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Inledning 
 

Bakgrund 
Hösten 2011 infördes gymnasiereformen Gy 2011, vars syfte bland annat var att i 
högre grad än tidigare förbereda elever för arbetslivet respektive för högre studier, 
förtydliga innehållet i de olika programmen samt öka genomströmningen i gymna-
sieskolan.  

Det finns i den reformerade gymnasieskolan för närvarande 18 treåriga nationella 
program: 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter reformen 
anordnar både offentliga och fristående skolor nationella program som måste vara 
utformade enligt den nationella programstrukturen, med bestämda examensmål 
som leder till antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.1  

I den reformerade gymnasieskolan finns också 5 introduktionsprogram för elever som 
saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
Syftet med introduktionsprogrammen är dock inte enbart att ge behörighet till ett 
nationellt program. Syftet är också att vissa introduktionsprogram ska underlätta 
för elever att direkt etablera sig på arbetsmarknaden. Alltså ska introduktionspro-
grammen ge eleverna stöd att ta sig vidare mot antingen arbete eller studier. 

Skolverket har sedan tre år haft ett särskilt regeringsuppdrag att följa upp och ana-
lysera den reformerade gymnasieskolan. Detta uppdrag har hittills redovisats i sex 
rapporter.2 Avsikten med föreliggande rapport är att samla all tillgänglig statistik 
programvis, samt att kommentera utvecklingen och situationen för respektive pro-
gram. Rapporten är tänkt att ligga till grund för kommande årliga redovisningar, 
som kommer att innehålla mer analys och jämförelser mellan programmen.  

Rapportens innehåll 
Denna rapport har tagits fram av Thomas Furusten (projektledare) och Karin He-
din på Skolverkets utvärderingsavdelning, med bidrag från Fredrik Lundholm och 
Helena Herlitz, samt av Cristina Pontis och Ylva Rosling på Skolverkets utbild-
ningsavdelning i samverkan med flertalet undervisningsråd på gymnasieenheten. 

I den programvisa redovisningen i rapporten sammanfattas dels Skolverkets sta-
tistik om elever på respektive program enligt Gy 2011, med utgångspunkt från rap-
porterade uppgifter om förstahandsval till gymnasieskolan och elevuppgifter per 15 
oktober respektive år, dels Skolverkets statistik om genomströmning och studiere-
sultat i gymnasieskolan läsåret 2013/14. 

1 Det förekommer avvikelser från de nationella programmen i form av särskilda varianter, utbild-
ningar där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avvi-
ker från det nationella programmet. Beslut om tillstånd att bedriva utbildning inom särskilda varian-
ter gäller för fyra antagningsomgångar och fattas av Skolverket för offentliga huvudmän och av 
Skolinspektionen för enskilda huvudmän.  
2 Skolverket 2013: Elever per programtyp och program, rapport 395; Skolverket 2013: Tillgången på yrkeslä-
rare, rapport 396; Skolverket 2013: Utvecklingen av lärlingsutbildningen, rapport 397; Skolverket 2014: 
Nationella program, rapport 412; Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413; Skolverket 2014: 
Yrkeslärare per program, rapport 414. 
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I rapportens redovisning av den nationella utvecklingen program för program 
framgår vissa huvudsakliga mönster som är stabila. Övergripande kan konstateras 
stora skillnader mellan olika grupper av elever när det gäller hur man väljer utbild-
ning, skillnader som är relativt stabila över tid. Det ska poängteras att orsakerna till 
dessa skillnader till stor del kan vara förhållanden som ligger utanför gymnasiesy-
stemets möjliga påverkan – och som kan vara mycket svåra att påverka med in-
formationsinsatser och studie- och yrkesvägledning. Det kan exempelvis handla om 
samhälleliga signaler, föreställningar om status, traditioner inom olika samhällsskikt, 
lönestrukturer inom olika yrkesområden, eller stereotypa könsuppdelningar på ar-
betsmarknaden. Detta är förhållanden som sannolikt har stor betydelse för hur 
elever med olika bakgrund och hur kvinnor respektive män väljer utbildning. Också 
det över tid minskande intresset för yrkesprogrammen har troliga orsaksfaktorer 
som främst ligger utanför utbildningssystemet som sådant.3 Detta är emellertid en 
diskussion som går utanför syftet med denna rapport, som har en mer beskrivande 
än förklarande ansats. 

I rapporten diskuteras ändå det som framkommit utifrån Skolverkets erfarenheter i 
arbetet med att följa Gy 2011. Förutom sammanställningen av den aktuella statisti-
ken per gymnasieprogram kommenterar vi situationen inom respektive program (se 
även kommentarerna i avsnittet ”Nationella program generellt”). Detta vad avser 
exempelvis elevsammansättning/elevvolym per programinriktning och arbetsmark-
nadsutsikter. Dessa kommentarer är sammansatta främst utifrån Skolverkets erfa-
renheter från samarbetet med verkets nationella programråd för gymnasial yrkesut-
bildning och programreferensskolor (se nedan).  

Det ska understrykas att erfarenheter från programreferensskolor inte nödvändigt-
vis är representativa för programmen i ett nationellt perspektiv. Kommentarerna är 
inte baserade på systematiserad inhämtning av information, utan är det som fram-
står som väsentligt att nämna för respektive program utifrån den kunskap som 
Skolverket hittills har samlat in genom kontakter med representanter för program-
men. 

Skolverkets programreferensskolor är ett hundratal skolor kopplade till de nationella 
programmen som Skolverket arbetat med från höstterminen 2011 till 2014. Syftet 
med detta arbete har varit att följa hur gymnasiereformen Gy 2011 implementerats 
lokalt på skolorna.4 Dessutom har syftet varit att ge Skolverket synpunkter på 
stödmaterial, idéer till fortsatt stöd och kunskap om hur programmen utvecklades i 
enlighet med nya examensmål, programstrukturer, ämnesplaner och, på yrkespro-
grammen, yrkesutgångar. Skolorna har bland annat bidragit med synpunkter hur 
elever väljer och om möjligheter och eventuella problem med programmen och de 
olika inriktningarna. Skolverket har i detta arbete träffat studie- och yrkesvägledare, 
rektorer, lärare och elever och under tre år genomfört flera hundra skolbesök för 
att följa den första generationen elever i Gy 2011. Erfarenheter från besöken har 

3 Skolverket har tidigare lyft fram exempel på faktorer som kan förklara elevutvecklingen på yrkes-
programmen, se Skolverket 2014: Det svåra valet. Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader, 
rapport 394. Det handlar bland annat om att utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden och dess 
behov av arbetskraft inom specifika yrken har betydelse för hur elever och deras föräldrar värderar 
yrkesprogrammen inför valet till gymnasieskolan. Det minskande intresset för yrkesutbildningar är 
inte unikt för Sverige. För en ansats att förklara vad som påverkar detta intresse, se exempelvis 
CEDEFOP 2014: Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters.  
4 Skolverket har även haft gemensamma programreferensskolor för introduktionsprogrammen. 

                                                 



Skolverket  

  
 2015-04-15 

5 (165) 
 
präglat Skolverkets arbete och bidragit till en tydligare bild av hur Gy 2011 fungerar 
i praktiken. Urvalet av programreferensskolor gjordes av de programansvariga 
undervisningsråden, som valde ut 5-10 skolor för sitt program, utifrån kriterier som 
geografisk spridning, olika sorters huvudmän och skolornas storlek. Skolorna var 
tänkta att representera olika typer av skolor som ger programmet, även om det med 
det begränsade antalet skolor inte kunde bli frågan om något representativt urval. I 
många fall fanns redan kontakter från före och under arbetet med reformen.  

Skolverkets nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning diskuterar och ger råd till 
Skolverket i många frågor som rör yrkesutbildning. Ett nationellt programråd finns 
för varje yrkesprogram. Diskussionerna handlar om alltifrån analyser av utbildning-
en utifrån arbetsmarknadens behov till mer konkreta uppgifter som till exempel 
innehållet i utbildningen. Skolverket utser ledamöter till de tolv programråden efter 
en nomineringsprocess. Ledamöterna har en tydlig anknytning till nationella arbets-
givar-, arbetstagar- och branschorganisationer med relevans för programmets yr-
kesområde. Även myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Elsäkerhets-
verket och Socialstyrelsen finns representerade i programråden. De nationella pro-
gramråden möts regelbundet ca 5-6 gånger per år och verksamheten sammanfattas 
årligen i en rapport till regeringen.5  

För de sex högskoleförberedande programmen finns inga nationella programråd. 
Skolverket har dock haft ett egeniniterat råd för de högskoleförberedande pro-
grammen. Ledamöterna är representanter för lärosäten inom olika ämnesområden 
och representanter för Universitets- och högskolerådet (UHR), samt för Universi-
tetskanslerämbetet (UKÄ). Här har framför allt diskuterats frågor som rör högsko-
leförberedelse och gymnasiearbete. 
 
 
Disposition  
Rapporten inleds med ett avsnitt som samlar förklaringar och definitioner av de 
mått och de begrepp som presenteras. Detta avsnitt är viktigt för att få en förståelse 
av vad för statistik som presenteras. 

Nästföljande avsnitt innehåller statistik och kommentarer för gymnasieskolan gene-
rellt, det vill säga för de respektive programtyperna samlat, med fokus på yrkespro-
gram och högskoleförberedande program. 

Därefter redovisas statistik, med kommentarer och vissa analyser, för vart och ett 
av gymnasieskolans program. Denna genomgång omfattar i tur och ordning de tolv 
yrkesprogrammen, de sex högskoleförberedande programmen, det fjärde tekniska 
året, samt de fem introduktionsprogrammen. 

 
 
 
  

5 Se till exempel: Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programrå-
den för yrkesprogrammen i gymnasieskolan (U2013/1100/S) samt Redovisning av uppdrag om 
Skolverkets samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning 
(U2014/3699/S).  
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Förklaringar och definitioner 
  
I den programvisa redovisningen sammanfattas dels Skolverkets uppföljningssta-
tistik om elever på respektive program enligt Gy 2011, med utgångspunkt från rap-
porterade uppgifter om förstahandsval till gymnasieskolan och elevuppgifter per 15 
oktober respektive år, dels Skolverkets statistik om betyg och studieresultat i gym-
nasieskolan läsåret 2013/14.6  

I de uppgifter som redovisar gymnasieskolan totalt ingår samtliga programtyper. Kate-
gorin yrkesprogram inkluderar, utöver de nationella yrkesprogrammen, även elever 
som läser riksrekryterande utbildningar med egna examensmål.7 Kategorin högskole-
förberedande program inkluderar, utöver de nationella högskoleförberedande pro-
grammen, även elever som läser International Baccalaureate. Varken riksrekryte-
rande utbildningar med egna examensmål eller International Baccalaureate redovi-
sas separat. Elever som läser särskild variant, spetsutbildning eller lärlingsutbildning 
särredovisas inte utan ingår i uppgiften för respektive program/inriktning. 

Här beskrivs de begrepp som används. 

Elever på programmet 
Förstahandssökande avser de elever som sökt ett aktuellt program i första hand. Upp-
giften redovisas enbart för de nationella programmen. Andelen förstahandssökande 
räknas ut som kvoten mellan antalet förstahandssökande till det aktuella program-
met och det totala antalet förstahandssökande till nationella program. Uppgifter om 
förstahandssökande samlas in i samband med den slutliga antagningen den 1 juli 
respektive år.  

Nybörjarelever i årskurs 1 åsyftar dem som är registrerade i gymnasieskolans årskurs 1 
den 15 oktober eller närliggande vardag respektive år och som inte varit registre-
rade i gymnasieskolan de föregående sex läsåren, samt är högst 20 år det år de på-
börjar sin gymnasieutbildning. Elever med tillfälliga personnummer, dvs. de som 
saknar personnummer t. ex. för att de är nyanlända eller har skyddad identitet, ingår 
inte i redovisningen av uppgifter om nybörjarelever. Detta eftersom osäkerheten i 
att koppla samman uppgifter från olika register för dessa elever bedömts vara för 
stor. Beräkningen av andelen nybörjarelever utgår från uppgifter om elever i års-
kurs 1 som har personnummer. Bland de 121 086 eleverna i årskurs 1 läsåret 
2014/15 saknas uppgift om personnummer för 3 489 elever, motsvarande 2,9 pro-
cent. Merparten av de elever som saknar personnummer går på introduktionspro-
grammet språkintroduktion. 

6 Skolverkets statistik om förstahandssökande till gymnasieskolan samlas in från antagningskanslier 
och från de skolor som sköter sin egen antagning. Skolverkets statistik om gymnasieskolans elever 
hämtas från elevuppgifter som rapporteras in till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Skolverkets 
statistik om genomströmning och studieresultat bygger på betygsuppgifter som huvudsakligen rap-
porteras in till Universitets- och högskolerådet (UHR) samt till viss del direkt till Statistiska central-
byrån (SCB).  
7 Här ingår flygteknikutbildning, marinteknikutbildning, samiska näringar, sjöfartsutbildning, tågtek-
nikutbildning och yrkesdansutbildning.  
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Elever i årskurs 1 avser samtliga elever som är registrerade i årskurs 1, dvs. både ny-
börjarelever och elever som tidigare varit registrerade i gymnasieskolan, och oavsett 
om eleverna har personnummer eller inte. 

Genomsnittligt meritvärde avser elevers slutbetyg från grundskolans årskurs 9. I beräk-
ningen av genomsnittligt meritvärde per program i gymnasieskolan ingår de elever i 
årskurs 1 som det finns uppgifter för och som har ett meritvärde mellan 10 och 320 
poäng – dvs. de elever som har minst ett godkänt betyg. Meritvärdet beräknas som 
summan av elevens 16 bästa betyg. Under den beskrivna tidsperioden har betygs-
skalan i grundskolan förändrats. Detta medför ett tidsseriebrott mellan läsåren 
2012/13 och 2013/14 i redovisningen, då majoriteten av eleverna i årskurs 1 läsåret 
2012/13 fått grundskolebetyg enligt tidigare betygsskala (G/VG/MVG) och majo-
riteten av eleverna i årskurs 1 läsåret 2013/14 enligt den nya betygsskalan (F-A). 
Fr.o.m. läsåret 2013/14 ska elever som har godkänt betyg i moderna språk som 
språkval få söka till gymnasieskolan med ett meritvärde om 17 ämnen. I denna re-
dovisning har vi inte inkluderat uppgifter om meritvärden om 17 ämnen bland ele-
ver i gymnasieskolans årskurs 1 läsåret 2014/15, eftersom den första insamlingen 
av uppgifter inte höll tillräcklig kvalitet. Bland de 121 086 eleverna i årskurs 1 läså-
ret 2014/15 saknas uppgift om meritvärde om minst 10 poäng för 14 351 elever, 
motsvarande 11,9 procent. Merparten av dem som saknar uppgift om meritvärde 
från grundskolan går ett introduktionsprogram. 

Uppgifter om antalet lärlingar på yrkesprogrammen utgår ifrån information om re-
kvirerade statsbidrag från Skolverket respektive hösttermin. Denna information 
skiljer sig från de elevuppgifter om lärlingar som skolor rapporterar in till CSN, 
även om skillnaden har minskat till det senaste läsåret. Skolverket har tidigare gjort 
bedömningen att uppgifter om rekvirerade statsbidrag för lärlingar är mer tillförlit-
liga än de elevuppgifter som rapporteras in till CSN.8  

I statistiken kategoriseras elever som är födda i Sverige och som har minst en föräl-
der född i Sverige som att de har svensk bakgrund. Utlandsfödda elever samt elever 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands kategoriseras som elever 
med utländsk bakgrund. T.o.m. läsåret 2013/14 hänfördes de elever som saknade 
uppgift om nationell bakgrund till kategorin svensk bakgrund i Skolverkets statistik. 
Fr.o.m. läsåret 2014/15 exkluderas elever med okänd bakgrund från redovisningen. 
Läsåret 2014/15 saknas uppgift om nationell bakgrund för 4 699 av 323 670 elever, 
motsvarande 1,5 procent av gymnasieskolans elever. 

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå redovisar den av elevens biologiska föräldrar som 
har högst utbildningsnivå. Till kategorin högst gymnasial räknas elever vars föräldrar 
har utbildning motsvarande grundskola eller gymnasieskola. Till eftergymnasial räknas 
elever som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning om motsvarande 
minst 30 högskolepoäng. I redovisningen ingår enbart de elever som har uppgift 
om minst en förälders utbildningsnivå. Läsåret 2014/15 saknas uppgift om föräld-
rarnas utbildningsnivå för 17 935 av 323 670 elever, motsvarande 5,5 procent av 
gymnasieskolans elever. 

8 Skolverket 2013: Utvecklingen av lärlingsutbildningen, rapport 397, s. 21-23. 
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Skolenheter och huvudmän 
I och med att skollagen 2010:800 började tillämpas ersattes skola som organisato-
risk enhet med begreppet skolenhet. En skolenhet utgör en administrativ enhet där 
undervisning bedrivs och där det finns en rektor som ansvarar för ledningen och 
samordningen av det pedagogiska arbetet. Skolverket anpassade sin statistik till 
skolenhetsbegreppet läsåret 2012/13, vilket innebär att uppgifter om skolenheter 
saknas för det första läsåret med den reformerade gymnasieskolan, 2011/12. För-
ändringen av antalet skolenheter som har elever på respektive program påverkas 
bland annat av att skolenheter kan ombildas, slås samman eller delas upp inom 
kommunerna.  Det finns också en viss osäkerhet om Skolverkets statistik fullt ut 
fångar programutbudet på respektive skolenhet. 

Offentlig huvudman avser här kommuner, landsting och gymnasieförbund som hu-
vudman för en offentlig skola. Enskild huvudman avser huvudman för en fristående 
skola. 

Begreppet skolkommun avser skolenhetens lägeskommun. 

Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Beträffande elever per programinriktning i åk 3 saknas registrerade uppgifter för vissa 
elever. Detta kan bero på ofullständig rapportering eller att eleven inte påbörjat en 
inriktning vid mättillfället 15 oktober respektive år. De andelar som presenteras för 
varje inriktning är beräknade utifrån de elever som det finns uppgifter om i statisti-
ken.  

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Samtliga uppgifter utgår här från gruppen nybörjarelever i årskurs 1 respektive läsår 
(se definition ovan).  

Samma program avser elever som är registrerade på samma program som nybörjar-
programmet efter ett respektive två studieår.  

Bytt program avser elever som är registrerade på ett annat program än nybörjarpro-
grammet efter ett respektive två studieår.  

Ej längre i gymnasieskolan avser elever som varit nybörjare ett visst läsår men som inte 
är registrerade i gymnasieskolan studieåret därpå respektive två studieår därpå. 

Genomströmning och slutresultat 
Uppgifterna om genomströmning utgår från det program en elev var registrerad på 
som nybörjare i gymnasieskolan (se definition ovan), oavsett vilket program man 
avslutade utbildningen på. Uppgifterna om studieresultat avser det program en elev 
avslutat sin gymnasieutbildning på, oavsett vilket program man påbörjat som ny-
börjare eller antal studieår.  

Till avgångselever räknas elever som tagit gymnasieexamen eller studiebevis som inne-
fattar betygssatta kurser som tillsammans omfattar minst 2 500 poäng. I tabellen 
”Genomströmning för nybörjarelever HT 2011” likställs fullföljd International 
Baccalaureate (IB) med examen. Elever som slutfört utbildning på ett introdukt-
ionsprogram och fått gymnasieintyg räknas inte som avgångselever.  

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

För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng, varav 2 250 ska 
vara godkända. De godkända poängen ska innefatta en eller flera kurser i svenska 
eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng, engelska om 
sammanlagt 200 gymnasiepoäng samt matematik om sammanlagt 100 gymnasiepo-
äng. Även gymnasiearbetet ska ingå i de godkända kursbetygen. 

I tabellen ”Genomströmning för nybörjarelever HT 2011” likställs fullföljd Inter-
national Baccalaureate med examen. I tabellen ”Studieresultat för elever som avslu-
tat gymnasieskolan” ingår elever som avslutat ett IB-program i antalskolumnen. De 
är dock exkluderade från samtliga beräknade mått.  

För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska ett studiebevis utfär-
das istället för ett examensbevis. Till avgångselever räknas elever med minst 2 500 
betygssatta poäng. Därmed redovisas studiebevis som omfattar betygsatta kurser 
som tillsammans utgör minst 2 500 poäng. 

Elever som slutfört samma program som de påbörjade som nybörjare redovisas i 
kategorin Andel (%) som slutfört utbildningen inom samma program. 

Andelen av nybörjarna ht 2011 som våren 2014 inte ingick i kullen avgångselever 
och var registrerade i gymnasieskolan hösten 2014 redovisas som Andel (%) kvar i 
gymnasieskolan hösten 2014. Syftet med måttet är att indikera hur stor del av kullen 
som av något skäl behövt mer än tre studieår för att avsluta gymnasieskolan. Tek-
niskt fjärde år räknas inte som ”kvar i gymnasieskolan” eftersom samtliga elever 
som läser tekniskt fjärde år redan avslutat en treårig gymnasieutbildning. 

Andelen elever som blivit betygssatta i en eller flera kurser som ligger utanför ele-
vens fullständiga program redovisas som Andel (%) med utökat program. 

Uppgifterna om Genomsnittlig betygspoäng (GBP) gäller elever som blivit betygssatta i 
kurser om minst 2 500 poäng och fått gymnasieexamen eller studiebevis. GBP be-
räknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i 
en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 
poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Betygspoängen per kurs multiplice-
ras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade be-
tygspoängen divideras sedan med 2 400, vilket är den totala mängden gymnasiepo-
äng som eleven betygssätts i, med betygen F till A. Gymnasiearbetet och kurser 
lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. Måttet skiljer sig från den 
meritpoäng som beräknas för antagning till universitet och högskola eftersom inga 
extrapoäng ges för meritpoängsgivade kurser i exampelvis matematik eller moderna 
språk. 

