning, se figur MED6.
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Figur MED6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet medicin jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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VÅRD OCH OMSORG
>

Drygt 2 800 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom ämnesområdet vård och omsorg hösten
2002: ungefär 90 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 36 procent av de unga hade studerat på samhällsvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan.

>
>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att analysera och problematisera.

Viktigast för att klara studierna inom vård och omsorg på högskolan var, enligt lärarna som
undervisade inom ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att kunna analysera
och problematisera samt att kunna läsa och förstå texter.
Lärarna var mest nöjda med deras motivation och intresse för studierna.
De flesta av lärarna tyckte att studenterna hade bättre eller lika bra förmågor som tidigare.

STUDENTER INOM ÄMNESOMRÅDET
VÅRD OCH OMSORG

Antal
60 000
Män

Kvinnor

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Figur VÅR1: Registrerade studenter inom vård och omsorg
läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 37 800 registrerade studenter inom ämnesområdet vård och omsorg. Ungefär 90
procent av dessa var kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade
antalet studenter inom området ökat med ungefär
19 000, se figur VÅR1. Både antalet manliga och kvinnliga
registrerade studenter ökade under perioden. Antalet män
ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter
t o m 21 års ålder ökade också under samma tidsperiod.
De ungas andel av samtliga studerande inom området var
konstant fram till mitten av 1990-talet, för att sedan
minska. Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter
till 12 procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom vård och omsorg
Läsår

Antal
2 000
Män

Kvinnor
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Figur VÅR2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet vård och
omsorg. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal
3
3
4
4
4
4

593
986
725
575
121
354

Andel (%)
18
18
18
15
12
12

De yrkesexamina som finns inom vård och omsorg är
bland annat sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, sjukgymnastexamen, social omsorgsexamen, arbetsterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen, tandhygienistexamen och logopedexamen.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom ämnesområdet vård och omsorg. De 2 800 studenternas fördelning
på ålder och kön framgår av figur VÅR2.* Andelen kvin*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

Samhällsvetenskap (SP)
Naturvetenskap (NV)
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Figur VÅR3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet vård och omsorg. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Antal.
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Figur VÅR4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet vård och omsorg. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

nor var knappt 90 procent av studenterna i alla tre åldrarna. Vanligen inledde de unga studenterna sina studier
inom ämnesområdet det år de fyllde 20.
Cirka 40 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom vård och omsorg, hade
varit registrerade minst tre terminer. 3 procent av de som
var 19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng, medan 5 procent
av de som hade varit registrerade tre terminer hade tagit
60 poäng eller fler.
STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Ungefär 36 procent av de unga studenterna inom vård
och omsorg, cirka 1 000 personer, hade läst på det samhällsvetenskapliga programmet (SP) i gymnasieskolan.
Näst störst rekryteringskälla var det naturvetenskapliga
programmet (NV), varifrån drygt 900 studenter kom.
Även omvårdnadsprogrammet var viktigt; därifrån kom
600 studenter. I figur VÅR3 redovisas de gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades. Unga studenter
kom främst från NV:s naturvetenskapliga gren (inriktning) och därefter från SP:s samhällsvetenskapliga gren.
Ungefär 98 procent av studenterna hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola
ifrån gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan var 15,3 för kvinnor och
14,6 för män. En fjärdedel av studenterna hade 14,0 eller
lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel
hade en genomsnittlig betygspoäng på 16,6 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många läste
däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg eller för
att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna inom vård
och omsorg hade en fjärdedel studerat på komvux.

Av alla unga som studerade på högskola hösten 2002
hade ungefär 8 procent av kvinnorna och 1 procent av
männen inlett sina studier inom vård och omsorg. Drygt
70 procent av studenterna som var utbildade på omvårdnadsprogrammet och som studerade på högskola återfanns inom ämnesområdet vård och omsorg.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 170
lärare inom vård och omsorg hur viktiga 22 olika förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var för att en ung
student skulle lyckas med studierna i deras ämnen.
Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter när de
inledde studier på högskolenivå. I figur VÅR5a avläses
lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt och
bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att analysera och problematisera
(2) samt att läsa och förstå texter (3). Av de förmågor som
lärarna bedömde vara viktigast var det endast studenternas motivation och intresse för studierna (1) och deras förmåga att samarbeta (5) som lärarna var relativt nöjda
med. Skillnaden mellan studenternas förmåga och lärarnas bedömning av dess betydelse vara allra störst när det
gäller deras förmåga att analysera och problematisera (2).
Inom vård och omsorg var biologi och samhällskunskap
exempel på andra viktiga ämneskunskaper (12) som lärarna
uppgav.
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Det lärarna var mest nöjda med var studenternas
motivation och intresse för studierna (1), att kunna använda datorer och IT (17), att ha ett mål för studierna (8),
deras hälsa och kondition (18) samt att deras förmåga att
lära (13). Av dessa ansågs dock framför allt studenternas

Stor
betydelse

3.
2.

hälsa och kondition (18) ha relativt sett liten betydelse för
att lyckas med studierna. Minst betydelse hade lämplig
arbetslivserfarenhet (22) samt att hålla tider (21). När det
gällde arbetslivserfarenhet (22) gavs studenterna dessutom
låga betyg.
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Figur VÅR5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom ämnesområdet vård
och omsorg samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Bedömning av ungas förmåga
Figur VÅR5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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GRUPPERING AV FÖRMÅGOR

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING

Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur VÅR5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas
helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras med
NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se mer om
detta på sid 80). Figur VÅR5b visar vågrätt hur lärarna
bedömde de unga studenternas förmågor och lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär att den
har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den liten
inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för
bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för
samtliga högskolelärare inom alla högskolans ämnesområden.
När det gäller vård och omsorgsstudenterna så var
lärarna mest nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A). Andra förkunskaper och färdigheter (F) var
viktigast, d v s den grupp som utifrån lärarnas svar fick
störst effekt för att nå ett gott studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst betydelse var förhållningssätt
(B). Enligt modellen finns det ingen grupp som särskilt
behöver förbättras, vilket tyder på att lärarna är nöjda.

Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom vård och
omsorg var mer nöjda än vad samtliga lärare var. Så stor
andel som 39 procent angav de fyra högsta omdömena
om sina studenter. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 26 procent, se figur VÅR6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade 33 procent att dessa
hade försämrats. Motsvarande andel för samtliga lärare
var 53 procent. Ungefär 24 procent av lärarna inom området ansåg att studenternas förkunskaper och färdigheter
hade förbättrats. Det är ungefär dubbelt så mycket som
andelen av samtliga lärare, 11 procent, som gjorde samma
bedömning, se figur VÅR6.
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Figur VÅR6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för ämnesområdet vård och omsorg jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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KONSTNÄRLIGT OMRÅDE
>

Drygt 600 unga vuxna i åldern 19–21 år studerade inom det konstnärliga ämnesområdet hösten 2002;
ungefär 61 procent av dessa var kvinnor.

>
>

Ungefär 31 procent av de unga hade studerat på det estetiska programmet i gymnasieskolan.

>
>

Lärarna var främst missnöjda med de unga studenternas förmåga att planera sina studier.

>

Knappt en tredjedel av lärarna tyckte att studenterna hade bättre förmågor än tidigare.

Viktigast för att klara studierna inom det konstnärliga området på högskolan var, enligt lärarna som
undervisade inom ämnesområdet, att ha motivation och intresse för studierna, att ha förmåga att
arbeta självständigt samt att vara väl förberedd.
Lärarna var mest nöjda med deras motivation och intresse för sina studier samt att de har ett mål för
sina studier.