Det finns olikheter i måttet genomsnittlig betygspoäng jämfört med elevkullar som 
gick ut gymnasiet före Gy 2011. Den största skillnaden är att en sexgradig betygs-
skala har införts. Gymnasiearbetet ingår inte längre i beräkningen av genomsnittlig 
betygspoäng då den till skillnad från Lpf 94 (projektarbete) bara har två betygssteg 
(E och F).  
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Redovisning av uppgifter om Andel (%) med grundläggande högskolebehörighet skiljer sig 
åt mellan programtyperna. En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande 
program ger också grundläggande behörighet till högskola. Se därför ”andel (%) 
med examen” för uppgift om andelen med grundläggande behörighet på de hög-
skoleförberedande programmen.  

En yrkesexamen ger inte automatiskt grundläggande behörighet, men kan komplet-
teras med behörighetsgivande kurser. Dessa kurser är: svenska 2 och 3 alternativt 
svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6. Inom många program kan ele-
verna läsa dessa kurser inom ramen för gymnasieskolans 2 500 poäng, i andra fall 
kan man behöva läsa de behörighetsgivande kurserna som utökad kurs.  

För att uppnå grundläggande behörighet i Gy 2011 måste eleven förutom upp-
nådda krav för examen ha minst godkänt (betyget E) i kurserna matematik 1, eng-
elska 5 och 6 samt svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3.9  

Det är värt att notera att de flesta program på högskola eller universitet dessutom 
kräver en särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.  

Försiktighet bör iakttas vid jämförelser med det tidigare systemet. Särskilt vid jäm-
förelser som utgår från ett visst program eftersom programstrukturen är förändrad. 

  

9 I Lpf 94 krävdes från 2010 följande för att få grundläggande behörighet: Slutbetyg som omfattade 
2 500 poäng varav 2 250 poäng skulle vara lägst betyget godkänt. Eleven skulle också ha lägst bety-
get godkänt i kurserna matematik A, engelska A samt svenska eller svenska som andraspråk A och 
B. I Gy 2011 krävs alltså sex godkända kurser om 600 poäng i matematik, engelska och svenska 
samtidigt som övriga examenskrav uppfylls. I Lpf 94 krävdes fyra kurser om 400 poäng i matematik, 
engelska och svenska. 
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Nationella program generellt 
 
I det följande beskriver vi utifrån statistiken utvecklingen för de nationella pro-
grammen generellt, per programtyp (yrkesprogram respektive högskoleförbered-
ande program). Statistiken i detta avsnitt är avsett att användas för jämförelser med 
utvecklingen för respektive gymnasieprogram i rapportens fortsatta redovisning. I 
de sammanslagna siffrorna för programtyperna gemensamt döljs i vissa fall stora 
skillnader mellan de olika enskilda programmen.  

Elever på programmen 
• Antalet elever på programmen under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 

infördes har präglats av den demografiska minskningen av antalet ungdo-
mar i gymnasieålder.  

• Av gymnasieungdomarna har andelen sökande och andelen elever i årskurs 
1 under perioden minskat på yrkesprogrammen, medan motsvarande ande-
lar har ökat på de högskoleförberedande programmen.  

• Andelen av eleverna i årskurs 1 som är nybörjare – dvs. som börjar i gym-
nasieskolan för första gången – är lägre på yrkesprogrammen. Denna andel 
har under perioden ökat något på yrkesprogrammen. 

Sökande och nybörjare, yrkesprogram  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 49 191 43 620 41 065 39 520 
Andel (%) förstahands-
sökande  41,1 39,0 38,4 37,4 
Antal elever i åk 1 41 725 36 841 34 450 33 191 
Antal nybörjarelever i 
åk 1 32 754 28 976 27 462 26 644 
Andel (%) nybörjare 78,6 78,8 79,9 80,6 

Sökande och nybörjare, högskoleförberedande program  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande  70 405 68 102 65 765 66 272 
Andel (%) förstahands-
sökande 58,9 61,0 61,6 62,6 
Antal elever i åk 1 67 582 65 646 63 181 63 799 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 63 931 61 412 59 113 59 834 
Andel (%) nybörjare 94,9 93,9 93,8 94,2 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade 
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• Under fyraårs-perioden har det bland eleverna i årskurs 1 på yrkespro-
grammen skett en ökning av det genomsnittliga meritvärdet från grundsko-
lan.  

• För eleverna på högskoleförberedande program har det genomsnittliga me-
ritvärdet ökat enbart det senaste läsåret. 

Genomsnittligt meritvärde från grundskolan, elever i åk 1 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Högskoleförberedande 
program  238,3 238,4 238,8 241,3 
Yrkesprogram 176,2 176,9 181,3 184,0 
Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

 

Elever på nationella program 
• Fördelningen av kvinnor och män på yrkesprogram respektive på högskole-

förberedande program är generellt sett densamma över perioden från läså-
ret 2011/12 till 2014/15. På yrkesprogrammen är det stabilt en övervikt av 
män, och på de högskoleförberedande stabilt en viss övervikt av kvinnor. 
Dessutom har över perioden andelen män på yrkesprogrammen ökat med 
cirka en procentenhet, och på de högskoleförberedande programmen har 
andelen kvinnor ökat med cirka en halv procentenhet.  

• Andelen elever med utländsk bakgrund har över perioden ökat med cirka 
tre procentenheter för båda programtyperna. Det är en lägre andel elever 
med utländsk bakgrund på yrkesprogrammen än på de högskoleförbered-
ande programmen. 

• Andelen av eleverna som går i en skola med enskild huvudman har över fy-
raårs-perioden varit konstant för eleverna på yrkesprogrammen, medan den 
har minskat något för elever på de högskoleförberedande programmen. 

• Andelen av eleverna som har föräldrar med eftergymnasial utbildning har 
ökat under fyraårs-perioden för såväl eleverna på yrkesprogrammen som på 
de högskoleförberedande programmen. Ökningen motsvarar cirka två pro-
centenheter mellan läsåren 2011/12 och 2014/15. Det är närapå dubbelt så 
höga andelar av eleverna på högskoleförberedande program som har för-
äldrar med eftergymnasial utbildning. 
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Eleverna på yrkesprogram, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  41 725 75 667 107 037 99 681 
Andel (%) kvinnor  41,9 41,3 41,2 40,7 
Andel (%) män 58,1 58,7 58,8 59,3 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

85,9 
14,1 

85,1 
14,9 

84,5 
15,5 

83,2 
16,8 

Andel (%) offentlig huvudm. 72,2 72,6 72,9 72,6 
Andel (%) enskild huvudm. 27,8 27,4 27,1 27,4 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

31,9 

 
 

32,8 

 
 

33,3 

 
 

34,1 
 – gymnasial (%) 68,1 67,2 66,7 65,9 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  

Eleverna på högskoleförberedande program, alla årskurser 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  67 582 129 241 188 772 187 056 
Andel (%) kvinnor  52,7 53,1 53,1 53,1 
Andel (%) män 47,3 46,9 46,9 46,9 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

80,7 
19,3 

80,0 
20,0 

79,3 
20,7 

78,0 
22,0 

Andel (%) offentlig huvudm. 71,0 71,6 72,0 72,2 
Andel (%) enskild huvudm. 29,0 28,4 28,0 27,8 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

62,3 

 
 

62,8 

 
 

63,5 

 
 

64,1 
 – gymnasial (%) 37,7 37,2 36,5 35,9 
 
 

Skolenheter och huvudmän 
• Antalet skolenheter med elever i årskurs 1 på nationella program har ökat 

mellan läsåren 2012/13, 2013/14 och 2014/15.10 Denna ökning gäller sko-
lenheter med offentlig huvudman. Antalet skolenheter med enskild hu-
vudman har istället minskat något.  

• Det ska poängteras att utvecklingen av antalet skolenheter inte säger myck-
et om utbudet av gymnasieprogram. Skolor kan delas upp i fler men mindre 
enheter utan att det faktiska utbudet av antalet utbildningsplatser förändras. 

 
Antal skolenheter med elever i åk 1  

 2012/13 2013/14 2014/15 
Yrkesprogram 797 825 829 
Offentlig huvudman 498 539 550 
Enskild huvudman 299 286 279 
Högskoleförberedande program 762 818 826 
Offentlig huvudman 460 526 535 
Enskild huvudman 302 292 291 
 

10 Uppgifter om antalet skolenheter saknas för det första året av Gy 2011, eftersom begreppet sko-
lenhet ersatte begreppet skola i Skolverkets statistik till läsåret 2012/13. 
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Genomströmning  
Vårterminen 2014 lämnade den första elevkullen i Gy 2011 gymnasieskolan efter 
tre års studier. Nedan visas genomströmningen för denna elevkull, definierat som ande-
len som avslutat ett nationellt program med gymnasieexamen eller med studiebevis av de elever 
som höstterminen 2011 påbörjade samma eller annat nationellt program. Vidare 
redovisas andelen elever som avslutat samma program som de påbörjade 2011, 
samt andelen elever som var kvar i gymnasieskolan efter tre studieår. 

De två tabellerna redovisar genomströmningen för elever som påbörjat gymnasie-
skolan på yrkesprogram respektive på högskoleförberedande program. Cirka var 
fjärde elev har avslutat gymnasieskolan på annat program än de påbörjat. I tabeller-
na visas skillnaderna mellan olika grupper av elever – kvinnor respektive män; ele-
ver med svensk respektive utländsk bakgrund; elever som gått på skolor med of-
fentlig respektive enskild huvudman; samt elever vilkas föräldrar har högst gymn-
asial respektive eftergymnasial utbildningsnivå. 

De elever som hösten 2011 påbörjade yrkesprogram har en lägre genomströmning än 
elever på nationella program totalt – det vill säga elever på högskoleförberedande 
program har en högre genomströmning. För eleverna på yrkesprogram är det ingen 
större skillnad i genomströmning mellan kvinnor och män. Däremot är skillnaden 
stor mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund, på så vis att de senare 
i mindre grad har nått fram till examen efter tre år samt i högre grad är kvar i gym-
nasieskolan hösten 2014. Det är också en stor skillnad mellan elever som gått ett 
yrkesprogram på skola med offentlig respektive med enskild huvudman – eleverna 
på skolor med enskild huvudman har lägre genomströmning. Dessutom är det 
skillnader i genomströmning mellan elever som har föräldrar med eftergymnasial 
respektive högst gymnasial utbildningsnivå.  
 

Genomströmning för nybörjarelever på yrkesprogram HT 2011, resultat efter 3 
års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Elever på yrkesprogram       
Kvinnor 13 673 76,4 67,2 9,1 73,4 10,7 
Män 19 081 76,3 66,1 10,2 74,5 10,8 
Svensk bakgrund 29 013 77,7 68,7 9,0 75,4 10,3 
Utländsk bakgrund 3 726 65,7 50,3 15,3 63,4 14,2 
Offentlig huvudman 23 912 77,6 67,9 9,7 75,7 10,2 
Enskild huvudman 8 842 73,1 63,1 10,0 69,5 12,3 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 10 662 78,6 71,2 7,4 76,2 10,4 
 – gymnasial 21 741 75,4 64,5 10,8 73,1 10,8 
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Elever som hösten 2011 påbörjade högskoleförberedande program (se tabell nedan) har 
en högre grad av genomströmning jämfört med elever som påbörjade yrkespro-
gram. Denna genomströmning skiljer sig mellan män och kvinnor, till kvinnornas 
fördel. Elever med utländsk bakgrund har i mindre grad nått fram till examen efter 
tre år, samt är i högre grad kvar i gymnasieskolan hösten 2014. Skillnaden mellan 
elever med svensk respektive utländsk bakgrund är inte lika stor som för eleverna 
på yrkesprogrammen. Det är en skillnad mellan elever som gått ett högskoleförbe-
redande program på skola med offentlig respektive med enskild huvudman, som 
består i att eleverna på skolor med enskild huvudman i lägre grad har nått fram till 
gymnasieexamen. Skillnaden i genomströmning i en jämförelse mellan elever efter 
föräldrarnas utbildningsnivå är större på de högskoleförberedande programmen än 
på yrkesprogrammen. Andelen avgångselever är dock högre för dem som påbör-
jade högskoleförberedande program jämfört med dem som påbörjade yrkespro-
gram.  
 

Genomströmning för nybörjarelever på högskoleförberedande program HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Elever på högskoleförbe-
redande program       
Kvinnor 33 887 82,6 77,5 5,1 77,9 9,7 
Män 30 044 78,7 69,8 8,9 74,9 11,5 
Svensk bakgrund 51 840 82,3 76,4 5,9 78,1 10,2 
Utländsk bakgrund 11 997 74,6 63,3 11,3 69,9 12,0 
Offentlig huvudman 45 637 81,2 75,0 6,3 77,5 10,3 
Enskild huvudman 18 294 79,5 71,0 8,4 73,9 11,2 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 39 666 82,9 77,6 5,3 78,8 10,1 
 – gymnasial 23 322 77,8 68,1 9,7 73,2 11,2 

 
Studieresultat 
För de elever i Gy 2011 som avslutade gymnasieskolan vårterminen 2014 visas ne-
dan elevernas studieresultat. Detta uppdelat i två separata tabeller för elever som 
avslutat gymnasieskolan på yrkesprogram respektive på högskoleförberedande pro-
gram. Här visas även de generella skillnaderna mellan olika grupper av elever: kvin-
nor respektive män; elever med svensk respektive utländsk bakgrund; elever som 
gått på skolor med offentlig respektive enskild huvudman; samt elever vilkas för-
äldrar har gymnasial respektive eftergymnasial utbildningsnivå. 
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Bland elever som avslutat gymnasieskolan på yrkesprogram, jämfört med eleverna på 
samtliga nationella program, är andelen som avslutat med examen lägre och istället 
andelen som avslutat med studiebevis högre. Dessa elever har också i väsentligt 
högre grad läst utökat program. Totalt sett är det nära 35 procent av eleverna från 
yrkesprogram som avslutat med grundläggande högskolebehörighet. 

Kvinnorna som avslutat gymnasieskolan på yrkesprogram har i högre grad än män-
nen gymnasieexamen, i högre grad läst utökat program, samt i väsentligt högre grad 
– 46 jämfört med 27 procent – grundläggande högskolebehörighet. Kvinnorna har 
också högre genomsnittlig betygspoäng.  

Eleverna med utländsk bakgrund har i lägst grad uppnått examen av eleverna som 
avslutat gymnasieskolan. Dessa har samtidigt i högre grad läst utökat program.  

Det är vissa skillnader i studieresultat mellan elever som avslutat yrkesprogram på 
skolor med offentlig huvudman respektive med enskild huvudman. De senare har i 
något lägre grad en examen, men har i högre grad läst utökat program, i högre grad 
uppnått grundläggande högskolebehörighet samt har en högre genomsnittlig be-
tygspoäng. 

Stora skillnader syns i en jämförelse mellan eleverna efter föräldrarnas utbildnings-
nivå. Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning har i högre grad av-
slutat yrkesprogram med examen, i högre grad läst utökat program, i högre grad 
uppnått grundläggande högskolebehörighet samt har en högre genomsnittlig be-
tygspoäng. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på yrkesprogram VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Elever på yrkes-
program       
Kvinnor 13 006 85,6 14,4 45,7 46,0 13,5 
Män 17 937 83,4 16,6 42,9 26,6 12,6 
Svensk bakgrund 26 968 86,1 13,9 43,4 35,3 13,1 
Utländsk bakgrund 3 970 72,2 27,8 48,9 31,3 12,0 
Offentlig huvudman 22 833 84,5 15,5 41,1 32,0 13,0 
Enskild huvudman 8 110 83,8 16,2 52,4 42,6 13,0 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 10 327 88,3 11,7 51,4 43,1 13,3 
– gymnasial 20 161 82,6 17,4 40,3 30,6 12,8 
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Bland eleverna som avslutat gymnasieskolan på högskoleförberedande program (se tabell 
nedan), jämfört med eleverna på samtliga nationella program, har en högre andel 
avslutat med examen. Dessa elever har i lägre grad läst utökat program. Den ge-
nomsnittliga betygspoängen ligger strax över nivån för samtliga nationella program. 

Det är tydliga skillnader i studieresultaten mellan kvinnorna och männen, men 
framför allt mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund, samt mellan 
elever vars föräldrar har eftergymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå. En 
viss skillnad finns också mellan elever som avslutat högskoleförberedande program 
på skola med offentlig respektive med enskild huvudman, på så vis att de senare i 
lägre grad avslutat med gymnasieexamen.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på högskoleförberedande 
program VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 28,6 14,6 
Elever på högsko-
leförberedande 
program      
Kvinnor 29 125 93,4 6,6 28,0 15,1 
Män 24 667 88,1 11,9 29,3 14,0 
Svensk bakgrund 44 066 92,5 7,5 26,8 14,8 
Utländsk bakgrund 9 695 83,8 16,2 36,6 13,6 
Offentlig huvudman 38 381 91,9 8,1 28,5 14,6 
Enskild huvudman 15 411 88,7 11,3 28,9 14,6 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 34 411 93,2 6,8 29,7 15,0 
– gymnasial 18 766 86,8 13,2 26,4 13,8 
 

Kommentarer om nationella program generellt 
 
Denna rapport innehåller, utöver presentationen av den aktuella statistiken per 
gymnasieprogram, även kommentarer om respektive program. Dessa kommentarer 
är främst skrivna utifrån Skolverkets erfarenheter från samarbetet med verkets nat-
ionella programråd för gymnasial yrkesutbildning och programreferensskolor (se 
förklaring i inledningsavsnittet). Erfarenheterna från programreferensskolorna är 
inte nödvändigtvis representativa för programmen i ett nationellt perspektiv. 
Kommentarerna är inte baserade på systematiserad inhämtning av information, 
utan är det som framstår som mest väsentligt att nämna för respektive program, 
utifrån den kunskap som Skolverket hittills har samlat in genom kontakter med 
representanter för programmen. 

En del kommentarer är av generell karaktär och gäller för alla yrkesprogram respek-
tive alla högskoleförberedande program sammantaget, om än i olika grad för olika 
program. De generella kommentarerna härrör ifrån Skolverkets dialoger med pro-
gramreferensskolorna och är följande. 
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Programreferensskolor om yrkesprogram 
Andelen av eleverna som väljer gymnasieskolans yrkesprogram har minskat över 
tid. Det kan finnas olika förklaringar till detta, men Skolverkets programreferens-
skolor anger att en osäkerhet när det gäller möjligheten att nå grundläggande hög-
skolebehörighet har bidragit till det generellt minskande intresset för yrkespro-
grammen. Det ska poängteras att intresset för yrkesprogram skiljer sig mellan pro-
gram och skolor. Det finns också skillnader mellan program och skolor i hur viktig 
frågan om högskolebehörighet verkar vara.  

Referensskolorna är generellt sett positiva till programstrukturerna och till innehål-
let i programmen, även om det förekommer synpunkter på ämnesplanerna och på 
hur progressionen uttrycks i en del yrkesämnen. Flera skolor för fram att det indi-
viduella valet om 200 poäng inte ger reellt utrymme för elevernas val då de känner 
sig låsta till att välja behörighetsgivande kurser. Många elever på referensskolorna 
anger att det är svårt att läsa in högskolebehörigheten, bland annat på grund av att 
kurserna schemalagts samtidigt med arbetsplatsförlagt lärande, sent på eftermid-
dagar eller att tiden för kurserna blir för kort. En del elever efterfrågar möjligheter 
att läsa kurser som ger särskild behörighet och meritpoäng, och berättar att det ofta 
saknas utrymme för detta. Som den nationella statistiken visar har också elever på 
yrkesprogram i högre grad än elever på högskoleförberedande program valt utökat 
program. 
Referensskolorna anger att ekonomiska och organisatoriska frågor i hög grad styr 
och påverkar vilka program, inriktningar, yrkesutgångar och kurser som erbjuds. 
Skolorna kan till exempel styra över programfördjupningen, men ibland bestäms 
den snarare utifrån befintliga lärares kompetens än utifrån arbetsmarknadens behov 
och elevernas önskemål.  
Om det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) framhåller lärare på referensskolorna att 
det ibland är svårt att arbeta i enlighet med ämnesplanerna. Kursinnehåll, mål och 
de faktiska arbetsuppgifter som eleverna utför stämmer inte alltid överens. Det är 
en stor variation – både mellan program och mellan skolor – i hur apl fungerar och 
i samverkan med arbetsliv via lokala programråd. Det varierar allt från att det 
egentligen inte finns lokala programråd att tala om och att det är stor brist på apl-
platser, till mycket aktiva och engagerade lokala programråd och god tillgång till 
apl-platser.  

När det gäller gymnasiearbetet är många referensskolor nöjda med hur det fungerar 
på yrkesprogrammen, även om det inledningsvis fanns en osäkerhet kring hur det 
var tänkt och att man på en del skolor hade tankar om att det krävdes skriftliga 
rapporter även för yrkesprogram. Man uppger att man i hög grad använder Skol-
verkets stödmaterial. 
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Programreferensskolor om högskoleförberedande program  

Skolverkets programreferensskolor för de högskoleförberedande programmen är 
också de i stort positiva till programstrukturerna och till innehållet i programmen, 
även om man har en del synpunkter på gymnasiereformens förändringar. Lärarna 
beskriver ofta att nivån är högre i Gy 2011 än före reformen, på gott och ont. De 
menar att det – i högre grad på de högskoleförberedande programmen än på yrkes-
programmen – är svårt att lokalt implementera den nya betygsskalan och kun-
skapskraven, och beskriver att detta är någonting som de fortfarande arbetar med. 
Generellt uttrycker lärarna på referensskolorna att det är mycket arbete med be-
dömningsfrågor och formativ bedömning. Samtidigt beskriver många det som posi-
tivt att ämnesplanerna blivit tydligare och att kraven skärpts. 

Eleverna på referensskolor för ofta fram att de tycker att betygssystemet är pro-
blematiskt och att de har mycket svårare att nå sina mål jämfört med eleverna som 
betygsattes enligt det gamla systemet. Eleverna beskriver att de kan uppleva det 
som stressande med många olika kurser som ska betygssättas varje termin eller 
läsår.  