STUDENTER INOM DET KONSTNÄRLIGA
ÄMNESOMRÅDET
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Figur KON1: Registrerade studenter inom konstnärligt område läsåren 1986/87–2002/03. Redovisning efter kön. Antal.

Läsåret 2002 ⁄ 03 fanns det cirka 10 800 registrerade studenter inom det konstnärliga ämnesområdet. Ungefär 59
procent av dessa var kvinnor. Sedan läsåret 1986 ⁄ 87 hade
antalet studenter inom området ökat med ungefär 8 400,
se figur KON1. Både antalet manliga och kvinnliga registrerade studenter ökade under perioden. Antalet kvinnor
ökade procentuellt sett mest. Antalet unga studenter
t o m 21 års ålder ökade också kraftigt under samma tidsperiod. De ungas andel av samtliga studerande inom
området har varit konstant under hela tidsperioden.
Läsåret 2002 ⁄ 03 uppgick andelen unga studenter till 13
procent.
Registrerade studenter t o m 21 år inom konstnärligt område
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Figur KON2: Studenter 19–21 år hösten 2002 som hade
inlett sina högskolestudier inom det konstnärliga ämnesområdet. Redovisning efter ålder och kön. Antal.
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1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03

Antal

Andel (%)

292
310
437
600
823
1 414

13
11
12
11
13
13

De största ämnesgrupperna inom ämnesområdet, sett till
antalet unga studenter läsåret 2002 ⁄ 03, var musikämnen
följda av konst. Därefter följde teater, film och dans samt
idrott och friskvård. Musik var det område som hade
ökat mest sedan början av 1990-talet. De yrkesexamen
som finns inom konstnärligt område är organinstexamen
och konstnärlig högskoleexamen med alternativen konst
& design, scen & media, musik samt dans.
Redovisningen som följer avser unga studenter, 19‒21
år gamla, som inlett sina högskolestudier inom det konstnärliga ämnesområdet. De 600 studenternas fördelning
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Figur KON3: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom ämnesområdet vård och omsorg. Redovisning efter gymnasieprogram och kön. Antal.
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Figur KON4: Studenter 19–21 år hösten 2002 inom det konstnärliga ämnesområdet. Redovisning efter gymnasieprogram och kön.
Procent av samtliga studenter från respektive gymnasieprogram.

på ålder och kön framgår av figur KON2.* Andelen kvinnor var knappt 61 procent av studenterna i alla tre åldrarna. Vanligen inledde de unga studenterna sina studier
inom ämnesområdet det år de fyllde 21.
Cirka 32 procent av de som var 19‒21 år gamla, och
som hade inlett sina studier inom det konstnärliga området, hade varit registrerade minst tre terminer. Knappt 30
procent av de som var 19‒21 år gamla hade tagit 0 poäng,
medan 20 procent av de som hade varit registrerade tre
terminer hade tagit 60 poäng eller fler.

eller för att läsa ytterligare kurser. Av de unga studenterna
inom det konstnärliga området hade en sjättedel studerat
på komvux.
Av alla unga studerande på högskola hösten 2002 hade
1 procent inlett sina studier inom det konstnärliga området. Drygt 16 procent av de unga männen och 8 procent
av de unga kvinnorna som var utbildade på det estetiska
programmet och som studerade på högskola återfanns
inom det konstnärliga området. För män ledde medieprogrammet ibland även till studier inom det konstnärliga området.

STUDENTERNAS GYMNASIEBAKGRUND
Ungefär 31 procent av de unga studenterna inom det
konstnärliga området, cirka 170 personer, hade läst på det
estetiska programmet (ES) i gymnasieskolan. Näst störst
rekryteringskälla var det naturvetenskapliga programmet
(NV), varifrån drygt 140 studenter kom. Ungefär lika
stort som NV var samhällsvetenskapsprogrammet,
varifrån 130 studenter kom. I figur KON3 redovisas de
gymnasieprogram varifrån flest studenter rekryterades.
Ungefär 97 procent av studenterna hade grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola
ifrån gymnasieskolan. Studenternas genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan var 16,3 för kvinnor och
15,1 för män. En fjärdedel av studenterna hade 14,2 eller
lägre i genomsnittlig betygspoäng medan en fjärdedel
hade en genomsnittlig betygspoäng på 17,7 eller högre.
Av de som fortsatte att studera på universitet och högskola kom inte alla direkt ifrån gymnasieskolan. Många
läste däremellan på komvux, för att t ex höja sina betyg
*) Här har vi exkluderat studenter som är yngre än 19 år samt studenter
som inledde sina studier vårterminen 2003. Studenter registrerade inom
flera ämnesområden räknas endast där de registrerades först.

UNGA STUDENTERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
FÖRKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
I vår enkätundersökning våren 2004 bedömde drygt 90
lärare inom det konstnärliga området hur viktiga 22 olika
förhållningssätt, förkunskaper och färdigheter var för att
en ung student skulle lyckas med studierna i deras
ämnen. Lärarna fick också ta ställning till i vilken omfattning studenterna hade dessa förkunskaper och färdigheter
när de inledde studier på högskolenivå. I figur KON5a
avläses lärarnas bedömning av förkunskapernas och färdigheternas betydelse för ett gott studieresultat lodrätt
och bedömningen av studenternas förmåga vågrätt.
Lärarna ansåg att många av förkunskaperna och färdigheterna hade stor betydelse för att lyckas med studierna i
deras ämnen. Allra viktigast var att ha motivation och
intresse för studierna (1), att kunna arbeta självständigt (2)
samt att vara väl förberedd (3). Av de förmågor som lärarna bedömde vara viktigast var det studenternas motivation och intresse för studierna (1) som lärarna var mest
nöjda med. Lärarna var även nöjda med studenternas
tilltro till sin egen förmåga (4). Skillnaden mellan studen-
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ternas förmåga och lärarnas bedömning av dess betydelse
vara allra störst när det gäller deras förmåga att planera
sina studier (5). Inom det konstnärliga området var musik
exempel på annan viktig ämneskunskap (19) som lärarna
uppgav.
Det lärarna var mest nöjda med var studenternas

motivation och intresse för studierna (1), att kunna samarbeta (8), förmåga att lära (9), deras kunskaper i engelska
(15) samt att kunna använda datorer och IT (10). Av dessa
ansågs dock framför allt studenternas kunskaper i engelska (15) ha relativt sett liten betydelse för att lyckas med
studierna. Minst betydelse hade matematik (22) samt att

Stor
betydelse

1.

Nr Grupp Förkunskaper och färdigheter.
Rangordnade efter betydelse
för att klara studierna

2.
3.

5.

4.
7.

9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8.
10.
12.
17. 15.

6.

11.
13.
14.

16.

18.

19.
20.

21.

Betydelse
för att
klara
studierna

22.

A
E
B
A
E
E
A
E
A
D
C
C
B
F
D
B
F
C
D
B
F
D

Ha motivation och intresse
Arbeta självständigt
Vara väl förberedd
Ha tilltro till sin egen förmåga
Planera sina studier
Analysera, problematisera
Ha ett mål för sina studier
Samarbeta
Ha förmåga att lära
Använda datorer, IT
Läsa och förstå texter
Tala och framträda
Vara noggrann
Vara allmänbildad
Behärska engelska
Hålla tider
Ha god hälsa och kondition
Uttrycka sig skriftligt
Ha annan ämneskunskap
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Figur KON5a: Lärarnas bedömning av olika förkunskapers och färdigheters betydelse för att klara studier inom det konstnärliga
ämnesområdet, samt bedömning av de ungas förmågor och kunnande.
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Figur KON5b: NKI-modellen. Grupper av förkunskaper och färdigheter. Betygsnivå samt effekt på lärarnas nöjdhet.
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ha lämplig arbetslivserfarenhet (21). När det gällde dessa
förmågor gavs studenterna dessutom låga betyg.