Enligt referensskolorna är eleverna på de högskoleförberedande programmen 
mycket styrda av strategiska val som rör kurser som ger särskild behörighet och 
meritpoäng. Detta är tydligt redan vid valet till program där man beskriver att pro-
gramval delvis styrs av särskilda behörigheter till högskolestudier och möjligheter 
till meritpoäng. Det är också tydligt i hur eleverna väljer kurser, till exempel språk-
kurser. Tidigare – på de studieförberedande programmen före Gy 2011 – förekom 
kurs 5 mer frekvent. Nu väljer eleverna på de högskoleförberedande programmen, 
där moderna språk ingår, i hög utsträckning kurs 3 och 4, samt engelska 7. Utrym-
met för individuellt val har på många skolor har anpassats till elevernas preferenser 
och därför reducerats till ett fåtal kurser. Från eleverna framhålls att de inte väljer 
kurser inom det individuella valet utifrån intresse, utan snarare utifrån vad som ger 
mest och bäst behörighet till vidare studier. Till exempel väljer många elever extra 
matematikkurser på humanistiska programmet för att vara säkra på att ”ha alla dör-
rar öppna”.  

När det gäller gymnasiearbetet efterfrågar flera av programreferensskolorna tydli-
gare styrdokument. Man uppger att man använder Skolverkets stödmaterial i hög 
grad, men uttrycker en oro för att arbetet med gymnasiearbete på skolorna inte blir 
likvärdigt. På vissa håll upplever man det också som problematiskt att gymnasiear-
betet inte betygssätts med en flergradig skala, även om många – och i ökande grad 
– också är positiva till att det finns något i systemet som inte graderas från F-A. 
Referensskolor för estetiska programmet (där kravet på att skriva rapport inte 
finns) anser att utformningen av målen ger utrymme för kreativitet hos eleverna, 
medan man på andra program upplever att gymnasiearbetet snarast blir en upprep-
ning av arbeten eleverna redan gör i andra kurser. 
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Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
 
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 
ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller 
vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssek-
torn. Programmet har tre inriktningar: fritid och hälsa; pedagogiskt arbete; socialt arbete. 

Elever på programmet 
Andelen elever som sökt barn- och fritidsprogrammet i första hand har varit mins-
kande under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Andelarna av gymn- 
asieeleverna som går på programmet har också minskat under perioden. 

Läsåret 2014/15 går 8 589 elever på barn- och fritidsprogrammet. Av dessa går 
cirka 4,4 procent programmet som lärlingar.  

Sökande och nybörjare på barn- och fritidsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 4 531 3 844 3 736 3 414 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 3,8 3,4 3,5 3,2 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 895 2 284 2 377 2 096 
Andel (%) nybörjare 77,4 74,4 77,5 76,3 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 174,8 174,5 179,8 183,5 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,8 2,5 2,6 2,3 
… av elever på  

nationella program 
3,4 3,0 3,2 2,8 

… av elever på yrkes 
program 

9,0 8,4 8,9 8,3 

Antal elever på barn- och fritidsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 3 746 3 078 3 076 2 762 
Antal elever i åk 2 - 3 456 2 923 2 865 
Antal elever i åk 3 - - 3 428 2 962 
Alla årskurser   9 427 8 589 
Varav lärlingar 108 270 408 379 
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Barn- och fritidsprogrammet har en viss överrepresentation av kvinnor. Huvudelen 
av eleverna på detta program går på offentliga skolor – andelen av eleverna som går 
på skolor med enskild huvudman är låg jämfört med andra yrkesprogram. 

Eleverna på barn- och fritidsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 746 6 534 9 427 8 589 
Andel (%) kvinnor  65,2 63,9 63,7 61,8 
Andel (%) män 34,8 36,1 36,3 38,2 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

85,3 
14,7 

84,2 
15,8 

83,5 
16,5 

81,6 
18,4 

Andel (%) offentlig huvudm. 81,4 82,3 82,5 83,2 
Andel (%) enskild huvudm. 18,6 17,7 17,5 16,8 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

29,0 

 
 

31,0 

 
 

32,5 

 
 

33,7 
 – gymnasial (%) 71,0 68,4 67,5 66,3 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger barn- och fritidsprogrammet minskade något mellan 
2012/13 och 2013/14. I synnerhet utgjordes denna minskning av skolenheter med 
enskild huvudman. 

Det har skett en stor förändring i antalet kommuner som erbjuder programmet – 
från 158 kommuner läsåret 2011/12 till 121 kommuner läsåret 2014/15. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 188 175 177 
Offentlig huvudman - 143 136 139 
Enskild huvudman - 45 39 38 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

158 140 134 121 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Programmets största inriktning är pedagogiskt arbete. Männen på programmet är dock 
koncentrerade till inriktningen fritid och hälsa. Inriktningen socialt arbete har endast 
knappt 14 procent av eleverna i årskurs 3 det senaste läsåret. 

Antal och andel (%) elever per barn- och fritidsprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Fritid och hälsa 

 
 

1 103 

 
 

417 

 
 

686 

 
 

946 

 
 

335 

 
 

611 
Andel (%) elever  33,2 18,8 62,4 32,4 18,0 58,0 
Antal elever på 
inriktning: Pedago-
giskt arbete 

 
 

1 852 

 
 

1 555 

 
 

297 

 
 

1 563 

 
 

1 270 

 
 

293 
Andel (%) elever  55,7 70,0 27,0 53,6 68,2 27,8 
Antal elever på 
inriktning:  
Socialt arbete 

 
 

368 

 
 

251 

 
 

117 

 
 

407 

 
 

257 

 
 

150 
Andel (%) elever 11,1 11,3 10,6 14,0 13,8 14,2 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

3 323 

 
 

2 223 

 
 

1 100 

 
 

2 916 

 
 

1 862 

 
 

1 054 
 100 100 100 100 100 100 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Av nybörjarna på barn- och fritidsprogrammet höstterminerna 2011, 2012 och 
2013 har mellan 87 och 89 procent varit kvar på programmet efter ett år. Mellan 
4,6 och 6,5 procent har bytt till annat yrkesprogram efter ett år och omkring 3 pro-
cent har bytt till ett högskoleförberedande program. Andelen som lämnat gymna-
sieskolan (tillfälligt eller permanent) ligger kring 2 procent. 

Efter två år på barn- och fritidsprogrammet har andelen som lämnat programmet 
och inte längre är registrerade i gymnasieskolan ökat till omkring 4,5 procent. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  87,2 85,0 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,5 6,2 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,4 3,5 

Bytt till introduktionsprogram 1,4 0,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,4 4,4 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  87,9 84,9 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,8 5,8 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,9 3,2 

Bytt till introduktionsprogram 1,3 1,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,1 4,6 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  89,1 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,6 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

3,1 

Bytt till introduktionsprogram 1,5 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,7 
 
 

Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på barn- och fritidsprogrammet har en 
något lägre genomströmning jämfört med genomsnittet för yrkesprogrammen. I 
synnerhet gäller detta männen på programmet, och eleverna med utländsk bak-
grund. 

Andelen av nybörjareleverna på barn- och fritidsprogrammet som också slutfört 
studierna på samma program är knappt 72 procent, vilket är lägre än genomsnittet 
för alla yrkesprogram. Dessutom är andelen av eleverna som är kvar i gymnasiesko-
lan efter tre år högre på detta program jämfört med genomsnittet för yrkespro-
grammen och för samtliga nationella program. 

Genomströmning för nybörjarelever på barn- och fritidsprogrammet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Barn- och fritidspro-
grammet 2 895 74,2 63,9 10,3 71,7 12,2 
Kvinnor 1 920 75,5 66,1 9,4 73,0 11,7 
Män 975 71,8 59,7 12,1 69,3 13,1 
Svensk bakgrund 2 546 75,3 65,9 9,4 72,8 12,3 
Utländsk bakgrund 346 67,1 50,0 17,1 64,7 11,3 
Offentlig huvudman 2 349 74,0 63,6 10,4 71,8 12,2 
Enskild huvudman 546 75,1 65,2 9,9 71,4 12,1 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 844 75,5 69,2 6,3 72,0 13,2 
 – gymnasial 2 004 73,9 62,0 11,9 71,8 11,9 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på barn- och fritidsprogrammet har en 
något mindre andel fått examen jämfört med elever på yrkesprogram totalt. 
Andelen av avgångseleverna på detta yrkesprogram som erhållit grundläggande 
högskolebehörighet är hela 55 procent, vilket troligen beror på att många av ele-
verna upplever en koppling mellan sin tilltänkta arbetsmarknad (förskollärare) och 
vidare högskolestudier. 
 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på barn- och fritidspro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Barn- och fritids-
programmet 2 731 83,2 16,8 37,7 55,0 12,6 
Kvinnor 1 853 84,7 15,3 31,8 57,6 12,9 
Män 878 80,0 20,0 50,1 49,4 11,9 
Svensk bakgrund 2 354 85,6 14,4 36,6 57,2 12,8 
Utländsk bakgrund 377 68,2 31,8 44,6 41,4 11,6 
Offentlig huvudman 2 223 83,2 16,8 34,9 53,7 12,6 
Enskild huvudman 508 82,9 17,1 50,0 60,8 12,7 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 815 88,5 11,5 42,1 64,2 13,1 
– gymnasial 1 871 81,1 18,9 35,9 51,4 12,4 

 
Kommentarer om barn- och fritidsprogrammet 
Andelen elever som sökt barn- och fritidsprogrammet har varit minskande de sen-
aste åren, samtidigt som det råder brist på utbildad personal inom sektorn. Det är 
fler kvinnor än män på programmet. Majoriteten av männen återfinns på inrikt-
ningen fritid och hälsa. Detta, menar Skolverket, kan delvis förklaras med att huvud-
männen oftast väljer att lägga så kallade NIU-utbildningar (nationellt godkända 
idrottsutbildningar) inom denna inriktning.  

Det nationella programrådet menar att det finns ett stort behov av utbildad perso-
nal inom funktionshinderområdet, för arbete som väktare, barnskötare, personlig 
assistans, samt personal som arbetar på fritids, idrotts-, bad- och friskvårdsanlägg-
ningar. Programrådet uttrycker dock en oro för att eleverna riskerar att inte få fast 
anställning inom flera av programmets yrkesutgångar.  

Särskilt problematiskt är att den största inriktningen pedagogiskt arbete minskar. Syn-
punkter från bland annat programreferensskolor gör gällande att minskningen på 
inriktningen skulle kunna vara kopplad till den osäkerhet som råder kring yrkesut-
gången barnskötare. I många kommuner anställs inte längre barnskötare annat än 
som timvikarier, då kommunerna istället efterfrågar förskollärare. Andra kommu-
ner tillsvidareanställer barnskötare. Det nationella programrådet för barn- och fri-
tidsprogrammet anser att det är problematiskt när kommuner uttrycker att de i 
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första hand anställer förskollärare och inte barnskötare. Även om många kommu-
ner ändå anställer barnskötare så skapar budskapet oro kring möjligheterna att få en 
anställning efter gymnasieskolan. Att situationen dessutom ser så olika ut i landet 
förstärker otydligheten kring yrkesutgången, menar programrådet.  

Inriktningen socialt arbete lockar få elever. Erfarenheter från Skolverkets programre-
ferensskolor visar dock att det är svårt att motivera elever från grundskolan att söka 
denna inriktning. Yrkesutgången väktare, även den inom inriktningen socialt arbete, 
har goda arbetsmarknadsutsikter och här märks ett mer stabilt söktryck. Det finns 
dock problem när det gäller elevernas möjlighet att genomföra apl, då Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter omöjliggör apl inom bevakningsområdet före 18 års ålder. 
Skolverket har tagit upp frågan med Arbetsmiljöverket men det finns i nuläget 
ingenting som tyder på att föreskriften kommer att ändras. Detta medför en osä-
kerhet för denna yrkesutgång, vilket enligt det nationella programrådet och refe-
rensskolorna är olyckligt. 

Jämfört med övriga yrkesprogram är andelen av avgångseleverna som uppnått 
grundläggande högskolebehörighet är hög – drygt 55 procent i den första avgångs-
kullen inom Gy 2011. Uppföljningar av det tidigare barn- och fritidsprogrammet 
visar att 23 procent av ungdomarna studerar på högskolan ett år efter gymnasiesko-
lan.11 Programrådet menar att programmet bör betraktas som en grundläggande 
yrkesutbildning med goda möjligheter att vidareutbilda sig inom yrkeshögskolan 
eller högskolan, till exempel inom utbildningar mot polis, idrottlärare och förskole-
lärare. Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att läsa kurser som ger särskild 
behörighet till dessa utbildningar menar programrådet.  

 

11 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411  
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Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från pro-
grammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av 
bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, an-
läggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare. Pro-
grammet har fem inriktningar: anläggningsfordon; husbyggnad; mark och anläggning; måleri; 
plåtslageri. 

Elever på programmet 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de största yrkesprogrammen sett till 
antalet elever. Andelen elever som sökt bygg- och anläggningsprogrammet har varit 
minskande under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Även andelen av 
gymnasieeleverna som går på programmet har minskat under perioden. 

Läsåret 2014/15 går 13 300 elever på bygg- och anläggningsprogrammet. Av dessa 
går cirka 14 procent utbildningen som lärlingar, vilket är den näst högsta andelen 
efter VVS- och fastighetsprogrammet. Andelen lärlingar på bygg- och anläggnings-
programmet har ökat med 5 procentenheter sedan föregående läsår.  

Sökande och nybörjare på bygg- och anläggningsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands- 
sökande 7 666 6 417 5 568 5 231 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 6,4 5,7 5,2 4,9 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 4 792 4 137 3 683 3 530 
Andel (%) nybörjare 81,0 80,7 81,3 83,0 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 175,5 174,3 175,5 178,0 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 4,5 4,1 3,8 3,5 
… av elever på  

nationella program 
5,4 5,0 4,6 4,4 

… av elever på yrkes 
program 

14,2 13,9 13,2 12,8 
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Antal elever på bygg- och anläggningsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 5 923 5 128 4 532 4 256 
Antal elever i åk 2 - 5 556 4 931 4 324 
Antal elever i åk 3 - - 5 353 4 719 
Alla årskurser   14 816 13 299 
Varav lärlingar 270 655 1 292 1 912 
 
Nio av tio elever på bygg- och anläggningsprogrammet är män. Andelen elever med 
utländsk bakgrund är låg, även om det i likhet med alla program har skett en viss 
ökning av denna andel över perioden från 2011 till 2014. Huvudelen av eleverna på 
detta program går på offentliga skolor – andelen av eleverna som går på skolor med 
enskild huvudman är låg jämfört med andra yrkesprogram. Majoriteten av eleverna 
har föräldrar med högst gymnasial utbildning; en majoritet ungefär i nivå med ge-
nomsnittet för yrkesprogrammen.  

Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  5 923 10 684 14 816 13 299 
Andel (%) kvinnor  9,2 8,9 8,4 8,5 
Andel (%) män 90,8 91,1 91,6 91,5 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

90,2 
9,8 

89,8 
10,2 

89,1 
10,9 

88,0 
12,0 

Andel (%) offentlig huvudm. 79,9 81,3 82,2 83,2 
Andel (%) enskild huvudm. 20,1 18,7 17,8 16,8 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
– eftergymnasial (%) 

 
 

30,9 

 
 

31,1 

 
 

31,7 

 
 

32,1 
– gymnasial (%) 69,1 68,9 68,3 67,9 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger bygg- och anläggningsprogrammet har minskat något 
mellan läsåren 2012/13 och 2014/15, och denna minskning gäller främst skolen-
heter med enskild huvudman. Dessutom har det skett en minskning i antalet kom-
muner som erbjuder programmet. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 227 213 214 
Offentlig huvudman - 151 145 149 
Enskild huvudman - 76 68 65 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

162 158 152 148 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Huvuddelen av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet är koncentrerade till 
inriktningen husbyggnad. De kvinnor som finns på programmet går måleri. Inrikt-
ningen plåtslageri har enbart 4,2 procent av programmets elever i årskurs 3 läsåret 
2014/15, vilket motsvarar 200 personer. Även inriktningen anläggningsfordon är 
mycket liten, med 360 elever i årskurs 3.  

Antal och andel (%) elever per bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, 
åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Anlägg-
ningsfordon 

 
 

449 

 
 

32 

 
 

417 

 
 

360 

 
 

22 

 
 

338 
Andel (%) elever  8,7 7,7 8,8 7,6 5,7 7,8 
Antal elever på 
inriktning:  
Husbyggnad 

 
 

3 429 

 
 

100 

 
 

3 329 

 
 

3 087 

 
 

100 

 
 

2 987 
Andel (%) elever  66,2 24,0 70,0 65,4 25,8 69,0 
Antal elever på 
inriktning: Mark och 
anläggning 

 
 

321 

 
 

12 

 
 

309 

 
 

380 

 
 

29 

 
 

351 
Andel (%) elever 6,2 2,9 6,5 8,1 7,5 8,1 
Antal elever på 
inriktning:  
Måleri 

 
 

744 

 
 

268 

 
 

476 

 
 

690 

 
 

227 

 
 

463 
Andel (%) elever 14,4 64,3 10,0 14,6 58,5 10,7 
Antal elever på 
inriktning:  
Plåtslageri 

 
 

233 

 
 

5 

 
 

228 

 
 

200 

 
 

10 

 
 

190 
Andel (%) elever 4,5 1,2 4,8 4,2 2,6 4,4 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

5 176 

 
 

417 

 
 

4 759 

 
 

4 717 

 
 

388 

 
 

4 329 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
De flesta av eleverna går kvar på bygg- och anläggningsprogrammet. Mindre än 9 
procent har bytt program eller hoppat av efter ett läsår. Efter två läsår är det cirka 
12 procent som lämnat programmet. Av dessa elever är det vanligast med byten till 
andra yrkesprogram, men drygt 3 procent är inte längre registrerade i gymnasiesko-
lan. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet ht 2011, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  91,8 88,1 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,3 6,4 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

1,4 1,7 

Bytt till introduktionsprogram 0,8 0,7 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,8 3,1 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet ht 2012, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  91,1 87,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,6 5,6 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,4 2,8 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,3 3,4 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på bygg- och anläggningsprogrammet ht 2013, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  91,5 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,5 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

1,3 

Bytt till introduktionsprogram 1,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,4 
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Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på bygg- och anläggningsprogrammet 
har en högre grad av genomströmning än genomsnittet för elever som påbörjat 
andra program. Dessutom är – jämfört med genomsnittet för alla nationella pro-
gram – andelen som börjat och slutfört studierna på bygg och anläggningspro-
grammet högre, andelen som är kvar i gymnasieskolan efter tre år lägre, och ande-
len som hoppat av studierna (varken avgångna eller kvar i gymnasieskolan) lägre. 

I dessa avseenden har männen på programmet lyckats bättre än de (få) kvinnorna. 
De elever som har lägst genomströmning är (de få) eleverna med utländsk bak-
grund. Det är också skillnader mellan elever som gått i skolor med offentlig hu-
vudman jämfört med skolor med enskild huvudman, i riktningen att de senare har 
väsentligt lägre genomströmningsandel.  

Genomströmning för nybörjarelever på bygg- och anläggningsprogrammet, HT 
2011, resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Bygg- och anläggnings-
programmet 4 792 81,6 72,3 9,2 79,6 7,8 
Kvinnor 399 74,7 67,7 7,0 67,4 11,8 
Män 4 393 82,2 72,8 9,4 80,7 7,4 
Svensk bakgrund 4 417 82,9 74,2 8,7 80,9 7,2 
Utländsk bakgrund 373 66,5 50,9 15,5 64,6 15,3 
Offentlig huvudman 3 955 84,5 75,1 9,4 82,7 6,7 
Enskild huvudman 837 67,7 59,1 8,6 64,9 12,8 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 1 501 84,6 77,9 6,7 82,4 7,2 
 – gymnasial 3 260 80,3 70,0 10,3 78,4 8,0 
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De elever som avslutat gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet har 
en andel med examen strax över genomsnittet för alla yrkesprogram. Här utmärker 
sig programmets kvinnor i positiv bemärkelse.  

Andelen av avgångseleverna på detta yrkesprogram som erhållit grundläggande 
högskolebehörighet är 22,4 procent, en lägre andel än för yrkesprogrammen totalt. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet 4 704 85,6 14,4 43 22,4 12,9 
Kvinnor 366 89,9 10,1 49,5 30,1 13,4 
Män 4 338 85,3 14,7 42,4 21,8 12,9 
Svensk bakgrund 4 302 87,2 12,8 42,8 22,5 13,0 
Utländsk bakgrund 401 69,1 30,9 45,1 21,4 11,6 
Offentlig huvudman 3 885 86,2 13,8 42,4 22,5 13,0 
Enskild huvudman 819 82,8 17,2 45,8 22,3 12,3 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
– eftergymnasial 1 517 89,3 10,7 50,4 30,1 13,2 
– gymnasial 3 146 84,0 16,0 39,4 18,8 12,8 

 

Kommentarer om bygg- och anläggningsprogrammet 
Såväl antalet och andelen elever som går på bygg- och anläggningsprogrammet har 
minskat sedan Gy 2011 infördes. Skolverket har idag ingen entydig bild av orsaker-
na till denna minskning. Några av Skolverkets programreferensskolor anger att 
frågan om möjligheten att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten kan ha 
bidragit till ett minskat intresse för programmet. 

Endast en av tio elever på programmet är kvinnor. Det nationella programrådet för 
bygg- och anläggningsprogrammet har diskuterat hur man kan bryta den ojämna 
könsfördelningen på programmet, men menar också att det speglar hur det ser ut i 
branschen. En åtgärd som har föreslagits är att fler högskoleförberedande kurser 
erbjuds, men även att studie- och yrkesvägledare på grundskolan tydligare vägleder 
och informerar om bygg- och anläggningsprogrammets möjligheter.  

I programrådet har diskussioner förts om att utveckla teknikspår i programmet, 
samt hur programmet skulle kunna breddas och göras öppet för en bredare mål-
grupp. Ett sådant teknikspår skulle ge möjlighet för elever att läsa ämnen som krävs 
för vidare studier inom olika ingenjörsutbildningar. Programrådet menar att det 
inom branschen finns behov av kvalificerade arbetsledare som även har ett yrkes-
kunnande. 
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Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de yrkesprogram som har högst andel 
lärlingar. Elever som avslutar programmet går ofta vidare i färdigutbildning i kol-
lektivavtalsreglerade lärlingsanställningar och får sedan ett yrkesbevis. Skolverket 
bedömer att en möjlig förklaring till den höga andelen lärlingar är att arbetsgivare 
inom branschen har en vana av att ta emot unga människor i utbildning. Vidare har 
det framkommit genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) att det inom 
mindre yrken, där möjligheten för skolor att utbilda ibland är mindre, kan lärlings-
utbildning vara ett bra alternativ.12  

Andelen elever med yrkesexamen av dem som avslutat gymnasieskolan på bygg- 
och anläggningsprogrammet ligger strax över genomsnittet för yrkesprogrammen. 
Uppföljningar av det tidigare byggprogrammet (före Gy 2011) visar att detta pro-
gram var ett av de med störst andel etablerade på arbetsmarknaden ett år efter 
gymnasieskolan.13 Enligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbets-
kraft är bygg- och anläggningsprogrammet ett av fyra yrkesprogram där sannolik-
heten är god att man etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter en fullföljd ut-
bildning.14 Arbetsförmedlingens bedömning grundar sig i att det kommer att råda 
goda eller mycket goda möjligheter till anställning inom flera av programmets yr-
kesutgångar, till exempel betongarbetare och anläggningsarbetare.  

Av statistiken framgår att drygt fyra av tio elever som avslutat programmet har utö-
kat program. Flertal av Skolverkets programreferensskolor anger att runt hälften av 
eleverna och ibland ännu fler väljer att läsa de kurser som ger grundläggande hög-
skolebehörighet. Trots detta intresse är andelen elever som avslutat programmet 
med grundläggande behörighet så låg som 22,4 procent. Erfarenheter från referens-
skolorna är att eleverna hoppar av från behörighetskurserna och att de ibland sak-
nar kopplingen mellan dessa ämnen och bygg- och anläggningsprogrammet. 

 
 

12 Skolverket 2013: Utvecklingen av lärlingsutbildningen, rapport 397. 
13 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411.   
14 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick.  
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El- och energiprogrammet (EE) 
 
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produkt-
ionssystem, system för energi- miljö- och vattenteknik eller dator- och kommuni-
kationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installa-
tion. Programmet har fyra inriktningar: automation; dator- och kommunikationsteknik, 
elteknik; energiteknik. 

Elever på programmet 
På el- och energiprogrammet går 14 476 elever läsåret 2014/15, vilket gör det till 
det största av yrkesprogrammen tätt följt av bygg- och anläggningsprogrammet.  
Andelen av eleverna som sökt el- och energiprogrammet, och andelen årskurs 1-
elever som går på programmet, har varit konstant under de fyra läsår som gått se-
dan Gy 2011 infördes. Andelen av årskurs 1-elever på yrkesprogram som går på el-
och energiprogrammet har ökat något. 

Andelen lärlingar läsåret 2014/15 är 3,4 procent, vilket är en ökning med 1 procen-
tenhet sedan föregående läsår.  

 
Sökande och nybörjare på el- och energiprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 6 016 5 729 5 548 5 467 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 5,0 5,1 5,2 5,2 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 4 762 4 409 4 207 4 137 
Andel (%) nybörjare  84,2 84,0 84,8 83,9 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 179,1 180,1 185,6 187,7 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på el- och energiprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 4,3 4,2 4,1 4,1 
… av elever på  

nationella program 
5,2 5,1 5,1 5,1 

… av elever på yrkes 
program 

13,6 14,3 14,4 14,9 

  



  
Skolverket 

 
 

2015-04-15 
36 (165) 

 

 
Antal elever på el- och energiprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 5 661 5 259 4 966 4 943 
Antal elever i åk 2 - 5 193 4 974 4 636 
Antal elever i åk 3 - - 5 083 4 897 
Alla årskurser   15 023 14 476 
Varav lärlingar 35 170 368 494 
 
 
Nästan alla av eleverna på el- och energiprogrammet är män. Majoriteten av elever-
na har föräldrar med högst gymnasial utbildningsnivå – även om denna majoritet är 
mindre än för alla yrkesprogram sammantaget.  

Eleverna på el- och energiprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  5 661 10 452 15 023 14 476 
Andel (%) kvinnor  4,3 4,2 4,0 3,8 
Andel (%) män 95,7 95,8 96,0 96,2 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

84,3 
15,7 

83,3 
16,7 

82,9 
17,1 

82,4 
17,6 

Andel (%) offentlig huvudm. 66,8 68,0 68,6 69,1 
Andel (%) enskild huvudm. 33,2 32,0 31,4 30,9 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

37,5 

 
 

38,4 

 
 

38,6 

 
 

39,4 
 – gymnasial (%) 62,5 61,6 61,4 60,6 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger el- och energiprogrammet minskade mellan läsåren 
2012/13 och 2014/15. Till läsåret 2014/15 ökade antalet skolenheter, dock enbart 
enheter med offentlig huvudman. Det har skett en viss minskning i antalet kom-
muner som erbjuder programmet. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på el- och energiprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 275 250 266 
Offentlig huvudman - 156 147 164 
Enskild huvudman - 119 103 102 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på el- och energiprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

163 165 154 152 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Programmets största inriktning är elteknik med över hälften av eleverna i årskurs 3 
läsåret 2014/15. Inriktningen energiteknik har en mycket liten andel av eleverna – 
knappt 120 av eleverna i årskurs 3 går på denna inriktning.  

Antal och andel (%) elever per el- och energiprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Automation 

 
 

531 

 
 

15 

 
 

516 

 
 

504 

 
 

19 

 
 

485 
Andel (%) elever  10,8 7,8 10,9 10,3 9,6 10,3 
Antal elever på 
inriktning: Dator- 
och kommunikat-
ionsteknik 

 
 
 

1 574 

 
 
 

47 

 
 
 

1 527 

 
 
 

1 548 

 
 
 

35 

 
 
 

1 513 
Andel (%) elever  32,0 24,5 32,4 31,6 17,8 32,2 
Antal elever på 
inriktning:  
Elteknik 

 
 

2 660 

 
 

112 

 
 

2 548 

 
 

2 729 

 
 

131 

 
 

2 598 
Andel (%) elever 54,2 58,3 54,0 55,7 66,5 55,3 
Antal elever på 
inriktning:  
Energiteknik 

 
 

147 

 
 

18 

 
 

129 

 
 

116 

 
 

12 

 
 

104 
Andel (%) elever 3,0 9,4 2,7 2,4 6,1 2,2 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

4 912 

 
 

192 

 
 

4 720 

 
 

4 897 

 
 

197 

 
 

4 700 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Av nybörjareleverna på el- och energiprogrammet har cirka 10 procent bytt pro-
gram eller hoppat av efter ett läsår, varav drygt hälften bytt till annat yrkesprogram 
och cirka en tredjedel till ett högskoleförberedande program. Efter två läsår är det 
13-14 procent som lämnat programmet. Av dessa elever är det vanligast med byten 
till andra yrkesprogram, men omkring 3 procent är inte längre registrerade i gymna-
sieskolan. 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på el- och energiprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  89,4 85,7 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,9 6,8 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,3 3,6 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 0,5 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,8 3,4 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på el- och energiprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  89,8 87,0 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,1 5,8 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,3 3,7 

Bytt till introduktionsprogram 0,5 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,3 2,8 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på el- och energiprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,9 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,7 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

2,6 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,3 
 
 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på el- och energiprogrammet har en 
genomströmning i nivå med den genomsnittliga för yrkesprogrammens elever. 
Samtidigt är det dock en något högre andel av dessa elever som är kvar i gymnasie-
skolan efter tre år. Avsevärt sämre genomströmning har de (få) kvinnorna, samt 
eleverna med utländsk bakgrund. Det är en avsevärt högre andel avgångna bland 
elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar jämfört med elever vars föräldrar har 
gymnasial utbildning.  

Genomströmning för nybörjarelever på el- och energiprogrammet HT 2011, resul-
tat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
El- och energiprogrammet 4 762 76,0 68,2 7,8 74,0 12,8 
Kvinnor 200 62,5 55,5 7,0 57,0 23,5 
Män 4 562 76,6 68,7 7,8 74,7 12,3 
Svensk bakgrund 4 121 77,9 70,8 7,1 76,0 12,0 
Utländsk bakgrund 641 63,8 51,3 12,5 60,8 17,8 
Offentlig huvudman 3 294 79,1 72,3 6,9 77,7 11,4 
Enskild huvudman 1 468 68,9 59,1 9,9 65,7 15,9 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 1 756 78,9 72,6 6,3 77,1 10,9 
 – gymnasial 2 961 74,4 65,8 8,6 72,3 13,8 
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En hög andel av de elever som avslutat gymnasieskolan på el- och energiprogram-
met har avslutat gymnasieskolan med examen. Andelen av eleverna som erhållit 
grundläggande högskolebehörighet ligger strax över genomsnittet för yrkespro-
grammen. Ungefär hälften av eleverna har läst utökat program. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på el- och energipro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
El- och energipro-
grammet 4 125 87,8 12,2 48,5 35,6 12,6 
Kvinnor 143 86,0 14,0 58,0 46,2 13,5 
Män 3 982 87,9 12,1 48,2 35,3 12,6 
Svensk bakgrund 3 539 89,6 10,4 47,5 36,4 12,8 
Utländsk bakgrund 586 77,0 23,0 54,4 30,9 12,0 
Offentlig huvudman 2 936 89,3 10,7 46,4 33,4 12,7 
Enskild huvudman 1 189 84,1 15,9 53,7 41,1 12,5 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 1 617 90,4 9,6 53,2 41,2 12,9 
– gymnasial 2 439 86,3 13,7 44,9 32,0 12,5 

 
Kommentarer om el- och energiprogrammet 
El- och energiprogrammet är det yrkesprogram som har flest elever. Andelen elever 
som söker och går på programmet har varit konstant sedan Gy 2011 infördes. En 
stor majoritet av eleverna på programmet är män, ett mönster som har förstärkts 
något sedan läsåret 2011/12. Det nationella programrådet för el- och energipro-
grammet menar att branscherna måste gå före och börja anställa fler kvinnor. Detta 
för att poängtera att förändringarna måste ske i samhället först, innan man kan se 
resultat inom utbildningarna.15  

Andelen lärlingar inom programmet är låg. Det nationella programrådet menar att 
det inom vissa av el- och energiprogrammets yrkesområden är svårt att nå upp till 
50 procents lärande på arbetsplatsen. Innehållet i programmet gör att det, enligt 
programrådet, finns behov av att kunna anpassa apl-perioden och att det bör finnas 
utrymme för flexibilitet. Enligt Skolverkets programreferensskolor är det mycket 
svårt att rekrytera yrkeslärare för undervisning på el- och energiprogrammet samt 
att hitta företag nära skolan som kan erbjuda relevanta apl-platser. Det sistnämnda 
gäller särskilt inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik.  

El- och energiprogrammet omfattar en stor del av det el-, dator- och energitekniska 
området. Programmets bredd gör att få skolor erbjuder och anordnar samtliga in-
riktningar på programmet. Elteknik, där eleven kan utbildas mot bland annat yrket 
elektriker, är den populäraste inriktningen. I Skolverkets kontakter med programre-

15 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkes-
programmen i gymnasieskolan (U2013/1100/S).  
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ferensskolor har det framkommit att många elever blir besvikna då de tvingas till 
sitt andrahandsval, då skolorna har ett begränsat antal platser på elteknik. Skolorna 
erbjuder oftast endast två inriktningar, och den andra inriktningen är vanligen da-
tor- och kommunikationsteknik. Många elever finner att det är stor skillnad mellan 
dessa inriktningar och tappar motivation när de inte får möjlighet att gå på sitt 
förstahandsval. 

Andelen elever som avslutat programmet med yrkesexamen är hög. Det nationella 
programrådet menar att geografiska skillnader gör kompetensförsörjningsfrågan 
komplex. Inom vissa branscher kan det exempelvis finnas ett överskott av kompe-
tens i Stockholm, men ett underskott i resten av landet. I möte med det nationella 
programrådet har det framkommit att arbetsmarknadsbehovet är stort av utbildade 
inom inriktningarna automation och energiteknik. Ungdomar från till exempel energi-
teknik är eftertraktade på arbetsmarknaden på grund av stora pensionsavgångar och 
den snabba utvecklingen i branschen när det gäller förnybara energikällor.16 Inrikt-
ningarna automation och energiteknik är dock programmets två minsta inriktningar 
och har läsåret 2014/15 tillsammans omkring 13 procent av eleverna i årskurs 3. 
Detta är kopplat till att det är få huvudmän som erbjuder just dessa inriktningar. 
Båda inriktningarna kräver kostsam utrustning som behöver regelbunden moderni-
sering och uppdatering, menar programrådet. 

Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet ligger strax över genom-
snittet för yrkesprogrammen. Uppföljningar av det tidigare elprogrammet17 visar att 
15 procent av ungdomarna studerar på högskolan ett år efter gymnasieskolan.18  

  

16 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning 
(U2014/3699/S)  
17 Elprogrammet är inte fullt jämförbart med el- och energiprogrammet inom Gy 2011 då även 
kunskapsinnehåll från andra tidigare program har inkluderats.  
18 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411  

                                                 



  

  
  

 

  

FT 
           Yrkesprogram 

 

 
 
 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 
 
Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från pro-
grammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel 
mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare. Programmet har fem inrikt-
ningar: godshantering; karosseri och lackering; lastbil och mobila maskiner; personbil; transport. 

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt fordons- och transportprogrammet, liksom antalet 
elever i årskurs 1, har varit relativt konstant under de fyra läsår som gått sedan Gy 
2011 infördes. Det har det skett en viss ökning av andelen av elever på yrkespro-
gram som går på fordons- och transportprogrammet. 

På fordons- och transportprogrammet går 10 855 elever läsåret 2014/15. Andelen 
lärlingar är 6,6 procent. 

Sökande och nybörjare på fordons- och transportprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 5 461 5 273 5 137 5 138 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 4,6 4,7 4,8 4,9 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 993 2 914 2 829 2 850 
Andel (%) nybörjare 73,1 75,7 75,4 77,4 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 156,5 159,0 163,9 166,9 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på fordons- och transportprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 3,1 3,1 3,1 3,1 
… av elever på  

nationella program 
3,7 3,8 3,8 3,8 

… av elever på yrkes 
program 

9,8 10,5 10,9 11,1 

Antal elever på fordons- och transportprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 4 098 3 860 3 755 3 694 
Antal elever i åk 2 - 3 887 3 669 3 558 
Antal elever i åk 3 - - 3 784 3 603 
Alla årskurser   11 208 10 855 
Varav lärlingar 118 356 590 722 
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På fordons- och transportprogrammet har det över åren inte skett några föränd-
ringar av elevsammansättningen. Programmet är mansdominerat. Andelen elever 
med utländsk bakgrund har inte ökat över perioden, såsom den har på de flesta 
andra nationella program. Tre av fyra elever har föräldrar med högst gymnasial 
utbildning, vilket är en högre andel än för yrkesprogrammen sammantaget. Knappt 
20 procent av eleverna går programmet på skolor med enskild huvudman. 

Eleverna på fordons- och transportprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  4 098 7 747 11 208 10 855 
Andel (%) kvinnor  14,1 14,1 14,0 14,3 
Andel (%) män 85,9 85,9 86,0 85,7 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

85,5 
14,5 

85,4 
14,6 

85,4 
14,6 

85,3 
14,7 

Andel (%) offentlig huvudm. 82,0 81,2 80,6 80,9 
Andel (%) enskild huvudm. 18,0 18,8 19,4 19,1 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

24,5 

 
 

24,6 

 
 

25,5 

 
 

26,5 
 – gymnasial (%) 75,5 75,4 74,5 73,5 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger fordons- och transportprogrammet har inte förändrats 
nämnvärt under fyraårsperioden. Däremot erbjuds programmet i sju färre kommu-
ner läsåret 2014/15 jämfört med 2011/12. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på fordons- och transportprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 198 193 201 
Offentlig huvudman - 134 133 142 
Enskild huvudman - 64 60 59 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på fordons- och transportprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

154 148 144 147 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
De inriktningar som dominerar är transport respektive personbil som tillsammans har 
84 procent av eleverna i årskurs 3 läsåret 2014/15. Inriktningen godshantering är den 
minsta av gymnasieskolans samtliga inriktningar, med endast några få elever. 

Antal och andel (%) elever per fordons- och transportprogrammets inriktningar, 
åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Godshantering 

 
 

52 

 
 

10 

 
 

42 

 
 

12 

 
 

2 

 
 

10 
Andel (%) elever  1,4 2,2 1,3 0,3 0,4 0,3 
Antal elever på 
inriktning: Karos-
seri och lackering 

 
 

193 

 
 

30 

 
 

163 

 
 

197 

 
 

39 

 
 

158 
Andel (%) elever  5,3 6,5 5,1 5,5 8,0 5,1 
Antal elever på 
inriktning: Lastbil 
och mobila maski-
ner 

 
 
 

378 

 
 
 

16 

 
 
 

362 

 
 
 

361 

 
 
 

27 

 
 
 

334 
Andel (%) elever 10,4 3,4 11,4 10,1 5,6 10,9 
Antal elever på 
inriktning:  
Personbil 

 
 

1 264 

 
 

89 

 
 

1 175 

 
 

1 228 

 
 

78 

 
 

1 150 
Andel (%) elever 34,6 19,1 36,9 34,5 16,0 37,4 
Antal elever på 
inriktning:  
Transport 

 
 

1 764 

 
 

320 

 
 

1 444 

 
 

1 759 

 
 

340 

 
 

1 419 
Andel (%) elever 48,3 68,8 45,3 49,5 70,0 46,2 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

3 651 

 
 

465 

 
 

3 186 

 
 

3 557 

 
 

486 

 
 

3 071 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
De flesta av eleverna går kvar på fordons- och transportprogrammet efter ett läsår, 
då mindre än 9 procent har bytt program eller hoppat av. Efter två läsår är det cirka 
13 procent som lämnat programmet. Av dessa elever är det vanligast med byten till 
andra yrkesprogram, men omkring 5 procent är ej registrerade i gymnasieskolan. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på fordons- och transportprogrammet ht 2011, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  90,6 86,5 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,7 6,0 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

1,4 1,3 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 1,0 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,7 5,2 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på fordons- och transportprogrammet ht 2012, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  90,6 87,2 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,7 5,3 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

0,8 1,5 

Bytt till introduktionsprogram 1,4 1,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,5 4,6 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på fordons- och transportprogrammet ht 2013, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  91,2 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,3 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

0,9 

Bytt till introduktionsprogram 1,7 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,8 
 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på fordons- och transportprogrammet 
har en låg grad av genomströmning, och en låg andel av dessa elever har slutfört 
utbildningen inom samma program. Dessutom är – jämfört med genomsnittet för 
alla program – andelen högre som är varken avgångna eller kvar i gymnasieskolan. 
Avsevärt sämre genomströmning har de (få) kvinnorna, samt (de få) eleverna med 
utländsk bakgrund. 

Genomströmning för nybörjarelever på fordons- och transportprogrammet HT 
2011, resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Fordons- och transport-
programmet 2 993 72,7 61,3 11,4 71,5 12,7 
Kvinnor 389 65,8 58,4 7,5 63,8 15,2 
Män 2 604 73,7 61,8 11,9 72,6 12,4 
Svensk bakgrund 2 654 74,0 63,2 10,8 72,8 11,9 
Utländsk bakgrund 337 63,2 47,2 16,0 61,4 19,0 
Offentlig huvudman 2 489 73,3 62,5 10,8 72,4 12,4 
Enskild huvudman 504 69,6 55,6 14,1 66,9 14,5 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 787 74,0 65,3 8,6 72,9 12,7 
 – gymnasial 2 177 72,3 59,9 12,4 71,0 12,7 
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Jämfört med genomsnittet för yrkesprogrammen har en lägre andel av de elever 
som avslutat gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet avslutat gym-
nasieskolan med examen. Andelen med grundläggande högskolebehörighet är 
mycket låg. Dessa andelar är högre för de av programmets elever som har föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på fordons- och trans-
portprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Fordons- och 
transportpro-
grammet 2 970 80,5 19,5 29,6 9,8 12,5 
Kvinnor 369 83,7 16,3 39,8 18,4 12,0 
Män 2 601 80,0 20,0 28,2 8,6 12,5 
Svensk bakgrund 2 584 82,4 17,6 28,2 9,8 12,6 
Utländsk bakgrund 386 67,4 32,6 39,1 9,6 11,4 
Offentlig huvudman 2 460 81,5 18,5 28,7 8,8 12,5 
Enskild huvudman 510 75,3 24,7 34,1 14,7 12,4 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 780 86,7 13,3 35,5 14,5 12,8 
– gymnasial 2 150 78,6 21,4 27,3 8,2 12,3 

 

Kommentarer om fordons- och transportprogrammet 
Andelen elever som söker i första hand och går på fordons- och transportpro-
grammet har varit konstant sedan Gy 2011 infördes. En stor majoritet av eleverna 
på programmet är män men det finns skillnader mellan de olika inriktningarna. I 
möten med det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet 
förs återkommande diskussioner om den ojämna könsfördelningen. Fordons-
branschen och transportbranschen gör egna kampanjer för att få fler kvinnor till 
branscherna och stöttar i viss mån skolorna i arbetet. Majoriteten av de kvinnor 
som finns på programmet går inriktningen transport. Enligt TYA (Transportfack-
ens yrkes- och arbetsmiljönämnd) är 12 procent av de lastbilschaufförer som nyan-
ställs kvinnor.19 

Enligt Skolverkets programreferensskolor fungerar apl ofta väl och det råder ingen 
större brist på apl-platser. Andelen lärlingar på programmet har ökat kontinuerligt 
de senaste åren. 