GRUPPERING AV FÖRMÅGOR
Förkunskaperna och färdigheterna kan delas in i sex
tematiska grupper. I varje grupp ingår 3‒4 förmågor. Vad
som ingår i de olika grupperna framgår av bokstäverna
(A–F) i förteckningen till figur VÅR5a. Ett sätt att analysera gruppernas betydelse är att jämföra dem med lärarnas
helhetsbedömning av studenterna. Detta kan göras med
NKI-modellen, vilken är en statistisk modell. (Se mer om
detta på sid 80). Figur VÅR5b visar vågrätt hur lärarna
bedömde de unga studenternas förmågor och lodrätt vilken effekt färdighetsgruppen hade på lärarnas helhetsbedömning. Att en grupp har hög effekt innebär att den
har stor inverkan på lärarnas helhetsbedömning av studenterna, och om gruppen har låg effekt har den liten
inverkan. Stödlinjerna i diagrammet visar medelvärdet för
bedömning respektive effekt för alla färdighetsgrupper för
samtliga högskolelärare inom alla högskolans ämnesområden.
När det gäller konstnärsstudenterna var lärarna mest
nöjda med gruppen motivation & självförtroende (A).

%

Studieförmåga (E) var viktigast, d v s den grupp som
utifrån lärarnas svar fick störst effekt för att nå ett gott
studieresultat. De färdighetsgrupper som hade minst
betydelse var svenska språket (C). Enligt modellen finns
det ingen grupp som särskilt behöver förbättras, vilket
tyder på att lärarna är nöjda.

LÄRARNAS HELHETSBEDÖMNING
Lärarna fick göra helhetsbedömningar av studenternas
förkunskaper och färdigheter. Lärarna inom det konstnärliga området var mer nöjda än vad samtliga lärare var. Så
stor andel som 40 procent angav de fyra högsta omdömena om sina studenter. Motsvarande andel för samtliga
lärare var 26 procent, se figur KON6.
När lärarna inom området fick bedöma hur studenternas förkunskaper och färdigheter inom lärarens ämne förändrats de senaste 5‒10 åren svarade en tredjedel av lärarna att de hade förbättrats, en tredjedel att de var lika bra
och en tredjedel att de hade försämrats. Det är en mycket
högre andel lärare inom det konstnärliga området som
bedömde att studenterna har blivit bättre än andelen av
samtliga lärare som gjorde samma bedömning, se figur
KON6.

Bedömning idag i en tiogradig skala
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Figur KON6: Helhetsbedömning. Lärarnas bedömning av de unga studenternas förkunskaper och färdigheter samt förändring de
senaste 5–10 åren. Redovisning för det konstnärliga ämnesområdet jämfört med samtliga ämnesområden. Procent.
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ÖVERSIKT – AV RESULTATEN
OCH JÄMFÖRELSER

GYMNASIESKOLA EN SKOLA FÖR ALLA
Idag går snart sagt alla ungdomar en gymnasieutbildning. Sedan yrkesutbildningar införlivades i gymnasieskolan i slutet av 1960-talet har andelen av en
årskull som börjar gymnasieskola ökat kraftigt. Övergången från grundskolan
till gymnasieskolan var de första åren på 1970-talet cirka 75 procent. I början av
1980-talet var motsvarande andel nästan 90 procent och år 2004 var det 98 procent som fortsatte med gymnasiestudier efter grundskolan. I mitten av 1980talet avsattes särskilda medel för de ungdomar som inte fortsatte med gymnasiestudier. Begrepp som kommunalt uppföljningsansvar lanserades. När
dagens programgymnasium infördes innehöll det också ett individuellt program
(IV) som fångar upp studietrötta elever.
I stort sett alla fortsätter alltså idag med studier på gymnasienivå men långt
ifrån alla kommer ut med ett slutbetyg. I årskullen födda 1982 saknade drygt
25 000 personer vid 20 års ålder slutbetyg från gymnasiestudierna. Av tabell B
framgår vilken typ av studier dessa en gång påbörjade men aldrig kom att slutföra.

Tabell B: Avbrutna gymnasiestudier.
Personer födda 1982 som vid 20 års ålder inte hade erhållit ett slutbetyg. Redovisning
efter typ av påbörjade gymnasiestudier och kön. Antal och procent av alla i årskullen.
Typ av påbörjade
gymnasiestudier

Män
Antal

Andel

Program med APU
Program utan APU
Individuellt program
Summa avbrott

6
4
3
14

724
340
587
651

13,2
8,5
7,0
28,7

Hela årskullen 1982

51 031

100,0

Kvinnor
Antal
Andel
4
4
2
10

163
021
666
850

8,7
8,4
5,6
22,6

47 903

100,0

Ytterligare 10 600 personer hade ett slutbetyg med flera icke godkända kursbetyg. Därutöver var det totalt 2 200 som aldrig började på den vanliga gymnasieskolans program. Sammantaget betyder detta att nära nog 40 procent av årskullen födda 1982 saknar vad vi skulle kunna kalla gymnasieexamen. I Skolverkets
löpande statistikredovisning, ”Jämförelsetal för huvudmän”, framgår att andelen
20-åringar som inte har den grundläggande behörigheten för universitets- och
högskolestudier under en följd av år pendlat mellan 35 och 40 procent.
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GYMNASIESTUDIER OCH VERKSAMHET VID 22 ÅRS ÅLDER
I inledningen beskrevs att dagens ungdomar möter en annan och tuffare arbetsmarknad än unga gjorde bara för 15 år sedan. Stora förändringar har skett där
endast ett fåtal kan hoppas på att få ett arbete innan de fyllt 18 år. Arbetslösheten bland unga har efter krisen i början på 1990-talet fastnat på en högre nivå än
tidigare. Sverige och många länder som industrialiserades i början av 1900-talet
har påbörjat sin omvandlig till kunskapssamhällen. Gymnasieskola betraktas
alltmer som en nödvändig grundutbildning för såväl arbetsliv som högre studier. Högskolan har byggts ut och flera lärosäten och ämnesområden har flerdubblat sina studieplatser på 10‒15 år.
Den kartläggning som utvärdering gjort av tolv arbetslivsområden och nio
ämnesområden inom den högre utbildningen visar vilken gymnasieutbildning
de unga medarbetarna eller studenterna hade. Uppgifterna i elevdatabasen som
Skolverket byggt kan med fördel sammanställas utifrån gymnasiestudierna. I
tabell C framgår vad årskullen födda 1980 gjorde på hösten det år de fyllde 22
år. Tabellen är uppdelad efter studieresultat i gymnasieskolan. Först redovisas
den lilla grupp personer som aldrig börjat några studier på gymnasieskolan.
Gruppen utgör 0,6 procent av årskullen. Därefter följer den grupp som avbrutit sina gymnasiestudier i första eller andra årskursen, knappt 13 procent av
årskullen. En något större grupp, drygt 14 procent, utgör de som gått praktiskt
taget hela skoltiden men inte erhåller ett slutbetyg. Ungefär 10 procent av
årskullen hade fått ett slutbetyg men det innehöll många icke godkända kursbetyg. Lite fler än 62 procent hade ett fullgott slutbetyg och hade därmed blivit
behöriga för att studera på universitet och högskola.
I tabellen har verksamhet prioriterats så att arbete räknas före högskola och
högskola före komvux. Till kategorin ”annat” räknas alla övriga aktiviteter, t.ex.
andra studier, arbete i eget hushåll och arbetslöshet.

Tabell C: Verksamhet vid 22 års ålder. Andel i arbete, högskolestudier, komvux-studier
eller annat (så som andra studier, arbetslöshet, arbete i eget hushåll).
Totalräkning med redovisning efter studieresultat i gymnasieskolan och kön. Procent.
Studieresultat
i gymnasieskolan

Män 22 år
Arbete Hög- Kom- Annat
skola
vux

Kvinnor 22 år
Arbete
Hög- Kom- Annat
skola
vux

Ej gått i gymnasieskola
Avbrott 1–2 år
Avbrott år 3
Slutbetyg
Högskolebehörig

49
49
68
71
59

3
3
5
8
29

2
7
5
4
1

47
41
21
18
11

30
46
62
69
56

2
4
7
7
30

7
11
8
5
2

61
40
22
19
13

Totalt:

61

19

3

17

57

22

4

17

Anm: I gruppen ”Ej gått …” ingår inte de personer som studerat i gymnasiesärskolan.

Av tabellen framgår att andelen ”annat” har ett starkt samband med studieresultat i gymnasieskolan. Bland dem som inte alls gått i gymnasieskolan återfanns nästan hälften av männen och drygt 60 procent av kvinnorna i verksamhet ”annat”. Andelen annat sjunker sedan med antal år i gymnasieskolan och
med goda betyg.
I tabellen redovisas alla typer av gymnasiestudier såväl yrkesförberedande
som studieförberedande. Att goda studieresultat ofta leder till fortsatta studier
på högskola torde inte vara någon nyhet. För att utreda om sambandet mellan
gymnasiestudier och verksamhet vid 22 års ålder också gällde för yrkesförbere-
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dande studier sammanställdes uppgifterna för två gymnasieprogram. För män
undersöktes fordonsprogrammet och för kvinnor barn- och fritidsprogrammet.
Två relativt stora program som också kan vara realistiska alternativ för dem
som inte alls påbörjat några studier i gymnasieskolan. I figur C redovisas verksamhet på samma sätt som i tabell C.
För män som studerat på fordonsprogrammet framträder ett tydligt mönster
mellan resultat i gymnasieskolan och att ha ett arbete vid 22 års ålder. Ju längre
studietid och ju bättre betyg desto större andel var det som hade ett arbete. För
kvinnor som studerat på barn- och fritidsprogrammet var situationen likartad,
dock med den skillnaden att gruppen som hade bäst studieresultat också fortsatte studera på högskola.
Av figur C framgår vidare att de som valt att inte studera på gymnasieskolan
i minst utsträckning hade ett arbete vid 22 års ålder. Detta gällde såväl män
som kvinnor. Andel i arbete var i stort sett densamma för dem som gått 3 år
och fått ett dåligt betyg som för dem som avbrutit studierna under det tredje
skolåret.
Andelen som studerar i komvux ökar med graden av ofullständiga gymnasiestudier. Det tycks som om komvux några år efter gymnasietiden alltjämnt har
rollen av ”en andra chans”, att reparera bristande studier i ungdomsåren.

DE UNGAS ARBETSMARKNAD
I november 2002 arbetade drygt 160 000 unga vuxna i åldrarna 19, 20 och 21
år. Det motsvarade ungefär 55 procent av årskullarna. Övriga studerade, gjorde
värnplikt eller var arbetslösa. På hela arbetsmarknaden fanns vid samma tid-
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punkt cirka 4,1 miljoner sysselsatta. I figur D redovisas andelen sysselsatta för
några delar av arbetsmarknaden.
Rekryteringen av ung arbetskraft var inte jämt fördelad över arbetsmarknadens olika delar. Unga fick i mindre utsträckning arbete inom offentlig sektor.
Var tionde ung man och var tredje ung kvinna hade en offentlig arbetsgivare.
Flest arbetstillfällen fanns för de unga inom privat tjänsteverksamhet.
Skillnaden mellan ungas och äldres arbetsmarknad var relativt sett störst inom
näringarna handel och reparationer samt hotell- och restaurangverksamhet.
Var tredje ung man arbetade inom basnäringarna, d.v.s. tillverkningsindustri
och byggverksamhet. Endast var tolfte ung kvinna arbetade i dessa näringar.
Bland offentliga arbetsgivare dominerade kommunerna helt och hållet. Staten
och landstingen hade ett obetydligt antal unga anställda.
I denna utvärdering telefonintervjuades nästan 1 000 arbetsledare med eget
ansvar för och aktuell kännedom om unga medarbetare. Drygt 300 av dessa
arbetade inom offentlig sektor. Resterande knappt 700 hade sin anställning i
privat verksamhet. Betydande skillnader framkom mellan sektorerna. Inom privat verksamhet erbjöds drygt var tredje ung medarbetare eller 36 procent en fast
anställning. Fast anställning kunde bara var elfte eller 9 procent påräkna inom
offentlig verksamhet. Inom privat sektor var det vanligare med heltidsarbete.
Privatanställda arbetsledare kunde i större utsträckning själva bestämma över
rekryteringen av ny arbetskraft. Avgörande var inte att de unga hade gått ett
visst gymnasieprogram. Inte heller slutbetyg var helt nödvändigt för att komma
ifråga för privat anställning. Cirka 37 procent av de privatanställda arbetsledarna ansåg att varken program eller slutbetyg var viktigt för att kunna rekryteras.
Motsvarande andel bland offentliga arbetsledare var 19 procent
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Figur D: Ungas arbetsmarknad.
Andel sysselsatta i olika sektorer och näringar i november 2002.
Redovisning efter kön och ålder. Procent av sysselsatta.

ÖVERSIKT – AV RESULTATEN OCH JÄMFÖRELSER • 121

FÄRDIGHETSKRAV OCH FÖRMÅGOR I ARBETSLIVET
I figurerna E–K redovisas hur arbetsledarnas bedömning avseende olika förmågor varierar mellan olika näringar eller arbetsmarknadssektorer. Varje förmåga
redovisas med en cirkel. En stor cirkel/ellips motsvarar en stor spridning eller
stor skillnad mellan arbetsledarnas bedömningar. En liten cirkel betyder att alla
arbetsledare oavsett näring och sektor har gjort en likartad bedömning av krav
och kunnande. Lodrätt avläses hur höga krav arbetsledarna ställer på färdigheten för att klara arbetsuppgiften. På den vågräta axeln framgår hur väl de unga
besitter den efterfrågade färdigheten allt enligt arbetsledarna. För att underlätta
förståelsen markeras också den diagonala linjen. I ett idealfall stämmer kravoch kunnandenivåer överens. En färdighet kommer då att illustreras med en
markering på diagonallinjen.
Svenska språket. Arbetsledarna var oavsett bransch överens om att förmågan att läsa var viktigare än att kunna skriva. Högst krav på läsförmåga ställde
arbetsledarna inom kommunal hälso- och sjukvård. Dessa hade också högst
krav på förmåga att uttrycka sig skriftligt. Av figur E framgår att färdigheten att
tala, uttrycka sig muntligt, intog en mellanposition. Flertalet arbetsledare ansåg
också att de unga kunde vad som efterfrågades. Lägst krav på färdigheter i
svenska språket ställde arbetsledarna inom hotell- och restaurangbranschen.
Engagemang. Det ställdes stora krav på alla de tre förmågorna som hade med
engagemang att göra, se figur F. Tilltro till den egna förmågan efterfrågades i
störst grad bland arbetsledare inom byggverksamhet. De unga medarbetarna
bedömdes också brista i denna förmåga. Motivation och intresse var dock den
färdighet som flest arbetsledare ansåg att de unga borde förbättra.