Uppföljningar av det tidigare fordonsprogrammet före Gy 2011 visar att detta är ett 
program med hög andel etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasiesko-

19 http://www.tya.se/ (hämtad 2015-04-08) 
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lan.20 Enligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbetskraft är for-
dons- och transportprogrammet ett av fyra yrkesprogram där sannolikheten är god 
att man etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter en fullföljd utbildning.21 Ar-
betsförmedlingens bedömning grundar sig i att det kommer att råda goda eller 
mycket goda möjligheter till anställning inom flera av programmets yrkesutgångar, 
till exempel lastbilsmekaniker. Denna bild bekräftas av det nationella programrådet 
för fordons- och transportprogrammet som anser att arbetsmarknaden för de ele-
ver som lämnar programmet är god, och det finns ett stort behov av arbetskraft 
inom både motorbranschen och transportbranschen de kommande åren. Program-
rådet menar vidare att det är särskilt stor brist på bussförare och maskinmekaniker 
och uttrycker oro över att få utbildas inom dessa yrken i gymnasieskolan. Utbild-
ning till yrkesförare erbjuds också inom ramen för yrkesvux i kommunal vuxenut-
bildning på gymnasial nivå. År 2013 beviljade Skolverket stasbidrag till 40 kommu-
ner för att anordna yrkesförarutbildning.22 

Fordons- och transportprogrammet har en låg andel elever med gymnasieexamen 
jämfört med andra yrkesprogram och är det yrkesprogram som har lägst andel ele-
ver med grundläggande högskolebehörighet. Enligt Skolverkets programreferens-
skolor beror detta delvis på att det är svårt att få utrymme för de behörighetsgi-
vande kurserna inom ramen för programmet 2 500 poäng. Detta gäller i synnerhet 
för inriktningen transport. Dessutom berättar skolorna att eleverna generellt sett är 
mer intresserade av att fördjupa sig inom sina yrkesämnen än av att läsa mer 
svenska och engelska. Det nationella programrådet för fordons- och transportpro-
grammet menar att när gymnasiegemensamma kurser läggs in i programfördjup-
ningen finns risk för att yrkeskurserna konkurreras ut.  

 

20 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411.  
21 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick. 
22 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, lärlingsut-
bildning för vuxna m.m. (U 2013/4439/GV) 
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Handels- och administrationsprogrammet (HA) 
 
Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handels-
yrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa 
yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Programmet har 
två inriktningar: administrativ service och handel och service. 

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt handels- och administrationsprogrammet i första 
hand, och andelen som går programmet av eleverna i årskurs 1, har varit relativt 
konstant under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. En viss ökning har 
skett i antalet elever i årskurs ett på programmet mellan de två senaste läsåren. 

På handels- och administrationsprogrammet går 8 147 elever läsåret 2014/15. Av 
dessa går tio procent programmet som lärling, vilket är den tredje högsta andelen 
av alla yrkesprogram. Andelen lärlingar har ökat med drygt en procentenhet till det 
senaste läsåret.  

Sökande och nybörjare på handels- och administrationsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahandssö-
kande 3 740 3 224 3 117 3 179 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 3,1 2,9 2,9 3,0 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 499 2 066 2 010 2 031 
Andel (%) nybörjare 74,9 72,9 75,8 74,4 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 170,0 171,1 176,4 178,3 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på handels- och administrationsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,5 2,3 2,2 2,3 
… av elever på  

nationella program 
3,1 2,8 2,7 2,8 

… av elever på yrkes 
program 

8,0 7,7 7,7 8,3 
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Antal elever på handels- och administrationsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 3 340 2 836 2 656 2 746 
Antal elever i åk 2 - 3 236 2 773 2 632 
Antal elever i åk 3 - - 3 197 2 769 
Alla årskurser   8 626 8 147 
Varav lärlingar 208 450 759 818 
 
 
Programmet har en viss övervikt av kvinnor, och majoriteten av elevernas föräldrar 
har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Andelen elever med utländsk 
bakgrund har ökat något över åren, och den är väsentligt högre än på andra yrkes-
program. 

Eleverna på handels- och administrationsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 340 6 072 8 626 8 147 
Andel (%) kvinnor  59,2 59,5 59,4 57,5 
Andel (%) män 40,8 40,5 40,6 42,5 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

77,5 
22,5 

76,6 
23,4 

75,5 
24,5 

74,5 
25,5 

Andel (%) offentlig huvudm. 72,2 72,1 72,3 70,9 
Andel (%) enskild huvudm. 27,8 27,9 27,7 29,1 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 

- Eftergymnasial (%) 

 
 

30,4 

 
 

31,1 

 
 

31,4 

 
 

31,6 
- Gymnasial (%) 69,6 68,9 68,6 68,4 

* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Handels- och administrationsprogrammet ges läsåret 2014/15 på 200 skolenheter 
totalt. Antalet enheter minskade till läsåret 2013/14. Läsåret därpå skedde en ök-
ning av skolenheter med offentliga huvudmän som ger programmet. Programmet 
fanns läsåret 2011/12 i 150 av landets kommuner, men i 17 färre kommuner läsåret 
2014/15. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på handels- och administrationsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 200 185 200 
Offentlig huvudman - 133 128 144 
Enskild huvudman - 67 57 56 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på handels- och administrationsprogram-
met 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
150 137 127 133 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Programmets dominerande inriktning är handel och service. Inriktningen administrativ 
service har endast 267 elever i årskurs 3 läsåret 2014/15. 

Antal och andel (%) elever per handels- och administrationsprogrammets inrikt-
ningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Admi-
nistrativ service 

 
 

316 

 
 

197 

 
 

119 

 
 

267 

 
 

166 

 
 

101 
Andel (%) elever  10,4 10,6 10,1 9,6 10,0 9,0 
Antal elever på 
inriktning:  
Handel och service 

 
 

2 733 

 
 

1 668 

 
 

1 065 

 
 

2 487 

 
 

1 480 

 
 

1 007 
Andel (%) elever 89,6 89,4 89,9 89,8 89,6 90,2 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

3 049 

 
 

1 865 

 
 

1 184 

 
 

2 754 

 
 

1 646 

 
 

1 108 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Efter ett läsår på handels- och administrationsprogrammet har cirka 12 procent av 
nybörjareleverna bytt program eller hoppat av. Av nybörjarna 2013 är det en lägre 
andel – 10 procent – som lämnat programmet efter ett läsår. Av de elever som bytt 
program är det ungefär dubbelt så höga andelar som börjat på annat yrkesprogram 
än på ett högskoleförberedande program.  

Efter två läsår på handels- och administrationsprogrammet är det ytterligare några 
procentenheter av eleverna som lämnat programmet. Av dessa elever är omkring 4 
procent inte längre registrerade i gymnasieskolan. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på handels- och administrationsprogrammet ht 
2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  87,6 84,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,6 6,9 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,5 3,4 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,8 4,5 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på handels- och administrationsprogrammet ht 
2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  87,7 85,8 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,0 6,0 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

4,1 4,0 

Bytt till introduktionsprogram 0,6 0,7 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,6 3,5 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på handels- och administrationsprogrammet ht 
2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,0 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,3 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

2,3 

Bytt till introduktionsprogram 0,8 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 
 
 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på handels- och administrationspro-
grammet har en jämfört med genomsnittet för alla yrkesprogram något lägre grad 
av genomströmning, och en lägre andel av dessa elever har slutfört utbildningen 
inom samma program. Dessutom är – jämfört med genomsnittet – andelen som 
inte återfinns i gymnasieskolan efter tre år högre för elever på handels och admi-
nistrationsprogrammet. Noterbart lägre genomströmning har männen, samt elever-
na med utländsk bakgrund. 

Genomströmning för nybörjarelever på handels- och administrationsprogrammet 
HT 2011, resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Handels- och administrat-
ionsprogrammet 2 499 74,7 63,6 11,2 71,6 9,9 
Kvinnor 1 582 79,3 70,1 9,2 76,2 8,3 
Män 917 66,8 52,3 14,5 63,8 12,6 
Svensk bakgrund 2 051 76,7 67,0 9,7 73,4 9,5 
Utländsk bakgrund 446 66,1 48,2 17,9 63,7 11,7 
Offentlig huvudman 1 798 75,4 64,7 10,7 72,4 9,5 
Enskild huvudman 701 73,0 60,6 12,4 69,8 11,0 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
– eftergymnasial 757 74,8 65,3 9,5 72,0 9,2 
– gymnasial 1 703 74,9 62,9 12,0 71,6 9,9 
 
En jämförelsevis låg andel av de elever som avslutat gymnasieskolan på handels- 
och administrationsprogrammet har avslutat gymnasieskolan med examen. Detta 
innebär att andelen som läst programmets fulla omfattning utan att ha nått exa-
mensmålen är hög jämfört med många andra program. I första hand gäller detta 
männen respektive eleverna med utländsk bakgrund. Andelen med grundläggande 
högskolebehörighet är högre på detta program jämfört med den genomsnittliga 
nivån för samtliga yrkesprogram. 
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Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på handels- och administ-
rationsprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Handels- och ad-
ministrationspro-
grammet 2 474 81,7 18,3 36,3 38,2 12,8 
Kvinnor 1 599 85,8 14,2 35,3 42,7 13,3 
Män 875 74,2 25,8 37,9 29,9 11,7 
Svensk bakgrund 1 976 84,8 15,2 34,5 39,6 13,0 
Utländsk bakgrund 498 69,5 30,5 43,2 32,7 11,7 
Offentlig huvudman 1 803 82,4 17,6 36,7 35,2 12,8 
Enskild huvudman 671 79,7 20,3 35,0 46,3 12,6 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 768 83,5 16,5 41,7 44,3 12,9 
– gymnasial 1 657 80,8 19,2 33,6 35,4 12,7 

 

Kommentarer om handels- och administrationsprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet har det senaste läsåret haft en viss ök-
ning av antalet elever i årskurs 1, vilket kan bero på att fler offentliga huvudmän 
erbjuder programmet.  

Andelen lärlingar på handels- och administrationsprogrammet är det tredje högsta 
av alla yrkesprogram. Inom handelsområdet finns ofta goda möjligheter att ta emot 
gymnasiala lärlingar, menar programrådet. Däremot har varit svårare att hitta apl-
platser inom inriktningen administrativ service, vilket har framkommit i samtal med 
Skolverkets programreferensskolor.   

Andelen elever som har avslutat programmet med yrkesexamen ligger under ge-
nomsnittet för samtliga yrkesprogram. Uppföljningar av det tidigare handels- och 
administrationsprogrammet visar att 36 procent av eleverna hade en svag ställning 
på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieskolan.23 Det nationella programrådet för 
handels- och administrationsprogrammet anser att det finns ett stort behov av ar-
betskraft inom handelsområdet. Ett sätt att öka antalet elever på programmet, en-
ligt programrådet, är att synliggöra de karriärvägar som finns inom yrkesområdet. 
Det anställs dock väsentligen fler individer inom handeln än det antal elever som 
årligen slutför programmet. Inom handeln är social kompetens, kommunikativ 
förmåga och förmåga till utveckling viktigt. Ibland föredrar arbetsgivare att anställa 
personer som har gått på högskoleförberedande program då dessa elever i lika stor 
utsträckning anses ha den kompetens som branschen efterfrågar, menar program-
rådet.  

23 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411  
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Programrådet har även vid flertal tillfällen diskuterat om det finns ett behov av 
inriktningen administrativ service. Arbetsmarknaden inom administrativa yrken har 
enligt programrådet förändrats och idag är efterfrågan på administrativ personal 
med gymnasiekompetens relativt sällsynt. Programrådet har föreslagit olika utveckl-
ingsmöjligheter för programmet däribland en närmare koppling till ekonomipro-
grammet eller att skapa ett renodlat handelsprogram som erbjuder möjlighet till 
spetskompetens inom området. 

Andelen av de elever som avslutat handels- och administrationsprogrammet som 
har grundläggande högskolebehörighet är något högre än genomsnittet för yrkes-
programmen. På handels- och administrationsprogrammet ingår flera av de behö-
righetsgivande kurserna i programfördjupningen, då handel och administration i 
hög grad förutsätter kontakter mellan människor och länder, där språkkunskaper 
krävs i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Erfarenheter från Skolverkets pro-
gramreferensskolor visar att det varierar mellan skolor vilka behörighetsgivande 
kurser som erbjuds och om de är obligatoriska eller valbara för eleven. Möten med 
elever på referensskolorna ger en splittrad bild av deras tankar kring högskolebehö-
righeten. Några elever anser att möjligheterna att läsa behörighetsgivande kurser 
samt att kunna få meritpoäng är viktigt för att de ska få en bred utbildning.  Samti-
digt finns det elever som menar att de har valt ett yrkesprogram och inte ska be-
höva läsa in den grundläggande högskolebehörigheten.   

 



  

  
  

 

  

HV 
           Yrkesprogram 

 

 
 
 

Hantverksprogrammet (HV) 
 
Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrken, frisörbran-
schen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen inom det valda hantver-
ket. Programmet har fem inriktningar: finsnickeri; florist; frisör; textil design; övriga hant-
verk24. 

Elever på programmet 
Andelen av elever som har sökt hantverksprogrammet har minskat något över åren, 
liksom andelen av eleverna i årskurs 1 som går detta program. 

På hantverksprogrammet går 7 540 elever läsåret 2014/15. Nära sju procent av 
dessa går programmet som lärlingar.  

Sökande och nybörjare på hantverksprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 4 459 3 593 3 167 2 852 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 3,7 3,2 3,0 2,7 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 938 2 377 2 023 1 905 
Andel (%) nybörjare 75,1 77,7 77,3 78,7 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 182,9 184,2 186,9 187,6 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på hantverksprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,9 2,5 2,2 2,0 
… av elever på  

nationella program 
3,6 3,0 2,7 2,5 

… av elever på yrkes 
program 

9,4 8,3 7,6 7,3 

24 Det är Skolverket som beslutar om vilka utbildningar som får förekomma inom inriktningen 
övriga hantverk. För närvarande finns det 18 fastställda yrkesutgångar inom traditionella hantverks-
yrken som guldsmed, skomakare och tapetserare men även nya yrkesområden som hudvård samt 
hår- och makeupstylist. En fullständig lista på yrkesutgångar finns på: 
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/nationella-program/hantverksprogrammet/utbildningar-inom-ovriga-hantverk-
1.197358 

                                                 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/hantverksprogrammet/utbildningar-inom-ovriga-hantverk-1.197358
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/hantverksprogrammet/utbildningar-inom-ovriga-hantverk-1.197358
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/hantverksprogrammet/utbildningar-inom-ovriga-hantverk-1.197358
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Antal elever på hantverksprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 3 917 3 070 2 627 2 426 
Antal elever i åk 2 - 3 479 2 807 2 417 
Antal elever i åk 3 - - 3 337 2 697 
Alla årskurser   8 771 7 540 
Varav lärlingar 93 309 473 497 
 
Hantverksprogrammet är starkt kvinnodominerat, och andelen män har dessutom 
minskat över fyraårs-perioden. Andelen elever med utländsk bakgrund och andelen 
elever med eftergymnasial utbildningsnivå ligger enligt genomsnittet för yrkespro-
grammen. Andelen av eleverna som går hantverksprogrammet på skolor med en-
skild respektive offentlig huvudman är jämn. Detta att jämföra med yrkespro-
grammen i allmänhet, där var fjärde gymnasieelev går på en skola med enskild hu-
vudman. 

Eleverna på hantverksprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 917 6 549 8 771 7 540 
Andel (%) kvinnor  91,1 92,1 92,7 93,5 
Andel (%) män 8,9 7,9 7,3 6,5 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

85,5 
14,5 

85,2 
14,8 

84,6 
15,4 

83,5 
16,5 

Andel (%) offentlig huvudm. 48,9 50,1 50,9 49,8 
Andel (%) enskild huvudm. 51,1 49,9 49,1 50,2 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

30,1 

 
 

30,9 

 
 

31,0 

 
 

32,1 
 – gymnasial (%) 69,9 69,1 69,0 67,9 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Över åren har det skett en kontinuerlig minskning av såväl antalet skolenheter och 
antalet kommuner som ger hantverksprogrammet. Detta program, tillsammans 
med naturbruksprogrammet, utmärker sig bland yrkesprogrammen genom att det 
bedrivs vid fler skolenheter med enskilda än med offentliga huvudmän. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på hantverksprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 184 163 154 
Offentlig huvudman - 81 73 65 
Enskild huvudman - 103 90 89 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på hantverksprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

113 91 79 75 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
De största inriktningarna på hantverksprogrammet är frisör respektive övriga hant-
verk. Den sistnämnda innehåller mindre hantverksområden, även om nästan alla 
eleverna är koncentrerade till utbildningar mot hår- respektive make up-stylist. Ma-
joriteten av (de få) männen på hantverksprogrammet finns på inriktningen finsnick-
eri. 

Antal och andel (%) elever per hantverksprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Finsnickeri 

 
 

234 

 
 

83 

 
 

151 

 
 

150 

 
 

36 

 
 

114 
Andel (%) elever  7,1 2,8 58,1 5,6 1,4 56,7 
Antal elever på 
inriktning:  
Florist 

 
 

260 

 
 

252 

 
 

8 

 
 

170 

 
 

168 

 
 

2 
Andel (%) elever  7,9 8,3 3,1 6,3 6,7 1,0 
Antal elever på 
inriktning:  
Frisör 

 
 

1 260 

 
 

1 233 

 
 

27 

 
 

1 078 

 
 

1 048 

 
 

30 
Andel (%) elever 38,4 40,9 10,4 40,0 42,1 14,9 
Antal elever på 
inriktning:  
Textil design 

 
 

223 

 
 

214 

 
 

9 

 
 

196 

 
 

183 

 
 

13 
Andel (%) elever 6,8 7,1 3,5 7,3 7,3 6,5 
Antal elever på 
inriktning:  
Övriga hantverk 

 
 

1 301 

 
 

1 236 

 
 

65 

 
 

1 098 

 
 

1 056 

 
 

42 
Andel (%) elever 39,7 41,0 25,0 40,8 42,4 20,9 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

3 278 

 
 

3 018 

 
 

260 

 
 

2 692 

 
 

2 491 

 
 

201 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Av nybörjareleverna på hantverksprogrammet höstterminen 2011 har 13 procent 
bytt program eller är inte längre registrerade i gymnasieskolan. Motsvarande andel 
minskar för nybörjarna 2012 respektive 2013.  

Efter två läsår på hantverksprogrammet är det cirka 17 procent av eleverna som 
lämnat programmet. Av dessa är omkring 4 procent inte längre registrerade i gym-
nasieskolan. För de elever som bytt program är det vanligaste att de börjat på annat 
yrkesprogram.  

Fördelning av nybörjare i åk 1 på hantverksprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  86,9 83,3 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,7 7,1 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

4,4 4,5 

Bytt till introduktionsprogram 1,7 0,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,4 4,2 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på hantverksprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  87,5 84,2 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,3 6,9 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,4 3,4 

Bytt till introduktionsprogram 0,8 1,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,9 4,3 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på hantverksprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  88,9 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,0 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

3,2 

Bytt till introduktionsprogram 1,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,6 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på hantverksprogrammet har en ge-
nomströmning ungefär i nivå med den genomsnittliga för yrkesprogrammen. Ande-
len som både har börjat och avslutat studierna på hantverksprogrammet är dock 
något lägre. De få männen på programmet har en låg grad av genomströmning, 
nära en femtedel av dem är ännu kvar i gymnasieskolan efter tre år. 

Skillnaden i genomströmning är ganska stor mellan elever som gått programmet på 
skolor med offentlig eller enskild huvudman. De senare har en lägre genomström-
ning, och också en högre andel elever som inte längre är registrerade i gymnasie-
skolan. 

Genomströmning för nybörjarelever på hantverksprogrammet HT 2011, resultat 
efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Hantverksprogrammet 2 938 75,4 65,7 9,7 71,9 10,8 
Kvinnor 2 712 76,3 66,8 9,5 72,9 10,3 
Män 226 65,0 52,7 12,4 60,2 17,3 
Svensk bakgrund 2 570 76,5 68,0 8,6 72,7 10,8 
Utländsk bakgrund 367 67,6 49,6 18,0 65,9 11,2 
Offentlig huvudman 1 516 78,6 69,4 9,2 76,5 10,1 
Enskild huvudman 1 422 72,0 61,7 10,3 66,9 11,6 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 890 76,9 69,2 7,6 72,4 10,7 
– gymnasial 2 031 74,8 64,1 10,7 71,6 10,9 
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Andelen av de elever som avslutat gymnasieskolan på hantverksprogrammet med 
examen ligger strax över genomsnittet för samtliga yrkesprogram. En hög andel av 
eleverna har läst utökat program. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på hantverksprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Hantverkspro-
grammet 2 732 85,3 14,7 52 31,1 13,7 
Kvinnor 2 535 85,7 14,3 53,1 32,0 13,8 
Män 197 79,7 20,3 39,1 20,3 13,0 
Svensk bakgrund 2 359 87,4 12,6 51,9 31,9 13,9 
Utländsk bakgrund 371 72,0 28,0 53,1 26,1 12,7 
Offentlig huvudman 1 436 86,6 13,4 49,6 30,6 13,8 
Enskild huvudman 1 296 83,9 16,1 54,8 31,6 13,6 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 859 89,8 10,2 59,5 38,4 14,1 
– gymnasial 1 849 83,3 16,7 48,6 27,9 13,5 

 
Kommentarer om hantverksprogrammet 
Andelen elever som går på hantverksprogrammet har varit minskande sedan Gy 
2011 infördes. Det nationella programrådet för hantverksprogrammet menar att för 
att höja attraktionskraften behöver flera yrken marknadsföras. Till exempel när det 
gäller finsnickeri kan det finnas felaktiga föreställningar om att man arbetar i en 
smutsig verkstad. Vidare anser programrådet att huvudmännen behöver beakta 
arbetslivets behov när de avgör vilka utbildningar som erbjuds. Programrådet har 
observerat att utbildningar på hantverksprogrammet läggs ner när antalet elever 
minskar, men frågar sig om det minskade elevantalet beror på att eleverna inte sö-
ker eller på att utbildningen inte finns att söka.  

Programmet har en stark dominans av kvinnor och trenden är att andelen kvinnor 
inom programmet ökar. Enbart inom inriktningen finsnickeri dominerar männen.  

Andelen lärlingar inom programmet är nära sju procent. I Skolverkets uppföljning 
av utvecklingen av lärlingsutbildningen anger ett antal kommunala skolor att de 
ibland har haft enstaka lärlingar för att kunna erbjuda en inriktning inom hant-
verksprogrammet som inte ges som en i huvudsak skolförlagd utbildning.25 Erfa-
renheterna från Skolverkets programreferensskolor visar att det ibland kan vara 
problem att hitta apl-platser på skolorten inom inriktningarna textil design och övriga 
hantverk (småyrkena).  