FIGUR E. Svenska språket – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att läsa och förstå texter (läsa), att
uttrycka sig muntligt (tala) samt att uttrycka sig skriftligt (skriva).

FIGUR F. Engagemang – arbetsliv.
Ingående färdigheter: ha motivation och intresse (motivation),
ha förmåga att lära nytt (lära nytt) samt att ha tilltro till sin
egen förmåga (egen förmåga).

MOTIVATION
LÄRA NYTT
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LÄSA
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Bedömning av de ungas förmåga

Ordningssinne. Alla näringar och sektorer framhöll att förmågor som hade
med ordning och reda att göra var viktiga egenskaper för att klara arbetsuppgifterna. Att hålla tider, följa regler och att vara noggrann var förmågor som nära
nog alla arbetsledare ställde mycket höga krav på, vilket framgår av figur G.
Arbetsledarna bedömde också att de unga medarbetarna i mycket stor omfattning hade dessa förmågor. I den något mindre viktiga färdigheten att vara noggrann brast dock förmågan enligt arbetsledarna inom några näringsgrenar.
Ämneskunskaper. Att behärska engelska och att använda datorer och informationsteknik var färdigheter där kraven från arbetsledarna varierade mycket. I
figur H framgår detta genom förhållandevis stora cirklar. Högst krav på engelska framfördes av arbetsledarna inom hotell- och restaurangbranschen. I statlig
sektor uppgavs kraven och kunnandet som störst gällande datorer/IT. I dessa
förmågor bedömde också flertalet arbetsledare att de unga kunde mer än vad
som för tillfället efterfrågades. Arbetsledarna bedömde kunskaper i matematik
som viktigare än kunskaper i engelska. Från byggverksamhet kom de högsta
kraven på färdigheter i matematik. Lägst var kraven från arbetsledarna inom
privat sjuk- och hälsovård. Alla arbetsledare, oavsett bransch, ansåg att såväl
kraven på som kunnandet avseende att använda material, verktyg och maskiner
var stora.

FIGUR G. Ordningssinne – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att följa regler (följa regler), att hålla tider
(hålla tider) samt att vara noggrann (noggrann).

FIGUR H. Ämneskunskaper – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att använda material, verktyg mm (verktyg),
att tillämpa matematik (matematik), att använda datorer/informationsteknik (datorer) samt att behärska engelska (engelska).
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Initiativförmåga. I figur I redovisas arbetsledarnas bedömningar av färdigheter som har med initiativförmåga att göra. Att ta egna initiativ, att anpassa sig
till nya situationer samt att lösa problem ansåg alla arbetsledare vara viktiga förmågor. Arbetsplatser inom såväl kommunal som privat hälso- och sjukvård
uppgav dessa egenskaper som mycket viktiga för att klara arbetet. Skillnaden
mellan krav och kunnande var i några branscher väl stor, avseende framförallt
förmågan att lösa problem. Överlag bedömdes annars de ungas kunnande som
gott.
Arbetsförmåga. Stora skillnader avseende krav på arbetet uppmättes för de
fyra färdigheter som hade med arbetsförmåga att göra. I figur J framgår att kravet på samarbete var mycket högt i alla undersökta näringar och sektorer. De
unga kunde eller behärskade också denna förmåga i mycket stor utsträckning.
Kraven var också höga på att arbeta självständigt och besitta förmåga att planera
sitt arbete. I några branscher upplevdes skillnaden mellan krav och kunnande
som väl stora avseende färdigheten att planera sitt arbete. Krav på arbetslivserfarenhet var betydligt lägre än på övriga färdigheter. Många av de unga medarbetare som arbetsledarna hade att bedöma var sannolikt ute på sin första arbetsplats.

FIGUR I. Initiativförmåga – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att anpassa sig till nya situationer (nya
situationer), att lösa problem (lösa problem) samt att ta egna
initiativ (egna initiativ).

FIGUR J. Arbetsförmåga – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att samarbeta (samarbete), att arbeta
självständigt (arbeta självständigt), att planera sitt arbete (planering) samt att ha arbetslivserfarenhet (arbetslivserfarenhet).
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Allmänna kunskaper. Arbetsledarna ombads bedöma tre färdigheter som
klassificerats som allmänna. Figur K visar att förmågan att vara serviceinriktad
var viktigare än att vara allmänbildad. När det gällde service varierar kraven
ganska mycket mellan olika delar av arbetslivet. Högst var kraven gällande service inom hotell- och restaurang samt handeln. Lägst eller medelmåttiga krav
på serviceinriktning ställde industrin. Industrin hade också lägst krav på allmänbildning medan arbetsledare inom kommunal utbildningssektor ställde
högst krav på denna förmåga. Att ha god hälsa och kondition intog en mellanposition. Alla arbetsledarna oavsett bransch och sektor var tämligen överens om
att de unga hade tillskansat sig de allmänna förmågor som efterfrågats i utvärderingen.
Nöjdhet och förändring över tid. Utvärderingen efterfrågade också arbetsledarnas nöjdhet med, helhetsbedömning av, de unga medarbetarna. På en tiogradig skala uppmättes ett genomsnittligt värde på nöjdhet till 6,5. I fyra av
tolv redovisade arbetsmarknadsområden fick de unga högre helhetsbetyg.
Arbetsledare inom privat hälso- och sjukvård uppgav det bästa helhetsomdömet. Drygt var tredje arbetsledare uppgav att de unga var bättre rustade idag än
för 5‒10 år sedan. Nästan lika många ansåg att de kunde mindre idag. Störst
förbättring uppmättes bland arbetsledarna inom statlig sektor där drygt hälften
ansåg att de unga medarbetarna kunde mer idag. Arbetsledarna inom hotelloch restaurangnäringen var de som i störst omfattning uppgav att de unga idag
kunde mindre än för 5‒10 år sedan. Hela 45 procent ansåg detta vara fallet.

FIGUR K. Allmänna kunskaper – arbetsliv.
Ingående färdigheter: att vara serviceinriktad (serviceinriktad),
att ha god hälsa och kondition (hälsa & kondition) samt att
vara allmänbildad (allmänbildad).
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FÄRDIGHETSKRAV OCH FÖRMÅGOR I HÖGSKOLAN
I figurerna L–Q redovisas hur universitets- och högskolelärares bedömning av
olika förmågor varierar mellan högskolornas olika ämnesområden. Varje förmåga redovisas med en cirkel. En stor cirkel/ellips motsvarar en stor spridning
eller stor skillnad mellan lärarnas bedömningar. En liten cirkel betyder att alla
lärare, oavsett ämnesområde, har gjort en likartad bedömning av krav och kunnande. Lodrätt avläses hur höga krav lärarna ställer på färdigheten för att klara
högskolestudierna. På den vågräta axeln framgår hur väl de unga besitter den
efterfrågade färdigheten, allt enligt lärarna. För att underlätta förståelsen markeras också den diagonala linjen. I ett idealfall stämmer krav- och kunnandenivåer överens. En färdighet kommer då att illustreras med en markering på diagonallinjen.
Svenska språket. Nästan alla lärare på universitet och högskolor ansåg att
färdigheter i svenska språket kunde rangordnas så att läsa var viktigast, skriva
näst viktigast och förmågan att uttrycka sig muntligt rankades lägst. Av figur L
framgår att betydande brister förelåg i såväl läs- som skrivförmåga. Färdigheten
att tala bedömde lärarna att de unga studenterna hade bäst kunskap att utöva.
Högst krav på läs- och skrivförmåga ställde lärarna inom humanistiska ämnen.
Även inom undervisningsområdet och samhällsvetenskap uppgav lärarna förhållandevis stora brister.