25 Skolverket 2013: Utvecklingen av lärlingsutbildningen, rapport 397. 
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Skolverkets uppföljning av antal elever på yrkesutgångarna inom inriktningen öv-
riga hantverk visar att hudvård och hår- och makeupstylist tillsammans har nästan 
lika många elever som inriktningen frisör, medan övriga yrkesutgångar har få elever. 
Nationella programrådet menar att det inom flera yrken inom övriga hantverk end-
ast behöver utbildas ett fåtal årligen för att motsvara arbetsmarknadens behov. 
Programrådets bedömning är samtidigt att det utbildas för få elever inom flera trad-
itionella hantverksyrken, som till exempel tapetserare, kakelugnsmakare, skoma-
kare, guldsmed och urmakare. När det gäller yrkesutgången hår- och makeupstylist 
är situationen den omvända. Här, menar programrådet, utbildas för många elever i 
förhållande till efterfrågan. Det utbildas för få inom inriktningarna florist och fin-
snickeri, medan det inom inriktningen frisör i dagsläget råder balans.  

Hantverksprogrammet har en hög andel elever som läser utökat program för att få 
grundläggande behörighet till högskolan. I Skolverkets kontakter med programrefe-
rensskolor har framkommit att flera elever har ambitionen att läsa kurser för grund-
läggande högskolebehörighet, men att somliga väljer bort detta för att de anser att 
det är för krävande att läsa ett utökat program. I möten med programrådet fram-
kommer samtidigt att florist- och frisörbranschen, liksom flertalet branscher inom 
övrigt hantverk eftersträvar att eleverna får så mycket kurser och tid som möjligt 
inom sitt yrkesutövande. Vidare anser programrådet att det är angeläget att disku-
tera utbildningsvägen från grundutbildning till färdigutbildning på företag eller 
inom yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar kan fungera som komplement till 
färdigutbildning för att nå gesällbrev inom flera branscher, menar rådet.  
.
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Hotell- och turismprogrammet (HT) 
 
Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 
ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och 
turismnäringen. Programmet har två inriktningar: hotell och konferens respektive turism 
och resor. 

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt hotell- och turismprogrammet i första hand, och ande-
len av elever på yrkesprogram i årskurs 1 som går på programmet, har varit stabil 
under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. 

På hotell- och turismprogrammet går 3 645 elever läsåret 2014/15, vilket innebär att 
det jämte VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de två minsta yrkesprogrammen. 
På hotell- och turismprogrammet är knappt 6 procent av eleverna lärlingar läsåret 
2014/15.  

Sökande och nybörjare på hotell- och turismprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 1 779 1 551 1 484 1 427 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 1,5 1,4 1,4 1,3 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 215 1 064 1 037 1 015 
Andel (%) nybörjare 77,7 79,0 80,8 84,2 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 179,7 183,3 186,9 190,7 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på hotell- och turismprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 1,2 1,1 1,1 1,0 
… av elever på  

nationella program 
1,4 1,3 1,3 1,3 

… av elever på yrkes 
program 

3,8 3,7 3,8 3,7 

Antal elever på hotell- och turismprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 1 566 1 352 1 292 1 213 
Antal elever i åk 2 - 1 463 1 234 1 205 
Antal elever i åk 3 - - 1 393 1 227 
Alla årskurser   3 919 3 645 
Varav lärlingar 53 70 167 210 
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Hotell- och turismprogrammet domineras av kvinnor. Andelen av eleverna som har 
utländsk bakgrund är något högre jämfört med övriga yrkesprogram. 

Eleverna på hotell- och turismprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  1 566 2 815 3 919 3 645 
Andel (%) kvinnor  79,4 79,5 80,1 80,4 
Andel (%) män 20,6 20,5 19,9 19,6 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

83,1 
16,9 

82,3 
17,7 

81,6 
18,4 

79,9 
20,1 

Andel (%) offentlig huvudm. 72,7 72,6 74,0 75,3 
Andel (%) enskild huvudm. 27,3 27,4 26,0 24,7 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 
 – gymnasial (%) 

 
 

33,5 
66,5 

 
 

33,9 
66,1 

 
 

34,6 
65,4 

 
 

35,4 
64,6 

* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 2014/15 
samtliga årskurser.  

Skolenheter och huvudmän 
Såväl antalet skolenheter som ger hotell- och turismprogrammet som antalet kom-
muner där programmet finns har minskat påtagligt under perioden. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på hotell- och turismprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 102 94 86 
Offentlig huvudman - 71 65 58 
Enskild huvudman - 31 29 28 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på hotell- och turismprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

85 80 75 67 
 

Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Eleverna i årskurs 3 är relativt jämnt fördelade över programmets två inriktningar, 
med en viss dominans på turism och resor. 

Antal och andel (%) elever per hotell- och turismprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Hotell 
och konferens 

 
 

529 

 
 

447 

 
 

82 

 
 

533 

 
 

440 

 
 

93 
Andel (%) elever  41,7 43,4 34,0 44,0 45,1 39,2 
Antal elever på 
inriktning:  
Turism och resor 

 
 

741 

 
 

582 

 
 

159 

 
 

679 

 
 

535 

 
 

144 
Andel (%) elever 58,3 56,6 66,0 56,0 54,9 60,8 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

1 270 

 
 

1 029 

 
 

241 

 
 

1 212 

 
 

975 

 
 

237 
 100 100 100 100 100 100 
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Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Av nybörjareleverna på hotell- och turismprogrammet höstterminerna 2011 till 2013 
var mellan 86 och 88 procent kvar på detta program efter ett år. En relativt hög andel 
– kring 8 procent, respektive 6 procent av nybörjarna 2013 – har bytt till annat yrkes-
program.  

Efter två läsår är det cirka 16 procent som lämnat programmet, dvs. ytterligare några 
procent. Denna ökning utgörs huvudsakligen av elever som inte längre är registrerade 
i gymnasieskolan.  

Fördelning av nybörjare i åk 1 på hotell- och turismprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  86,1 83,1 
Bytt till (annat) yrkesprogram 8,2 8,9 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,6 3,9 

Bytt till introduktionsprogram 0,8 0,8 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,2 3,3 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på hotell- och turismprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  86,2 84,0 
Bytt till (annat) yrkesprogram 7,9 7,9 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,8 3,8 

Bytt till introduktionsprogram 0,4 0,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,8 4,0 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på hotell- och turismprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  87,8 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,2 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

3,8 

Bytt till introduktionsprogram 0,8 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,4 
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Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på hotell- och turismprogrammet har en 
genomströmning som i stort sett överensstämmer med den genomsnittliga för yrkes-
programmen. Andelen avgångselever är avsevärt lägre bland (de få) männen på pro-
grammet och bland de få eleverna med utländsk bakgrund. 

Genomströmning för nybörjarelever på hotell- och turismprogrammet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Hotell- och turismpro-
grammet 1 215 77,3 68,1 9,2 73,6 10,2 
Kvinnor 1 007 79,5 70,1 9,4 75,6 8,9 
Män 208 66,3 58,2 8,2 63,9 16,3 
Svensk bakgrund 1 044 78,6 70,1 8,5 74,9 10,0 
Utländsk bakgrund 171 69,0 55,6 13,5 65,5 11,7 
Offentlig huvudman 890 77,2 69,3 7,9 73,8 10,4 
Enskild huvudman 325 77,5 64,6 12,9 72,9 9,5 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 411 78,1 70,1 8,0 75,2 11,9 
 – gymnasial 789 76,8 66,9 9,9 72,8 9,3 
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En hög andel av de elever som avslutat gymnasieskolan på hotell- och turismpro-
grammet har avslutat gymnasieskolan med examen. Över hälften av eleverna har er-
hållit grundläggande högskolebehörighet. För elever med högutbildade föräldrar är 
denna andel 59 procent, och den är högre för elever som gått programmet på skola 
med enskild jämfört med offentlig huvudman.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på hotell- och turismpro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Hotell- och turism-
programmet 1 170 86,7 13,3 44,5 50,7 13,5 
Kvinnor 969 87,4 12,6 43,6 50,8 13,6 
Män 201 83,1 16,9 49,3 50,2 13,0 
Svensk bakgrund 983 88,5 11,5 43,8 52,5 13,6 
Utländsk bakgrund 186 76,9 23,1 47,8 40,9 12,6 
Offentlig huvudman 826 87,9 12,1 45,6 47,9 13,6 
Enskild huvudman 344 83,7 16,3 41,9 57,3 13,1 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 406 87,9 12,1 47,8 58,9 13,7 
– gymnasial 742 86,1 13,9 42,0 46,1 13,3 

 

Kommentarer om hotell- och turismprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet är ett av de två minsta yrkesprogrammen, och andelen 
elever i årskurs 1 är stabilt sedan läsåret 2011/12. I den tidigare gymnasieskolan var 
hotellinriktningen en del av hotell- och restaurangprogrammet medan turisminrikt-
ningen var en del av det dåvarande handelsprogrammet. Det sammantagna elevanta-
let från de två tidigare programmens inriktningar motsvarar dagens antagning till ho-
tell- och turismprogrammet. Det nationella programrådet för hotell- och turismpro-
grammet anser att ett sätt att öka antalet elever på programmet skulle kunna vara att 
visa de karriärvägar som finns inom yrkesområdet. Skolans möjlighet att använda 
kurser ur programfördjupningen för att nischa sin utbildning mot en viss kompetens 
skulle kunna framhållas bättre, menar programrådet.  

Erfarenheter från det nationella programrådet, lokala och regionala programråd samt 
Skolverkets programreferensskolor ger en bild av stora svårigheter med anskaffning 
av apl-platser som motsvarar ämnesinnehållet och kunskapskraven för valda yrkesut-
gångar inom inriktningen turism och resor. Svårigheterna för skolorna med att placera 
eleverna på lämpliga arbetsplatser är flera. Bland annat anges otydligheten med vad 
man faktiskt kan bli inom ramen för inriktningen turism och resor, och att elevernas 
låga ålder är ett hinder för de få konkreta yrkesutgångarna, till exempel reseledare och 
resesäljare. Arbetsgivarna väljer i stället att ta emot elever från yrkeshögskoleutbild-
ning eller vuxenutbildning.  
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Programrådet anser att skolor generellt bör erbjuda mer apl än de obligatoriska 15 
veckorna, eftersom elever som har varit längre på en arbetsplats har större chans att 
få anställning i branschen. Andelen lärlingar på programmet är sex procent, vilket 
motsvarar genomsnittet för yrkesprogrammen. Det finns dock en efterfrågan på lär-
lingar inom hotell och konferensverksamheterna, och programrådet har uttryckt att 
de med förhoppning ser fram emot att antalet lärlingar ökar i takt med att utbild-
ningsformen accepteras av skolorna. Programrådet menar att hotell- och turismom-
rådet skulle kunna erbjuda lärlingsutbildning på turistorter med intensiva säsonger, 
men en försvårande omständighet kan vara att hitta boende för eleverna. Hotell- och 
turismprogrammets programråd har diskuterat om lärlingar på dessa platser skulle 
kunna få ett särskilt boendebidrag.  

En hög andel av de elever som avslutar gymnasieskolan på hotell- och turismpro-
grammet har yrkesexamen. Det nationella programrådet bedömer att behovet av ar-
betskraft inom turism kommer att öka stort inom en snar framtid. Programmets 
andra inriktning, hotell och konferens, har redan idag tydliga yrkesutgångar och det finns 
en efterfrågan på utbildade elever. Programrådet har föreslagit att de två inriktningar-
na tas bort för att därmed ge skolorna en ökad möjlighet att anpassa utbildningen 
efter lokala och regionala behov och förutsättningar.  

Programrådet ser ett ökat behov av språkkunniga medarbetare med anledning av att 
turismen från flera länder till Sverige ökar. Det är därför av stor vikt att eleverna läser 
moderna språk och att skolorna verkligen erbjuder möjlighet att läsa något språk 
inom ramen för programfördjupningen. Frågan om vad skolan kan göra för att på-
verka eleverna att välja kurser i moderna språk framför andra alternativ har diskute-
rats i rådet. Våren 2014 hade 770 kursbetyg utfärdats i moderna språk för program-
mets avgångselever. Detta innebär ungefär 0,7 kursbetyg per elev i genomsnitt, vilket 
är betydligt högre jämfört med övriga yrkesprogram. På de högskoleförberedande 
programmen är dock det genomsnittliga antalet betyg i moderna språk högre, ungefär 
1,5 betyg per elev i genomsnitt. 

Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet av dem som avslutat hotell- 
och turismprogrammet är hög jämfört med övriga yrkesprogram. Skolverket bedömer 
att en förklaring till det sistnämnda kan vara att engelska 6 är obligatoriskt, vilket un-
derlättar för eleverna att nå den grundläggande behörigheten.  
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Industritekniska programmet (IN) 
 
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 
ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som pro-
cessinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsä-
kerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning. Programmet har 
fyra inriktningar: driftsäkerhet och underhåll; processteknik; produkt- och maskinteknik; svets-
teknik. 

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt industritekniska programmet i första hand, och an-
delen av årskurs 1-eleverna som går på detta program har varit relativt stabil under 
de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes, även om det har skett en viss 
minskning. 

På industritekniska programmet går 4 962 elever läsåret 2014/15. Av dessa var 6 
procent lärlingar. 

Sökande och nybörjare på industritekniska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 2 369 2 234 1 925 1 813 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 2,0 2,0 1,8 1,7 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 553 1 557 1 336 1 260 
Andel (%) nybörjare 75,9 79,2 80,9 82,6 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 171,7 176,4 182,9 188,1 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på industritekniska programmet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 1,5 1,6 1,4 1,3 
… av elever på  

nationella program 
1,9 1,9 1,7 1,6 

… av elever på yrkes 
program 

4,9 5,3 4,8 4,6 

Antal elever på industritekniska programmet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 2 051 1 968 1 654 1 529 
Antal elever i åk 2 - 1 998 1 916 1 601 
Antal elever i åk 3 - - 1 956 1 832 
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Alla årskurser   5 526 4 962 
Varav lärlingar 63 129 231 299 
 
På industritekniska programmet har det över åren inte skett några förändringar av 
elevsammansättningen, såtillvida att programmet är stabilt dominerat av män med 
svensk bakgrund. Däremot har det i högre grad än för andra yrkesprogram skett en 
ökning av andelen elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar. Det har också 
skett en ökning av andelen elever som går programmet på skolenheter med enskild 
huvudman. 

Eleverna på industritekniska programmet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  2 051 3 966 5 526 4 962 
Andel (%) kvinnor  9,8 10,2 10,7 11,3 
Andel (%) män 90,2 89,8 89,3 88,7 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

87,4 
12,6 

87,1 
12,9 

87,2 
12,8 

87,7 
12,3 

Andel (%) offentlig huvudm. 70,3 68,0 66,7 65,5 
Andel (%) enskild huvudm. 29,7 32,0 33,3 34,5 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

32,8 

 
 

35,3 

 
 

36,2 

 
 

38,0 
 – gymnasial (%) 67,2 64,7 63,8 62,0 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger industritekniska programmet minskade mellan läsåren 
2012/13 och 2013/14, från 159 till 142. Läsåret 2014/15 ökade åter antalet skolen-
heter, dock enbart enheter med offentliga huvudmän. Antalet skolkommuner har 
minskat med 15 mellan läsåren 2011/12 och 2014/15. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på industritekniska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 159 142 152 
Offentlig huvudman - 123 109 118 
Enskild huvudman - 36 33 34 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på industritekniska programmet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

141 134 124 126 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
De två dominerande inriktningarna på programmet är produkt- och maskinteknik re-
spektive svetsteknik. Dessa inriktningar har tillsammans 88,5 procent av eleverna i 
årskurs 3 läsåret 2014/15. Inriktningen processteknik är mycket liten, med enbart 66 
av eleverna i årskurs 3 detta läsår. 

Antal och andel (%) elever per industritekniska programmets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Driftsä-
kerhet o underhåll 

 
 

162 

 
 

9 

 
 

153 

 
 

141 

 
 

11 

 
 

130 
Andel (%) elever  9,0 5,4 9,4 7,7 5,8 7,9 
Antal elever på 
inriktning:  
Processteknik 

 
 

52 

 
 

19 

 
 

33 

 
 

66 

 
 

17 

 
 

49 
Andel (%) elever  2,9 11,4 2,0 3,6 8,9 3,0 
Antal elever på 
inriktning: Produkt- 
och maskinteknik 

 
 

839 

 
 

101 

 
 

738 

 
 

831 

 
 

121 

 
 

710 
Andel (%) elever 46,6 60,5 45,2 45,4 63,7 43,3 
Antal elever på 
inriktning:  
Svetsteknik 

 
 

748 

 
 

38 

 
 

710 

 
 

791 

 
 

41 

 
 

750 
Andel (%) elever 41,5 22,8 43,5 43,2 21,6 45,8 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

1 801 

 
 

167 

 
 

1 634 

 
 

1 829 

 
 

190 

 
 

1 639 
 100 100 100 100 100 100 
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Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Av nybörjareleverna på industritekniska programmet höstterminen 2011 har cirka 
11 procent lämnat programmet efter ett år, varav majoriteten bytt till annat yrkes-
program. Efter två år har ytterligare 3 procent av dessa elever lämnat programmet, 
varav huvuddelen inte längre är registrerade i gymnasieskolan. 

Av nybörjarna höstterminen 2012 har lika stor andel lämnat programmet efter ett 
år, men efter två år rör det sig om ytterligare 5 procent. En förändring jämfört med 
årskullen innan är att det nu är lika många som gått över till högskoleförberedande 
som till yrkesförberedande program.  

Drygt 3 procent är inte längre registrerade i gymnasieskolan två år efter att de bör-
jat på industritekniska programmet. 

Av nybörjarna 2013 är det en något högre andel av eleverna som är kvar på pro-
grammet efter ett år. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på industritekniska programmet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  88,6 85,4 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,2 7,0 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,6 2,9 

Bytt till introduktionsprogram 1,4 1,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,2 3,4 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på industritekniska programmet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  88,7 82,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,7 5,9 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,9 5,8 

Bytt till introduktionsprogram 1,2 2,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,6 3,3 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på industritekniska programmet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,4 
Bytt till (annat) yrkesprogram 3,6 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

2,8 

Bytt till introduktionsprogram 1,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,3 
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Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på industritekniska programmet har en 
genomströmning i nivå med den genomsnittliga för yrkesprogrammen. De (få) 
elever som gått utbildningen på en fristående skolenhet har en betydligt högre ge-
nomströmning. Detsamma gäller elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar. 

Genomströmning för nybörjarelever på industritekniska programmet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Industritekniska pro-
grammet 1 553 76,6 69,6 7,0 74,4 9,9 
Kvinnor 157 77,1 75,8 1,3 74,5 12,1 
Män 1 396 76,5 68,9 7,6 74,4 9,7 
Svensk bakgrund 1 385 77,8 71,0 6,7 75,3 9,5 
Utländsk bakgrund 168 66,7 57,7 8,9 66,7 13,7 
Offentlig huvudman 1 010 71,6 63,9 7,7 69,7 10,8 
Enskild huvudman 543 85,8 80,3 5,5 83,1 8,3 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 547 81,5 77,5 4,0 79,9 9,7 
 – gymnasial 986 74,3 65,6 8,7 71,8 9,7 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på industritekniska programmet har en 
hög andel uppnått examen, i jämförelse med genomsnittet för alla elever på yrkes-
program. Av dessa elever har hela 57 procent läst utökat program, men en lägre 
andel än genomsnittet har erhållit grundläggande högskolebehörighet. Eleverna 
med eftergymnasialt utbildade föräldrar utmärker sig med påtagligt bättre studiere-
sultat, och av dessa har 46 procent dessutom erhållit grundläggande högskolebehö-
righet. Av (de få) kvinnorna på programmet har en majoritetet, 58 procent, erhållit 
grundläggande högskolebehörighet, att jämföra med 27 procent av männen. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på industritekniska pro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Industritekniska 
programmet 1 555 86,3 13,7 57,0 30,0 13,0 
Kvinnor 146 97,3 2,7 72,6 58,2 14,3 
Män 1 409 85,2 14,8 55,4 27,0 12,9 
Svensk bakgrund 1 364 87,3 12,7 56,0 29,3 13,1 
Utländsk bakgrund 191 79,1 20,9 63,9 34,6 12,4 
Offentlig huvudman 1 027 82,3 17,7 45,2 13,2 12,5 
Enskild huvudman 528 94,1 5,9 79,9 62,5 13,9 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 545 93,0 7,0 68,4 45,9 13,8 
 – gymnasial 978 83,0 17,0 50,4 21,5 12,6 

 

Kommentarer om industritekniska programmet 
Det nationella programrådet för industritekniska programmet menar att söksiff-
rorna är alltför låga utifrån arbetsmarknadens behov. Dessutom har andelen elever 
som söker i första hand och går på programmet minskat något sedan Gy 2011 in-
fördes. Programrådet menar att det finns flera förklaringar till detta. En är att ung-
domar inte känner till de olika yrkena som programmet leder till eller har en otids-
enlig bild av industrijobb som bullriga och smutsiga. En annan förklaring kan vara 
oklarheter i frågan om högskolebehörighet. Programrådet tror också att aviseringen 
om eventuell nedläggning av industritekniska programmet, som förekommit i me-
dia, kan ha påverkat söksiffrorna negativt. Yrkesprogramutredningen presenterade i 
mars 2015 ett förslag till en försöksverksamhet som innebär att teknikprogrammet 
kompletteras med en industriteknisk inriktning.26 Delbetänkandet inkluderar dock 
inga förslag på ändringar i industritekniska programmets struktur och inriktningar.  

26 SOU 2015: 29: En yrkesinriktning inom teknikprogrammet. Delbetänkande av Yrkesprogramsutred-
ningen.  

                                                 



Skolverket  

  
 2015-04-15 

71 (165) 
 
Det nationella programrådet konstaterar att en svag rekrytering av elever till indu-
stritekniska programmet innebär att programmet på många ställen riskerar att läg-
gas ned. En grundinställning hos programrådet är att programmet generellt bör 
vara riksrektryterande. Detta mot bakgrund av att utbildningarna är utrustningskrä-
vande, behöver närhet till lämpliga industrier och att utbildningar med få elever kan 
få svårt att överleva.27 Erfarenheter från Skolverkets programreferensskolor visar 
att det är vanligt att gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen delar 
lokaler och lärare. Ibland blandas också grupperna, vilket stärker utbildningen för 
alla elever. Eventuella nedläggningar av industritekniska skolor får därför större 
konsekvenser än bara för eleverna på gymnasieskolan. 

Andelen lärlingar på programmet är sex procent, vilket motsvarar genomsnittet för 
yrkesprogrammen. Programrådet är generellt avvaktande inför lärlingsutbildning, 
bland annat därför att de yrkesteoretiska delarna riskerar att bli eftersatta om för 
stor del av utbildningen är företagsförlagd. 

Uppföljningar av det tidigare industriprogrammet visar att det är ett program med 
ganska hög andel etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieskolan.28 Det 
finns, menar programrådet, ett stort behov av utbildade elever från programmets 
samtliga inriktningar. Programrådet ser till exempel goda prognoser för svetsare. 
Enligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbetskraft är industri-
tekniska programmet ett av fyra yrkesprogram där sannolikheten är god att man 
etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter en fullföljd utbildning.29 Arbetsför-
medlingens bedömning grundar sig i att det kommer att råda goda eller mycket 
goda möjligheter till anställning inom flera av programmets yrkesutgångar, till ex-
empel CNC-operatör. Mer än hälften av eleverna som avslutat gymnasieskolan på 
industritekniska programmet har utökat program, men det är endast en knapp tred-
jedel som har grundläggande högskolebehörighet. Utbildningar som kombinerar 
praktik med ett avancerat teoretiskt innehåll anordnas idag inom ramen för Teknik-
college, en samverkansmodell som initierats av arbetsmarknadens parter inom in-
dustriområdet. Ofta utgår dessa utbildningar från industritekniska programmet som 
utökas med 300 poäng.30  

 

27 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkes-
programmen i gymnasieskolan (U2013/1100/S). 
28 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411  
29 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick. 
30 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkes-
programmen i gymnasieskolan (U2013/1100/S).  
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Naturbruksprogrammet (NB) 
Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med 
växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möj-
ligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, 
främst med koppling till naturbruk. Programmet har fyra inriktningar: djur; lantbruk; 
skog; trädgård.  

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt naturbruksprogrammet har varit i princip oföränd-
rad under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Det har skett en viss, om 
än marginell, ökning av andelen som går programmet av elever på samtliga yrkes-
program i årskurs 1. 

På naturbruksprogrammet går 8 038 elever läsåret 2014/15. Andelen lärlingar är låg 
jämfört med övriga yrkesprogram, enbart 2,4 procent. 

Sökande och nybörjare på naturbruksprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 3 646 3 074 2 771 2 813 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 3,0 2,8 2,6 2,7 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 710 2 453 2 361 2 404 
Andel (%) nybörjare 82,8 84,1 84,6 87,5 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 192,0 193,5 197,5 199,8 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på naturbruksprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,5 2,3 2,3 2,3 
… av elever på  

nationella program 
3,0 2,9 2,9 2,9 

… av elever på yrkes 
program 

7,9 8,0 8,1 8,3 

Antal elever på naturbruksprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 3 280 2 930 2 807 2 765 
Antal elever i åk 2 - 3 064 2 706 2 600 
Antal elever i åk 3 - - 3 034 2 673 
Alla årskurser   8 547 8 038 
Varav lärlingar 42 110 199 195 
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På naturbruksprogrammet är en majoritet av eleverna kvinnor. Andelen elever med 
utländsk bakgrund är mycket liten i jämförelse med andra program – den har dock 
ökat i viss grad över läsåren. Också andelen elever med eftergymnasialt utbildade 
föräldrar har ökat något, och denna andel är betydligt högre jämfört med andra 
yrkesprogram. Närapå hälften av eleverna går det senaste läsåret på en skola med 
enskild huvudman. Detta att jämföra med yrkesprogrammen totalt, där var fjärde 
elev går i skola med enskild huvudman. 

Eleverna på naturbruksprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 280 5 994 8 547 8 038 
Andel (%) kvinnor  68,9 68,2 67,8 67,1 
Andel (%) män 31,1 31,8 32,2 32,9 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

96,4 
3,6 

95,7 
4,3 

95,2 
4,8 

94,6 
5,4 

Andel (%) offentlig huvudm. 55,9 54,8 53,5 51,1 
Andel (%) enskild huvudm. 44,1 45,2 46,5 48,9 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

37,3 

 
 

38,9 

 
 

39,8 

 
 

41,0 
 – gymnasial (%) 62,7 61,1 60,2 59,0 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Naturbruksprogrammet ges läsåret 2014/15 på 98 skolenheter. Detta innebär en 
minskning från 107 enheter läsåret 2012/13, en minskning som enbart gäller sko-
lenheter med offentlig huvudman. Detta program, tillsammans med hantverkspro-
grammet, utmärker sig genom att det bedrivs vid fler skolenheter med enskilda än 
med offentliga huvudmän. Antalet kommuner som har elever på naturbrukspro-
grammet har minskat till 73 till läsåret 2014/15.  

Antal skolenheter med elever i åk 1 på naturbruksprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 107 101 98 
Offentlig huvudman - 50 45 43 
Enskild huvudman - 57 56 55 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på naturbruksprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

86 80 78 73 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Majoriteten av programmets elever, och i synnerhet kvinnorna, går på inriktningen 
djur. Inriktningen trädgård är mycket liten, med enbart 55 av eleverna i årskurs 3 
läsåret 2014/15. 

Antal och andel (%) elever per naturbruksprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Djur 

 
 

1 866 

 
 

1 728 

 
 

138 

 
 

1 628 

 
 

1 516 

 
 

112 
Andel (%) elever  64,3 86,9 15,1 63,5 86,2 13,9 
Antal elever på 
inriktning:  
Lantbruk 

 
 

468 

 
 

167 

 
 

301 

 
 

419 

 
 

171 

 
 

248 
Andel (%) elever  16,1 8,4 33,0 16,4 9,7 30,8 
Antal elever på 
inriktning:  
Skog 

 
 

487 

 
 

48 

 
 

439 

 
 

460 

 
 

47 

 
 

413 
Andel (%) elever 16,8 2,4 48,2 18,0 2,7 51,4 
Antal elever på 
inriktning:  
Trädgård 

 
 

79 

 
 

46 

 
 

33 

 
 

55 

 
 

24 

 
 

31 
Andel (%) elever 2,7 2,3 3,6 2,1 1,4 3,9 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

2 900 

 
 

1 989 

 
 

911 

 
 

2 562 

 
 

1 758 

 
 

804 
 100 100 100 100 100 100 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Efter ett år på naturbruksprogrammet är cirka 90 procent av eleverna kvar på pro-
grammet. De elever som bytt till annat program återfinns i endast något högre ut-
sträckning på annat yrkesprogram än på högskoleförberedande program. 

Efter två år har ytterligare ett par procent lämnat programmet, och dessa utgörs av 
elever som inte längre är registrerade i gymnasieskolan. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturbruksprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  89,9 86,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,5 4,8 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,5 4,3 

Bytt till introduktionsprogram 1,4 1,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,7 2,7 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturbruksprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  89,2 87,1 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,2 4,5 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,3 3,5 

Bytt till introduktionsprogram 1,7 1,5 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,6 3,4 



Skolverket  

  
 2015-04-15 

75 (165) 
 
 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturbruksprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,4 
Bytt till (annat) yrkesprogram 3,6 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

3,1 

Bytt till introduktionsprogram 1,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på naturbruksprogrammet har en ge-
nomströmning i nivå med den genomsnittliga för elever på yrkesprogrammen. Ele-
ver med eftergymnasialt utbildade föräldrar avslutar programmet i högre utsträck-
ning inom 3 år. Dessa elever har också i högre grad nått examen än elever vars för-
äldrar högst hade gymnasial utbildning. Männen på naturbruksprogrammet har i 
något högre utsträckning avslutat gymnasieskolan inom 3 år – en något högre andel 
av kvinnorna är ännu registrerade i gymnasieskolan 4 år efter att de påbörjat pro-
grammet. Bland avgångseleverna har dock kvinnorna i högre utsträckning nått ex-
amen än männen, som i högre grad avslutat med studiebevis. Kvinnorna på pro-
grammet har i lägre grad än männen påbörjat och avslutat gymnasieskolan på na-
turbruksprogrammet. Detta innebär att en högre andel av kvinnorna har bytt till 
annat program.  

Genomströmning för nybörjarelever på naturbruksprogrammet HT 2011, resultat 
efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Naturbruksprogrammet 2 710 76,6 65,6 10,9 74,8 11,4 
Kvinnor 1 840 75,8 67,5 8,3 73,3 12,4 
Män 870 78,3 61,7 16,6 77,8 9,1 
Svensk bakgrund 2 622 77,1 66,2 10,9 75,3 11,1 
Utländsk bakgrund 86 62,8 51,2 11,6 60,5 20,9 
Offentlig huvudman 1 518 75,1 63,7 11,4 74,1 11,0 
Enskild huvudman 1 192 78,4 68,1 10,3 75,6 11,8 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
– eftergymnasial 1 022 79,3 72,1 7,1 77,3 11,4 
– gymnasial 1 657 75,2 62,2 13,0 73,5 11,3 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på naturbruksprogrammet är andelen 
med examen strax under genomsnittet för samtliga yrkesprogram. En hög andel av 
eleverna har läst utökade program, och en hög andel har erhållit grundläggande 
högskolebehörighet. När det gäller det sistnämnda är skillnaden stor mellan elever 
med gymnasialt respektive eftergymnasialt utbildade föräldrar. 

Studieresultaten är bättre för de elever som gått programmet på fristående skolor.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på naturbruksprogrammet 
VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Naturbrukspro-
grammet 2 520 83,1 16,9 61,7 46,6 13,8 
Kvinnor 1 688 86,7 13,3 69,3 56,2 14,1 
Män 832 75,8 24,2 46,2 27,2 13,1 
Svensk bakgrund 2 444 83,2 16,8 61,5 46,4 13,8 
Utländsk bakgrund 76 81,6 18,4 67,1 52,6 13,5 
Offentlig huvudman 1 390 81,6 18,4 54,7 37,7 13,7 
Enskild huvudman 1 130 85,0 15,0 70,3 57,5 13,9 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 1 016 88,0 12,0 72,1 57,3 14,3 
– gymnasial 1 481 80,0 20,0 54,7 39,4 13,4 

 
Kommentarer om naturbruksprogrammet 
Av naturbruksprogrammets fyra inriktningar går långt mer än hälften av eleverna 
på inriktningen djur. Inom denna inriktning ges utbildningar till dels hästskötare 
och dels andra utbildningar som innebär arbete med andra djurslag eller grupper av 
djur. Skolverket har i en hemställan uppmärksammat regeringen om att det finns 
utbildningar inom programmet som skiljer sig avsevärt åt beloppsmässigt inom 
samma inriktning.31 Detta kan dels leda till att vissa skolor inte får full kostnadser-
sättning för en utbildning, dels att vissa skolor överkompenseras och får en icke 
avsedd konkurrensfördel.  Riksprislistans nivå kan därför påverka vilka utbildningar 
som erbjuds av skolorna. Yrkesprogramsutredningen har nyligen lyft fram samma 
fråga och föreslår en ändring i programstrukturen och inriktningarna som ett sätt 
att komma åt problemet och skapa tydlighet.32  

Erfarenheter från Skolverkets programreferensskolor säger att skolorna kommuni-
cerar med föräldrar och blivande elever, inte genom att ange inriktningen djur utan 
genom att i stället ange att man erbjuder inriktningarna häst, hund, djurparksdjur, 
sällskapsdjur etc. Skolverket menar att det i viss mån är förvirrande att begreppet 

31 Hemställan angående Delinriktningar i riksprislistan (dnr 2012:109) 
32 SOU 2015:29: En yrkesinriktning inom teknikprogrammet. Delbetänkande av Yrkesprogramsutred-
ningen. 
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”inriktningar” används i sammanhang som snarast hänför sig till programmets yr-
kesutgångar. Det nationella programrådet för naturbruksprogrammet påtalar att 
behoven på arbetsmarknaden är stora inom vissa av programmets yrkesområden 
och små inom andra. Programrådet anser att det är angeläget att uppmärksamma 
områden där behoven av arbetskraft är stor.  

Trädgård är den i särklass minsta inriktningen. Programrådet anser att när skolor 
med goda resurser för utbildning inom trädgård blir tvungna att lägga ned inrikt-
ningen på grund av för få sökande, kan det i framtiden bli svårt att återskapa erfor-
derliga resurser. Frågan om riksrekrytering för naturbruksprogrammet är, menar 
programrådet, en angelägen fråga och bedömer att det på ett positivt sätt skulle 
effektivisera utbildningen. Yrkesutgångar som i ett närområde lockar få elever 
skulle då få möjlighet till större klasser vid ett riksintag.33 

Programreferensskolorna anger att det är relativ lätt att hitta lämpliga apl-platser 
med undantag för inriktning djur. Det sistnämnda gäller dock inte för arbetsplatser 
med anknytning till häst. Andelen lärlingar är låg jämfört med andra yrkesprogram. 
Det nationella programrådet för naturbruksprogrammet menar att lärlingsutbild-
ning är särskilt intressant inom hästbranschen. Inom denna sektor har under en 
längre tid många utbildat sig till hästskötare i lärlingsliknande former. Inom natur-
brukssektorns övriga yrkesområden förekommer lärlingsutbildning i begränsad 
omfattning. För många av programmets inriktningar och yrkesutgångar är det svårt 
att nå upp till 50 procent lärande på arbetsplats, menar programrådet. 

Andelen elever som avslutat programmet med yrkesexamen är strax under genom-
snittet för samtliga yrkesprogram. Uppföljningar av det tidigare naturbrukspro-
grammet visar en splittrad bild av ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden ett 
år efter gymnasieskolan. Medan 25 procent hade en etablerad ställning hade 31 
procent en svag ställning på arbetsmarknaden.34 Arbetsmarknadens behov av utbil-
dade inom trädgård är betydande och motsvaras på intet sätt av det antal som ut-
bildas.35 Det nationella programrådet anser att denna situation är mycket allvar-
lig. Enligt programrådet finns det en god arbetsmarknad för utbildade elever på alla 
yrkesutgångar inom inriktningen lantbruk, inom inriktningen skog på yrkesutgångar-
na skogsmaskinförare och skogsvårdare, samt inom inriktningen djur för elever på 
yrkesutgången hästskötare–trav. Det omvända gäller, menar programrådet, för yr-
kesutgångarna arbete med hund, djurvård och hästskötare-ridning inom inriktning-
en djur samt yrkesutgången jakt- och viltvård inom inriktningen skog. Här är beho-
vet att rekrytera mindre än det antal elever som utbildas idag.  

Programrådet menar att en annan konsvekvens av att få har en grundutbildning 
inom trädgårdsområdet, är att det blir alltför få sökande till trädgårdsutbildningar 
på yrkeshögskola för att sådana ska kunna starta, vilket leder till alltför få vidareut-
bildade i förhållande till behoven. 

33 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkes-
programmen i gymnasieskolan (U2013/1100/S). 
34 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411.  
35 SLU 2012: Branschbeskrivning trädgård. 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restau-
rang- och livsmedelssektorn, till exempel inom restaurang, bageri och med färskva-
ror. Programmet har tre inriktningar: bageri och konditori; färskvaror, delikatesser och 
catering; kök och servering. 

Elever på programmet 
Andelen av eleverna som sökt restaurang- och livsmedelsprogrammet i första hand, 
och andelen elever på detta program av alla elever i årskurs 1 på yrkesprogrammen, 
har varit i princip oförändrad under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes.  

På restaurang- och livsmedelsprogrammet går 6 498 elever läsåret 2014/15. Av 
dessa går sju procent programmet som lärlingar. 

Sökande och nybörjare på restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 3 433 2 909 2 683 2 559 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 2,9 2,6 2,5 2,4 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 343 1 973 1 831 1 813 
Andel (%) nybörjare 79,8 79,4 80,6 81,7 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 176,3 179,1 185,0 188,8 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,2 2,0 1,9 1,8 
… av elever på  

nationella program 
2,7 2,4 2,3 2,3 

… av elever på yrkes 
program 

7,0 6,7 6,6 6,7 

Antal elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 2 940 2 486 2 275 2 224 
Antal elever i åk 2 - 2 702 2 261 2 096 
Antal elever i åk 3 - - 2 582 2 178 
Alla årskurser   7 118 6 498 
Varav lärlingar 119 228 335 453 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det yrkesprogram som har mest jämn 
könsfördelning, med en viss övervikt av kvinnor. Andelen elever med utländsk 
bakgrund är låg jämfört med andra program, även om denna andel i likhet med de 
flesta program ökat något över åren. En låg och över perioden minskande andel av 
eleverna går detta program på fristående skolor.  

Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  2 940 5 188 7 118 6 498 
Andel (%) kvinnor  54,1 56,6 57,0 57,9 
Andel (%) män 45,9 43,4 43,0 42,1 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

91,1 
8,9 

91,1 
8,9 

90,6 
9,4 

89,4 
10,6 

Andel (%) offentlig huvudm. 82,9 83,8 85,6 86,2 
Andel (%) enskild huvudm. 17,1 16,2 14,4 13,8 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

31,6 

 
 

32,9 

 
 

33,8 

 
 

34,9 
 – gymnasial (%) 68,4 67,1 66,2 65,1 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
En viss minskning skedde till läsåret 2013/14 i antalet skolenheter som ger restau-
rang- och livsmedelsprogrammet. Läsåret 2014/15 ökade åter antalet skolenheter – 
enbart med offentlig huvudman – till 141. Antalet skolkommuner med elever på 
programmet har minskat från 132 till 110 under de fyra läsåren sedan Gy 2011 in-
fördes. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 145 131 141 
Offentlig huvudman - 110 103 112 
Enskild huvudman - 35 28 29 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

132 115 107 110 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Programinriktningen kök och servering är den dominerande. Färskvaror, delikatesser och 
catering hör till gymnasieskolans minsta inriktningar, med endast några få elever i 
årskurs 3 läsåret 2014/15. 

Antal och andel (%) elever per restaurang- och livsmedelsprogrammets inrikt-
ningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Bageri 
och konditori 

 
 

437 

 
 

346 

 
 

91 

 
 

483 

 
 

408 

 
 

75 
Andel (%) elever  17,7 24,7 8,5 22,3 32,2 8,3 
Antal elever på 
inriktning: Färskva-
ror, delikatesser 
och catering 

 
 
 

46 

 
 
 

29 

 
 
 

17 

 
 
 

12 

 
 
 

9 

 
 
 

3 
Andel (%) elever  1,9 2,1 1,6 0,6 0,7 0,3 
Antal elever på 
inriktning: Kök och 
servering 

 
 

1 989 

 
 

1 026 

 
 

963 

 
 

1 674 

 
 

849 

 
 

825 
Andel (%) elever 80,5 73,2 89,9 77,2 67,1 91,4 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

2 472 

 
 

1 401 

 
 

1 071 

 
 

2 169 

 
 

1 266 

 
 

903 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
För nybörjareleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet har kvarvaron på 
programmet varit något varierande mellan åren från 2011 till 2013. Andelen elever 
som lämnat programmet har varit ungefär lika stor som på andra yrkesprogram, 
och de flesta av dessa har bytt till andra yrkesprogram.  

Efter två år på detta program är emellertid en jämförelsevis hög andel av eleverna – 
5 procent – inte längre registrerade i gymnasieskolan. Huruvida dessa elever befin-
ner sig i andra studier än gymnasieskola, i arbetslöshet eller i arbete går inte att ut-
läsa ur statistiken. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet ht 2011, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  88,2 84,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,7 6,8 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,7 2,7 

Bytt till introduktionsprogram 0,9 0,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 5,0 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet ht 2012, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  86,9 82,7 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,9 7,7 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

3,0 3,0 

Bytt till introduktionsprogram 2,3 1,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,9 4,7 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på restaurang- och livsmedelsprogrammet ht 2013, 
andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  89,9 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,0 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

2,4 

Bytt till introduktionsprogram 0,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,8 
 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på restaurang- och livsmedelspro-
grammet har en något lägre grad av genomströmning jämfört med den genomsnitt-
liga för yrkesprogrammen. Detta gäller männen samt de elever som har föräldrar 
med högst gymnasial utbildning, samt (de få) eleverna med utländsk bakgrund. 

Genomströmning för nybörjarelever på restaurang- och livsmedelsprogrammet 
HT 2011, resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Restaurang- och livsme-
delsprogrammet 2 343 74,9 62,9 12,0 72,9 9,9 
Kvinnor 1 293 77,6 67,0 10,6 75,6 9,0 
Män 1 050 71,5 57,9 13,6 69,6 11,0 
Svensk bakgrund 2 172 75,8 64,5 11,2 73,8 9,7 
Utländsk bakgrund 170 62,9 42,4 20,6 61,2 12,9 
Offentlig huvudman 1 940 75,1 62,5 12,6 73,2 10,3 
Enskild huvudman 403 73,9 65,0 8,9 71,2 8,2 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 759 77,1 68,4 8,7 75,1 9,5 
 – gymnasial 1 555 73,8 60,6 13,2 72,0 10,2 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på restaurang- och livsmedelsprogram-
met är andelen med examen lägre jämfört med andelen för yrkesprogram totalt. 
Alltså har färre elever som läst programmets fulla omfattning har lyckats uppnå 
examenskriterierna. Skillnader finns mellan könen och sett till föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund. Män och elever vars föräldrar har gymnasial utbildningsnivå är 
grupper som har lägre studieresultat. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på restaurang- och livs-
medelsprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Restaurang- och 
livsmedelspro-
grammet 2 138 81,4 18,6 43,0 25,4 13,34 
Kvinnor 1 247 83,0 17,0 44,5 27,8 13,8 
Män 891 79,1 20,9 40,9 21,9 12,7 
Svensk bakgrund 1 969 82,6 17,4 42,6 25,9 13,4 
Utländsk bakgrund 169 66,9 33,1 47,9 18,9 12,2 
Offentlig huvudman 1 829 80,9 19,1 42,9 22,6 13,3 
Enskild huvudman 309 84,1 15,9 43,4 41,7 13,7 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
– eftergymnasial 715 85,9 14,1 51,0 35,2 13,6 
– gymnasial 1 397 79,3 20,7 38,9 20,5 13,2 

 

Kommentarer om restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Utmärkande för programmet just nu, och framför allt för dess största inriktning 
kök och servering, är att elevantalet inte motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Att öka antalet elever på programmet och få fler anställningsbara elever är därför 
den fråga som det nationella programrådet för restaurang- och livsmedelspro-
grammet vill prioritera under 2015. Erfarenheter från Skolverkets programreferens-
skolor36 visar att skolorna i stor utsträckning följer det av Skolverket och nationella 
programrådet föreslagna innehållet för yrkesutgångarna kock respektive bagare och 
konditor. Istället för yrkesutgången servitör erbjuder flera skolor yrkesutgången 
kock förstärkt med serveringskurser. Skolorna menar att en sådan yrkesutgång ger 
eleverna större möjligheter på arbetsmarknaden än den som branschen på nationell 
nivå rekommenderar. 
 