FIGUR L. Svenska språket – högskola.
Ingående färdigheter: att läsa och förstå texter (läsa), att
uttrycka sig muntligt (tala) samt att uttrycka sig skriftligt (skriva).
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TALA

Engagemang. Lärarna ombads bedöma fyra förmågor som hade med engagemang att göra, se figur M. Motivation och intresse för studierna var enligt lärarna
i samtliga kategorier av högskolestudier viktigt. Lärare inom konstnärliga
ämnen ställde högst krav i tre av de fyra förmågorna. Betydelsen av studenternas engagemang bedömdes som lägre av lärarna inom tekniska ämnen. Kraven
på att ha mål för sina studier varierade mest mellan de olika ämnesområdena.
Studenterna bedömdes i allmänhet besitta de efterfrågade förmågorna. Inom
naturvetenskap, teknik och humaniora upplevde lärarna vissa brister avseende
motivation och intresse.
Ordningssinne. I figur N redovisas fyra färdigheter som har med ordningssinne att göra. I tre av färdigheterna, att vara noggrann, att hålla tider samt att
följa regler, var kraven måttliga och studenternas kunnande tillfredsställande.
När det gällde att förbereda sig väl var lärarnas krav högre och studenterna förmåga sämre. Lägst krav på studenternas ordningssinne uppmättes i tre fall av
fyra bland lärare som undervisade inom lant- och skogsbruksutbildningar.
Lärarna inom konstnärliga ämnen tillhörde de som ställde högst krav.

FIGUR M. Engagemang – högskola.
Ingående färdigheter: ha motivation och intresse (motivation),
ha förmåga att lära nytt (lära nytt), att ha ett mål för sina studier (studiemål) samt att ha tilltro till sin egen förmåga (egen
förmåga).

FIGUR N. Ordningssinne – högskola.
Ingående färdigheter: att vara väl förberedd (förberedd), att vara
noggrann (noggrann), att hålla tider (hålla tider) samt att följa
regler (följa regler).
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Ämneskunskaper. Lärarna ombads bedöma betydelsen av goda förkunskaper
i fyra ämnen för att klara högskolestudierna, se figur O. Betydelsen av förkunskap i matematik varierade kraftigt, beroende på vilket ämnesområde lärarna
undervisade inom. Förhållandevis höga krav ställdes från lärare inom tekniska
ämnen. Låga krav framfördes från konstnärliga ämnen. Lärarna var dock oavsett ämnesområde inom högskolan överens om att studenternas kunnande var
måttligt. Inom teknik och naturvetenskap innebar detta att betydande brister
förelåg. Kraven på kunskap i engelska var i allmänhet högre än i matematik.
Studenternas färdigheter bedömdes också som bättre än i matematik. Bäst kunskap hade studenterna enligt lärarnas bedömning i datorer och informationsteknik. Lärarna gavs också möjlighet att efterfråga förkunskap i ett annat skolämne
som hade betydelse för de högskolestudier som läraren undervisade i. Här
framkom att lärare inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik upplevde
bristande kunskaper i skolämnen som moderna språk, historia, samhällskunskap respektive fysik och biologi.
Studieförmåga. Fyra färdigheter som förts till studieförmåga har undersökts i
utvärderingen. I figur P framgår att alla fyra förmågorna är viktiga för att klara
studierna. Lärarna var oavsett vilket ämnesområde på högskolan som de undervisade i ense om att studenternas förmåga att analysera och problematisera var
måttlig. En betydande brist förelåg för att klara högskolestudierna. Även i förmågan att planera sina studier upplevde lärarna stora brister. Bäst skickade var
studenterna i att samarbeta.

FIGUR O. Ämneskunskaper – högskola.
Ingående färdigheter: att tillämpa matematik (matematik), att
behärska engelska (engelska), att ha andra ämneskunskaper
(annat skolämne) samt att använda datorer/informationsteknik
(datorer).

FIGUR P. Studieförmåga – högskola.
Ingående färdigheter: att samarbeta (samarbete), att arbeta
självständigt (arbeta självständigt), att planera sina studier
(planering) samt att analysera, problematisera (analysera).

ANALYSERA

ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT

ENGELSKA
ANNAT SKOLÄMNE

SAMARBETA
PLANERING

MATEMATIK

Bedömning av de ungas förmåga

128 • VÄL FÖRBEREDD?

Betydelse för att klara studierna

Betydelse för att klara studierna

DATORER

Bedömning av de ungas förmåga

Allmänna kunskaper. Lärarna fick också bedöma tre färdigheter som klassificerats som allmänna. Figur Q visar att lärarna bedömer kravet på dessa förkunskaper ganska olika. Enligt lärarna inom undervisningsområdet var arbetslivserfarenhet en ganska viktigt förkunskap för att lyckas med studierna. Detta ansåg
dock inte lärarna inom naturvetenskap och matematik. God hälsa och kondition
bedömde lärarna att studenterna hade i efterfrågad utsträckning. Däremot upplevde lärarna inom humaniora och undervisningsområdet att studenterna till
stor del saknade den allmänbildning som erfordrades för att klara högskolestudierna.
Nöjdhet och förändring över tid. Lärarna ombads ge en helhetsbild av studenternas förkunskaper och färdigheter. De nio undersökta ämnesområdena
inom högskolan delades då i tre delar. Lärarna som undervisade inom medicin,
vård- och omsorg samt konstnärliga ämnen var förhållandevis nöjda med sina
studenters förkunskaper. Högskolelärare inom humaniora, naturvetenskap och
teknik var minst nöjda med studenternas färdigheter. Drygt hälften av alla tillfrågade lärare på universitet och högskolor ansåg att studenterna idag var sämre
rustade än för 5‒10 år sedan. Även när det gäller förändring över tid var det
lärarna inom humaniora, naturvetenskap och teknik som gav studenterna sämst
omdöme.

FIGUR Q. Allmänna kunskaper – högskola.
Ingående färdigheter: att ha lämplig arbetslivserfarenhet
(arbetslivserfarenhet), att ha god hälsa och kondition (hälsa &
kondition) samt att vara allmänbildad (allmänbildad).
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Prioriterade förbättringar. I utvärderingen har den s.k. NKI-modellen
används för att skatta vilka förkunskaper som behöver förbättras för att högskolelärarna ska bli mer nöjda. Lärare inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik samt lant- och skogsbruk ville framförallt ha förbättrade ämneskunskaper.
Det gäller i första hand matematik men också naturvetenskapliga ämnen i gymnasieskolan, såsom biologi och fysik. Inom flera ämnesområden på högskolan
skulle studenter som bättre kan analysera och problematisera göra lärarna mer
nöjda. Lärare inom humaniora och samhällsvetenskap ser gärna att förkunskaper i svenska språket och allmänbildning förbättras. Inom tre av högskolans
ämnesområden, medicin, vård och omsorg samt konstnärligt område, var det
ingen specifik förkunskap som lärarna ville förbättra. Lärare inom dessa
ämnesområden var också de som var mest nöjda med sina studenter.

JÄMFÖRELSE MELLAN MOTTAGARGRUPPERNA
Att jämföra arbetsledarnas svar med högskolelärarnas innebär svårigheter. Varje
mottagare som deltagit i utvärderingen, 1 000 arbetsledare och 1 600 lärare, har
haft sin bedömningsgrund. Den måttstock som används har präglats av egna
erfarenheter och förväntningar. Bedömningen av förmågan i matematik belyser
denna svårighet. Det torde vara ställt utom allt tvivel att de ungdomar som går
vidare till naturvetenskapliga studier på högskolan är de som har bäst kunskaper
i matematik. Inte desto mindre uppgav lärarna inom naturvetenskap och teknik
att studenternas kunskaper var måttliga. Arbetsledarna i så gott som alla branscher ansåg att de unga medarbetarna var ganska duktiga i matematik. Det är
uppenbart att de två grupperna använder olika måttstockar vid bedömningen.
Även när det gäller hur viktiga kraven på en färdighet är för att klara arbetet
respektive studierna är det vanskligt att jämföra mottagargruppernas bedömningar. Den måttstock som vi tillhandahållit, en tiogradig skala, betyder olika
för dem som medverkat i utvärderingen. Svaren är dock konsistenta, logiska för
var och en som svarat. Jämförelsen mellan mottagargrupperna begränsar sig
därför i huvudsak till prioriteringsordningar.
• Arbetslivet sätter mycket stort värde på färdigheter som har med engagemang
och ordningssinne att göra. Högskolelärarna rankar dessa förmågor lägre.
Arbetsledarna tyckte också att de unga hade förvärvat dessa färdigheter. Inom
högskolan framhöll lärarna att det var betydelsefullt att förbereda sig väl. I
detta avseende framförde också flertalet att studenterna brast i förmåga.
• Studieförmåga rankades av naturliga skäl mycket högt inom högskolan.
Motsvarande färdigheter inom arbetslivet hade mer varierad betydelse. På
några ställdes höga krav, som förmåga till samarbete och att arbeta självständigt. På andra var kraven måttliga. De unga i arbetslivet bedömdes också
besitta dessa förmågor. Inom samtliga av högskolans ämnesområden var
lärarna överens om att studenterna inte hade tillräcklig förmåga att analysera
och problematisera.
• Mottagarna gjorde ganska olika bedömningar när de besvarade frågor om
färdigheter i det svenska språket. Inom arbetslivet var man nöjd med de kunskaper som de unga medarbetarna hade. I flera av högskolans ämnesområden
var lärarna däremot missnöjda. Studenterna hade enligt lärarna bristande
kunskaper i att läsa och i att skriva.
• Störst skillnad mellan de båda mottagargrupperna noterades för ämneskunskaper och allmänna kunskaper. I flertalet av dessa färdigheter var arbets-
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ledarna mer än nöjda med de ungas förmågor. Lärarna på universitet och
högskolor framförde för flera av dessa färdigheter bristande kunskaper.
Framförallt gällde det kunskaper i skolämnen som högskolelärarna själva
undervisade i. Färdigheter i engelska och datorer och informationsteknik upplevdes dock som mindre problematiska.

DE UNGAS EGEN UPPFATTNING
Skolverket redovisade år 2002 i rapporten ”Efter skolan” bilder som belyste
gymnasieelevernas kunskaper i mötet med arbetslivet. Då var det de unga som
hade ett arbete som kom till tals. Statistiska centralbyrån hade tillfrågat drygt
6 000 personer om olika färdigheter i arbetslivet. De unga vuxna fick svara på
frågor både om upplevda krav och om hur väl gymnasieskolan hade förberett
dem i olika avseenden. I utvärderingen redovisades för varje gymnasieprogram
självskattningar gjorda av de unga. De som själva svarade att deras arbetsuppgifter helt eller i varje fall delvis stämde med gymnasieutbildningen bedömdes
ha ett målyrke. Andelen som svarade så att de bedömdes ha ett målyrke varierade kraftigt beroende på vilket gymnasieprogram den unge hade gått. Av alla
sysselsatta kunde ungefär hälften anses ha ett målyrke.
• De färdigheter som de unga på detta vis själva upplevde som viktiga eller mycket efterfrågade var att använda verktyg, maskiner etc. samt att arbeta självständigt.
Arbetsledarna har i denna utvärdering också ombetts bedöma dessa färdigheter,
vilka båda bedömdes som mycket viktiga för att klara arbetsuppgifterna. När de
unga tillfrågades om hur tillfredställda de var med gymnasieskolan sätt att förbereda dem i dessa färdigheter, så svarade de som hade ett målyrke att de var
mycket nöjda. De som hade ett arbete som inte passade med gymnasieutbildningen var av naturliga skäl mindre nöjda. Arbetsledarna var på det hela taget
nöjda med de unga medarbetarnas förmåga i dessa två färdigheter.
Det tycks med andra ord stå utom allt tvivel att en viktig uppgift för gymnasieskolan är att väl förbereda de studerande i att använda maskiner, verktyg, material etc samt att göra dem införstådda med vikten av att arbeta
självständigt. Såväl arbetsledare som de unga själva anser att gymnasieskolan
väl fyller sin uppgift i detta avseende.
• De unga svarade så gott som samfällt att kunskaper i engelska var det inte
särskilt högt ställda krav på. Skolans färdighetsträning tyckte de var måttlig.
Arbetsledarna som nu tillfrågats hade i stort samma uppfattning. Engelska
tillhör de färdigheter som arbetslivet ställer låga eller måttliga krav på. Flertalet arbetsledare ansåg att de unga medarbetarna var tillräckligt kunniga i
engelska. Färdigheter som hade med datorer och informationsteknik att göra
bedömdes i stort sett på samma sätt. Kraven var låga och de ungas kunskaper
räckte mer än väl till.
• Färdigheter i svenska språket undersöktes bland de unga genom att frågor
ställdes om skriftlig förmåga samt muntlig förmåga, t.ex. att förklara för icke
specialister och argumentera. Dessa färdigheter upplevde de unga själva att
kraven var måttliga eller låga på i arbetslivet. Skolans insats var de nöjda eller
mycket nöjda med vad avsåg att träna och tillägna sig förmågorna. Arbetsledarna gjorde en annan bedömning av kraven på kunskaper i svenska
språket. I arbetslivet är kraven på dessa förmågor höga och när det gäller färdigheten att läsa är kraven till och med mycket höga. Glädjande nog var
arbetsledarna nöjda med de ungas kunskaper.
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AVSLUTANDE KOMMENTARER

Inledningsvis beskrevs att gymnasieskolan har tre uppgifter. För det första ska
utbildningen förbereda de unga inför arbetslivet. Att ge kunskaper och färdigheter för fortsatta studier är den andra uppgiften. Den tredje uppgiften är att
forma självständiga och demokratiskt fostrade individer. Denna utvärdering
studerar de två förstnämnda uppgifterna. Självklart medför uppgiften att fostra
aktiva samhällsmedborgare också krav på innehållet i gymnasieskolans utbildning.
I denna rapport har avnämarna eller mottagarna kommit till tals. I arbetslivet har arbetsledare eller närmaste chef telefonintervjuats. Inom universitet och
högskolor har lärare på grundläggande kurser tillfrågats via postenkäter. Båda
mottagargrupperna har fått ge uttryck för sina önskemål om förkunskaper och
sin uppfattning om de ungas färdigheter.

DE UNGA I ARBETSLIVET
På frågan om de gymnasieutbildade är väl förberedda måste svaret delas upp i
två delar. De ungdomar som efter gymnasieskolan går till arbetslivet har av
arbetsledarna i nästan alla avseenden fått goda omdömen. Den unga arbetskraften är väl förberedd. En och annan förmåga önskar visserligen arbetsledarna att
de unga var något bättre tränade i, men på det hela taget är arbetslivets företrädare nöjda. Denna tillfredsställelse gäller trots att man många gånger rekryterar
personer utan den tänkta yrkesutbildningen.
Förändringen av arbetslivet från tillverkning i industrier till kunskapssamhälle tycks ännu inte vara genomförd så att den kan avläsas genom frågor till
arbetsledare. Ännu gäller industrisamhällets dygder om ordning och reda.
Kunskaper och färdigheter i engelska och informationsteknik tillhör de förmågor som efterfrågas minst. Möjligen kan de höga kraven på social kompetens
tolkas som att förändringar trots allt pågår. Det tycks dessutom som om könsuppdelningen på gymnasieskolans utbildningar fortsätter i arbetslivet. Kvinnor
som till stor del arbetar i offentlig sektor möter oftare än män formella och
högre utbildningskrav. Detta torde också vara en av flera förklaringar till att
kvinnor oftare än män fortsätter till högre studier. Kanske är detta också ett av
skälen till att flickor har högre motivation och bättre studieresultat redan i
grundskolan.
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DE UNGA I HÖGSKOLAN
Lärarna på universitet och högskolor ger inget entydigt svar på frågan om studenterna är väl förberedda för högre studier. Tre svarsgrupper kan skönjas. En
grupp lärare är ganska nöjda med förkunskaperna. Till denna grupp hör de som
undervisar i medicin, vård och omsorg samt konstnärliga ämnen. När det gäller
lärarna inom medicin och odontologi kan förklaringen ligga i att de alltid tagit
emot gymnasieutbildade med de bästa betygen.
Lärare inom ämnesområdena lant- och skogsbruk, juridik och samhällsvetenskap samt undervisning intar en mellanställning. Den tredje gruppen lärare är missnöjda med de unga studenternas förkunskaper. Lärare inom humaniora och teologi, naturvetenskap och matematik samt teknikområdet ser flera
brister i förkunskaperna. Till en del måste förklaringen till detta stå att finna i
den kraftiga ökningen av antalet studenter. Inom t.ex. naturvetenskapen har
antalet studenter mer än tredubblats på sexton år.

DISKUSSION
Hur ska man då förstå de redovisade resultaten? Fullgör gymnasieskolan sina
uppgifter? Är eleverna väl förberedda för livet efter gymnasieskolan? Hur kan
man förstå att arbetslivet på det hela taget är nöjda med de unga de mottar från
gymnasieskolan samtidigt som de unga som går till högskolan inte bedöms lika
positiv? Hur går detta ihop med att de senare har vid jämförelser av resultat på
nationella prov och betyg avsevärt bättre resultat? Blir slutsatsen att yrkeslivet
kräver mindre av skolkunskaper än vad eleverna har medan högskolan kräver
mer?
Riktigt så enkel är knappast bilden. Även om man i den här diskussionen
bortser från den viktiga tredje uppgiften – d.v.s. att ge de unga den kompetens
de behöver som medborgare i ett på många sätt allt mer komplicerat samhälle –
så finns det anledning att tolka resultaten med försiktighet.
Vid bedömningen av arbetslivets krav, som de kommer till uttryck i denna
rapport, är det viktigt att hålla i minnet att studien gäller unga som kommer
direkt från gymnasieskolan. Detta tar naturligtvis även de som anställer de unga
hänsyn till. En stor del finns i arbetslivet inom verksamheter som inte har
någon särskild koppling till det program de gått i gymnasieskolan. Så bidrar till
exempel samhällsvetenskapsprogrammet med en stor andel av de unga i arbetslivet. Det är troligt att dessa ungdomar inte får de mer ansvarsfulla eller krävande uppgifterna inom de yrkesområden där de anställs. Snarare är det så att de
får tämligen okvalificerade arbetsuppgifter där kraven på utbildningsrelaterade
kunskaper är ganska låga medan kraven på mer traditionella dygder av typen
komma i tid, följa regler, vara noggrann och ordentlig värderas högt.
Det är svårt att med den här studien som utgångspunkt sluta sig till vilka
kunskaper som krävs för de mer kvalificerade arbetsuppgifterna inom de olika
yrkesområdena. Kanske kraven på de mer utbildningsrelaterade kunskaperna då
blir större och att bilden skulle bli en annan om man ställer frågor om de som
varit verksamma ett antal år. Detta är en fråga som det kunde vara av intresse
att studera. Är med andra ord behovet av skolrelaterade kunskaper av typen läsning, skrivförmåga, engelska, matematik o.s.v. större när man fått några års
yrkeserfarenhet och mer kvalificerade arbetsuppgifter?
När det gäller högskolelärarnas svar är bilden annorlunda även om det finns
vissa paralleller. Även i högskolan är det en förhållandevis heterogen grupp av
studenter som högskolelärarna uttalar sig om. Att nyrekryterade elever bedöms
vara sämre än sina föregångare är förvisso ingen nyhet. Det tycks finnas en ten-
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dens till att anse att varje ny ungdomsgeneration kan mindre än vad som var
fallet när man själv var ung. Men bortsett från detta kan man konstatera att det
skett en avsevärd utbyggnad av högskolan under de senaste decennierna.
Ambitionen i dag är att 50 procent av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. En sådan övergång från elituniversitet till högskoleutbildning för halva befolkningen innebär givetvis stora förändringar. I de mindre
prestigefulla utbildningarna studerar många fler idag än för 10‒15 år sedan.
Självklart innebär detta att studerandegrupperna blir mer heterogena i sina förkunskaper än tidigare.
De lärare som själva undervisar unga studenter anser att förkunskaper i traditionella skolämnen som anknyter till lärarens eget ämnesområde ofta brister.
Samtidigt framför de att förmågan att analysera och färdigheten att planera sina
studier båda är otillräckliga. Lägg därtill att undersökningar bland gymnasiestuderande visar att stressen och betygshetsen är hög bland elever på studieförberedande program. Sammantaget blir bilden komplex.
Inom arbetslivet däremot är man på det hela taget nöjda med den unga
arbetskraften, tydligen oberoende av vilken gymnasieutbildning de unga har.
Detta skall då ställas mot att en stor del av eleverna på yrkesinriktade program
antingen inte fullföljer sina studier eller får slutbetyg med förhållandevis låga
betyg.
Utvärderingen ger alltså inte svar på alla frågor. Det är Skolverkets förhoppning att de resultat som redovisas i den här rapporten skall utgöra underlag för
en vidare diskussion om gymnasieskolan, högskolan och arbetslivet samt relationerna dem emellan.
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Denna utvärdering ger en bild av de unga vuxna i arbetslivet och på högskolan en kort tid efter gymnasiet.
Bilden är utifrån mottagarnas perspektiv, dvs. arbetsledare och lärare på högskolan, vilka har bedömt deras
kunskaper och förmågor.
Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen
om gymnasieskolans utformning. Vår förhoppning är att
bidra med ny kunskap i debatten för att göra gymnasieskolan bättre.