36 Notera att de skolor som erbjuder restaurang- och livsmedelsprogrammet som har ingått i Skol-
verkets programreferensskolor rör sig främst om skolor med ganska många elever. Enligt Skolver-
kets bedömning har mer än hälften av skolorna som erbjuder programmet färre än 15 elever per 
årskull.  
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Programrådet menar att det finns mycket som talar för ett kraftigt ökande rekryte-
ringsbehov inom restaurang- och livsmedelssektorn, särskilt inom restaurang. En-
ligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbetskraft är arbetsmark-
naden mycket god för kockar med relevant utbildning och yrkeserfarenhet. Nyut-
examinerade kockar kan dock ha svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ar-
betsförmedlingen bedömer att även bagare och konditorer samt servitörer med 
relevant utbildning har goda möjligheter till jobb. Även här betonas erfarenhet och 
hantverksmässig kunskap.37 Programrådet har uppmärksammat att undervisningen 
på en del skolor genomförs med halvfabrikat och därför önskar programrådet att 
det hantverksmässiga i utbildningen förstärks ytterligare i vissa ämnesplaner.  

Elever på referensskolorna vittnar om svårigheter att välja mellan kurser som ger 
grundläggande högskolebehörighet och kurser som gör att de kommer längre mot 
yrket. Yrkeskurserna saknas ofta som alternativ i det individuella valet. Schematek-
niska problem anges ofta som skäl från lärare och skolledning då yrkeskurserna ofta 
förläggs till hela dagar medan schemat för det individuella valet ofta är på kortare 
lektionstid.  

37 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick. 
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VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 
 
VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från program-
met ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fas-
tighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS. Programmet har fyra inrikt-
ningar: fastighet; kyl- och värmepumpsteknik; ventilationsteknik; VVS. 

Elever på programmet 
Andelen av samtliga sökande som valt VVS- och fastighetsprogrammet i första 
hand har varit oförändrad under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. 
Detsamma gäller andelen som går detta program av eleverna på samtliga yrkespro-
gram i årskurs 1. 

På VVS- och fastighetsprogrammet går 3 582 elever läsåret 2014/15, vilket innebär 
att det jämte hotell- och turismprogrammet är ett av de två minsta yrkesprogram-
men. Läsåret 2014/15 gick 16 procent av eleverna programmet som lärling. Detta 
är det yrkesprogram som har högst andel lärlingar, och denna andel har varit kraf-
tigt ökande mellan läsåren. 

 

Sökande och nybörjare på VVS- och fastighetsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 1 795 1 628 1 504 1 441 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 1,5 1,5 1,4 1,4 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 233 1 149 1 061 984 
Andel (%) nybörjare 81,5 82,7 85,4 83,6 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 174,1 171,5 177,3 178,4 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 1,1 1,1 1,0 1,0 
… av elever på  

nationella program 
1,4 1,4 1,3 1,2 

… av elever på yrkes 
program 

3,6 3,8 3,6 3,6 
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Antal elever på VVS- och fastighetsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 1 513 1 390 1 242 1 180 
Antal elever i åk 2 - 1 412 1 268 1 158 
Antal elever i åk 3 - - 1 364 1 244 
Alla årskurser   3 874 3 582 
Varav lärlingar 75 271 531 576 
 
 
På VVS- och fastighetsprogrammet har det över åren inte skett några förändringar 
av elevsammansättningen, såtillvida att nära samtliga av programmets elever är män 
och en oförändrad majoritet har föräldrar med högst gymnasial utbildning. Liksom 
på de flesta andra program har en viss ökning skett av andelen elever med utländsk 
bakgrund.  

Eleverna på VVS- och fastighetsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  1 513 2 802 3 874 3 582 
Andel (%) kvinnor  2,0 2,3 2,5 2,5 
Andel (%) män 98,0 97,7 97,5 97,5 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

88,4 
11,6 

86,5 
13,5 

86,0 
14,0 

85,0 
15,0 

Andel (%) offentlig huvudm. 69,4 70,6 70,3 69,9 
Andel (%) enskild huvudm. 30,6 29,4 29,7 30,1 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

32,3 

 
 

31,9 

 
 

32,2 

 
 

33,0 
 – gymnasial (%) 67,7 68,1 67,8 67,0 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
VVS- och fastighetsprogrammet ges vid 102 skolenheter läsåret 2014/15. Pro-
grammet erbjuds i 69 av landets kommuner läsåret 2014/15 – en minskning från 87 
kommuner läsåret 2011/12.  

Antal skolenheter med elever i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 110 102 102 
Offentlig huvudman - 69 64 61 
Enskild huvudman - 41 38 41 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

87 79 72 69 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Inriktningen VVS är den som dominerar bland eleverna på programmet. Inrikt-
ningen ventilationsteknik är mycket liten med endast 19 elever i årskurs 3 läsåret 
2014/15. 

Antal och andel (%) elever per VVS- och fastighetsprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Fastighet 

 
 

88 

 
 

1 

 
 

87 

 
 

102 

 
 

2 

 
 

100 
Andel (%) elever  6,9 4,2 6,9 8,2 6,1 8,3 
Antal elever på 
inriktning: Kyl- och 
värmepumpsteknik 

 
 

112 

 
 

2 

 
 

110 

 
 

94 

 
 

5 

 
 

89 
Andel (%) elever  8,8 8,3 8,8 7,6 15,2 7,3 
Antal elever på 
inriktning:  
Ventilationsteknik 

 
 

32 

 
 

3 

 
 

29 

 
 

19 

 
 

1 

 
 

18 
Andel (%) elever 2,5 12,5 2,3 1,5 3,0 1,5 
Antal elever på 
inriktning:  
VVS 

 
 

1 044 

 
 

18 

 
 

1 026 

 
 

1 029 

 
 

25 

 
 

1 004 
Andel (%) elever 81,8 75,0 81,9 82,7 75,8 82,9 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

1 276 

 
 

24 

 
 

1 252 

 
 

1 244 

 
 

33 

 
 

1 211 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
För nybörjareleverna på VVS- och fastighetsprogrammet har kvarvaron på pro-
grammet varit något varierande mellan åren från 2011 till 2013. Andelen elever som 
lämnat programmet har varit ungefär lika stor som på andra yrkesprogram, och de 
flesta av de som lämnat VVS- och fastighetsprogrammet har bytt till andra yrkes-
program.  

Av nybörjareleverna höstterminen 2012 har en jämförelsevis hög andel av eleverna 
lämnat VVS- och fastighetsprogrammet efter två år på programmet. De flesta av 
dessa elever har bytt till andra yrkesprogram. 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet ht 2011, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  91,2 88,2 
Bytt till (annat) yrkesprogram 6,4 6,4 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

1,1 1,5 

Bytt till introduktionsprogram 0,4 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,9 3,4 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet ht 2012, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  87,3 83,7 
Bytt till (annat) yrkesprogram 8,4 9,1 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,3 2,0 

Bytt till introduktionsprogram 1,0 0,9 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,0 4,3 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på VVS- och fastighetsprogrammet ht 2013, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  89,6 
Bytt till (annat) yrkesprogram 7,2 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

0,7 

Bytt till introduktionsprogram 1,0 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 

Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på VVS- och fastighetsprogrammet 
har en något högre genomströmning jämfört med andelen för yrkesprogram totalt. 
Det är också en högre andel av dessa elever som har avslutat utbildningen inom 
samma program, samt en lägre andel som är kvar i gymnasieskolan efter tre år. 
I dessa avseenden är det stora skillnader mellan elever som gått programmet på 
offentliga och fristående skolor, på så vis att de senare har sämre genomströmning.  

Genomströmning för nybörjarelever på VVS- och fastighetsprogrammet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
VVS- och fastighetspro-
grammet 1 233 78,3 71,6 6,7 76,5 8,2 
Kvinnor* 22 63,6 54,5 9,1 54,5 18,2 
Män 1 211 78,6 71,9 6,7 76,9 8,0 
Svensk bakgrund 1 108 80,1 73,6 6,6 78,1 8,0 
Utländsk bakgrund 124 62,1 54,0 8,1 62,1 9,7 
Offentlig huvudman 876 83,7 76,1 7,5 82,4 7,1 
Enskild huvudman 357 65,3 60,5 4,8 61,9 10,9 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 405 79,5 73,1 6,4 78,5 9,6 
 – gymnasial 820 77,9 71,2 6,7 75,6 7,2 
* Uppgifterna om kvinnors genomströmning är osäkra eftersom de baseras på bara 22 individer. 
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Bland de eleverna som avslutat VVS- och fastighetsprogrammet är andelen med 
examen hög jämfört med genomsnittet för samtliga yrkesprogram. Andelen av 
dessa elever som uppnått grundläggande högskolebehörighet är däremot förhållan-
devis låg. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på VVS- och fastighets-
programmet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
VVS- och fastig-
hetsprogrammet 1 147 89,0 11,0 38,1 20,9 12,4 
Kvinnor* 19 89,5 10,5 52,6 31,6 13,1 
Män 1 128 89,0 11,0 37,9 20,7 12,4 
Svensk bakgrund 1 033 89,7 10,3 38,1 21,2 12,5 
Utländsk bakgrund 114 82,5 17,5 37,7 18,4 11,6 
Offentlig huvudman 860 88,0 12,0 39,9 21,0 12,5 
Enskild huvudman 287 92,0 8,0 32,8 20,6 12,0 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – gymnasial 375 89,6 10,4 45,6 25,6 12,5 
 – eftergymnasial 764 89,0 11,0 34,3 18,6 12,3 
* Uppgifterna om kvinnors studieresultat är osäkra eftersom de baseras på bara 19 individer. 

 
Kommentarer om VVS- och fastighetsprogrammet 
Andelen elever som går på VVS- och fastighetsprogrammet har varit oförändrad 
under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Erfarenheter från Skolverkets 
programreferensskolor visar att eleverna inte alltid har kunskap om vad inriktning-
en fastighet verkligen går ut på. Det förkommer en uppfattning om att inriktningen 
fastighet leder till ”smutsiga jobb” eller att ”serva personer som ringer och vill ha 
hjälp i sina lägenheter”. Bäst information anser eleverna att man har om VVS, som 
är den största av programmets inriktningar.  

Endast något omkring två procent av eleverna på programmet är kvinnor. Det nat-
ionella programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet föreslår att en del av de 
pengar regeringen satsar på informationskampanjen riktad mot grundskolelever 
särskilt skulle kunna gå till att få fler tjejer att söka VVS- och fastighetsprogrammet 
och andra program där kvinnor är i minoritet.  

VVS- och fastighetsprogrammet är det yrkesprogram som har högst andel lärlingar. 
Inom några av programmets yrkesutgångar, till exempel VVS-montör, förekommer 
färdigutbildning efter gymnasieskolan i form av en lärlingsanställning. Branschföre-
trädare anser att den gymnasiala lärlingsutbildningen kan passa in i branschens ut-
bildningsvägar men lyfter fram vikten av att kvalitetssäkra utbildningen.38 Program-

38 Skolverket 2013: Utvecklingen av lärlingsutbildningen, rapport 397. 
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rådet ser gärna en regional eller nationell databas för apl-platser som ett sätt att 
underlätta kontakten mellan skolor och arbetsgivare.  

Andelen elever som avslutat programmet med yrkesexamen är hög. Uppföljningar 
av det tidigare energiprogrammet39 visar att nästan hälften av eleverna var etable-
rade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieskolan.40 Arbetsförmedlingen gör 
bedömningen att det finns en stor efterfrågan på VVS-montörer, en vanlig yrkesut-
gång från inriktningen VVS.41 Enligt programrådet finns ett stort rekryteringsbehov 
inom ventilation, men inriktningen ventilationsteknik är programmets minsta med ett 
fåtal elever. Programrådet menar att ventilationsteknik är ett relativt nytt utbild-
ningsområde och befinner sig på flera sätt i en utvecklingsfas, såväl vad gäller rekry-
tering av elever som av bra arbetsplatser för apl. När det gäller den framtida kom-
petensförsörjningen i fastighetsbranschen hyser programrådet stor oro då alltför få 
elever utbildas inom inriktningen. Inom både ventilations- och fastighetsområdet, 
menar programrådet, söker många gånger arbetsgivare i första hand personer med 
erfarenhet och ibland med någon form av fortsatt utbildning från yrkeshögskola 
och högskola. 

39 Energiprogrammet är inte fullt jämförbart med VVS- och fastighetsprogrammet. 
40 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411.  
41 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick. 
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Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 
 
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 
ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst.  

Elever på programmet 
Andelen sökande till vård- och omsorgsprogrammet har ökat något under de fyra 
läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Detsamma gäller programmets andel av ele-
verna i årskurs 1 på yrkesprogrammen. 

På vård- och omsorgsprogrammet går 9 164 elever läsåret 2014/15. Av dessa är 8 
procent lärlingar, en ökning från 6 procent 2013/14. 

Sökande och nybörjare på vård- och omsorgsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 3 924 3 772 4 117 3 905 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 3,3 3,4 3,9 3,7 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 546 2 300 2 435 2 344 
Andel (%) nybörjare 76,3 73,6 75,3 75,4 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 180,9 178,4 183,5 187,5 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,5 2,5 2,7 2,6 
… av elever på  

nationella program 
3,1 3,1 3,3 3,2 

… av elever på yrkes 
program 

8,0 8,5 9,4 9,4 

Antal elever på vård- och omsorgsprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 3 345 3 142 3 250 3 132 
Antal elever i åk 2 - 3 078 2 967 3 063 
Antal elever i åk 3 - - 3 062 2 969 
Alla årskurser   9 279 9 164 
Varav lärlingar 134 356 575 715 
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På vård- och omsorgsprogrammet är det en stabil kvinnodominans. Andelen elever 
med utländsk bakgrund har ökat stort under perioden från läsåren 2011/12 till 
2014/15 – en ökning från en knapp fjärdedel till nära en tredjedel. Andelen av ele-
verna som går vård- och omsorgsprogrammet på en skola med enskild huvudman har 
ökat, i synnerhet till läsåret 2014/15. 

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 345 6 220 9 279 9 164 
Andel (%) kvinnor  82,2 82,3 82,4 81,4 
Andel (%) män 17,8 17,7 17,6 18,6 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

75,8 
24,2 

73,1 
26,9 

71,9 
28,1 

68,1 
31,9 

Andel (%) offentlig huvudm. 80,7 79,4 78,3 75,4 
Andel (%) enskild huvudm. 19,3 20,6 21,7 24,6 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 

 
 

31,9 

 
 

32,1 

 
 

31,5 

 
 

30,9 
 – gymnasial (%) 68,1 67,9 68,5 69,1 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 2014/15 
samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Det har skett en ökning av antalet skolenheter som erbjuder programmet. Samtidigt 
har det skett en viss minskning i antalet skolkommuner. Denna minskning i antal 
kommuner parallellt med ökningen av skolenheter beror på att skolenheter kan om-
bildas, slås samman eller delas upp inom kommunerna. På så vis har det alltså nation-
ellt skett en koncentration av skolenheter som erbjuder programmet till färre kom-
muner men på fler skolor än tidigare. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 180 186 191 
Offentlig huvudman - 133 138 144 
Enskild huvudman - 47 48 47 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

142 136 138 132 
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Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Nära 90 procent av eleverna på vård- och omsorgsprogrammet går kvar på samma 
program efter ett respektive två år. Bland de elever som lämnar programmet är det 
vanligast med byten till andra yrkesprogram, men efter två år är 4 procent  inte längre 
registrerade i gymnasieskolan. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  89,6 87,1 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,4 5,7 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,8 2,7 

Bytt till introduktionsprogram 1,1 0,6 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,1 3,8 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  90,2 86,9 
Bytt till (annat) yrkesprogram 4,9 5,7 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

2,7 2,8 

Bytt till introduktionsprogram 1,1 0,7 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,2 3,9 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,3 
Bytt till (annat) yrkesprogram 5,2 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

2,1 

Bytt till introduktionsprogram 1,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,1 
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Genomströmning och studieresultat 
Eleverna som påbörjat sina gymnasiestudier på vård- och omsorgsprogrammet har en 
genomströmning nära genomsnittet för samtliga yrkesprogram. Män, elever med ut-
ländsk bakgrund samt elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning har i ge-
nomsnitt lägre grad av genomströmning med examen inom 3 år. 

Genomströmning för nybörjarelever på vård- och omsorgsprogrammet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
YP totalt 32 754 76,3 66,6 9,7 74,0 10,7 
Vård- och omsorgspro-
grammet 2 546 75,7 66,0 9,7 73,3 11,2 
Kvinnor 2 116 77,0 67,5 9,5 74,9 10,3 
Män 430 69,3 58,6 10,7 65,6 16,0 
Svensk bakgrund 2 086 77,7 69,5 8,2 75,4 10,8 
Utländsk bakgrund 459 66,7 50,3 16,3 63,8 13,1 
Offentlig huvudman 2 050 76,3 66,5 9,8 74,6 10,5 
Enskild huvudman 496 73,0 63,7 9,3 67,7 14,3 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 841 78,7 69,6 9,2 75,6 10,2 
 – gymnasial 1 666 74,2 64,3 10,0 72,1 11,8 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet ligger 
andelen med examen nära genomsnittet för yrkesprogrammen. Andelen med grund-
läggande högskolebehörighet är högre än på något annat yrkesprogram – 61 procent.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på vård- och omsorgspro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis 
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

 
andel (%) 

med grundl. 
högskolebe-

hörighet 

Genom-
snittlig 

betygs-
poäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 70,3 14,0 
YP totalt 30 943 84,4 15,6 44,1 34,8 13,0 
Vård- och om-
sorgsprogrammet 2 434 83,9 16,1 38,9 61,2 13,1 
Kvinnor 2 043 84,8 15,2 36,9 62,7 13,3 
Män 391 79,5 20,5 49,6 53,5 11,9 
Svensk bakgrund 1 855 87,5 12,5 34,6 65,9 13,4 
Utländsk bakgrund 578 72,3 27,7 52,8 46,4 12,2 
Offentlig huvudman 1 960 84,2 15,8 35,8 61,0 13,2 
Enskild huvudman 474 82,9 17,1 52,1 62,0 12,9 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 793 86,4 13,6 41,5 66,2 13,5 
 – gymnasial 1 571 83,1 16,9 37,4 59,4 12,9 

 

Kommentarer om vård- och omsorgsprogrammet 
Andelen sökande till vård- och omsorgsprogrammet har ökat något under de senaste 
fyra åren. Drygt hälften av landets skolor som bedriver vård- och omsorgsutbildning 
för ungdomar är anslutna till vård- och omsorgscollege, ett samverkanskoncept mel-
lan arbetsgivare, fackförbund och utbildare. Inom programmet har eleverna möjlighet 
att läsa grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet för vissa utbild-
ningar på högskolor och universitet, till exempel för utbildning till sjuksköterska. Er-
farenheter från kontakter med Skolverkets programreferensskolor och olika regionala 
vård- och omsorgscollege visar att denna möjlighet är avgörande för att få elever att 
söka till vård- och omsorgsprogrammet. Denna bild bekräftas av det nationella pro-
gramrådet för vård- och omsorgsprogrammet.  

Programmet har en stor övervikt av kvinnor. Det nationella programrådet har noterat 
att många skolor marknadsför programmet med enbart tjejer och anser därför att det 
är viktigt för alla aktörer att tänka på att båda könen synliggörs vid marknadsföring av 
programmet.  

Vård och omsorgsprogrammet har många programgemensamma kurser men saknar 
inriktningar. Yrkesutgångar och vilka kurser som eleverna erbjuds i programfördjup-
ning beslutas på lokal nivå. Det nationella programrådet anser att det är viktigt att 
utbudet av kurser och yrkesutgångar planeras i samråd mellan skolan och det lokala 
programrådet, för anpassning till den lokala arbetsmarknaden. Enligt Arbetsför-
medlingens bedömning av efterfrågan på arbetskraft är vård- och omsorgsprogram-
met ett av fyra yrkesprogram där sannolikheten är god att man etablerar sig snabbt på 
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arbetsmarknaden efter en fullföljd utbildning.42 Arbetsförmedlingens bedömning 
grundar sig i att det kommer att råda goda eller mycket goda möjligheter till anställ-
ning inom flera av programmets yrkesutgångar, till exempel undersköterska. Pro-
gramrådet menar att såväl SKL:s beräkningar som Arbetsförmedlingens prognoser 
tyder på att det kommer att bli en stor brist på vårdpersonal, till exempel inom äldre-
omsorgen och funktionshinderområdet. Idag täcker vuxenutbildningen inom vård- 
och omsorgsområdet upp en stor del av behovet av arbetskraft, men detta beräknas 
inte räcka till, enligt prognoserna från Arbetsförmedlingen och SKL.  

Andelen av avgångseleverna som uppnått grundläggande högskolebehörighet är hög i 
jämförelse med övriga yrkesprogram och uppgår till drygt 60 procent i den första 
avgångskullen inom Gy 2011. Uppföljningar av det tidigare omvårdnadsprogrammet 
visar att 22 procent av ungdomarna studerar på högskolan ett år efter gymnasiesko-
lan.43 

  

42 Arbetsförmedlingen 2015: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick. 
43 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411  
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Högskoleförberedande program 



 
  

  
 

  

EK 
Högskoleförberedande program 

 

 

Ekonomiprogrammet (EK) 
 
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, 
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet har två inriktningar: 
ekonomi och juridik. 

Elever på programmet 

Andelen elever som sökt ekonomiprogrammet i första hand har ökat med 3,5 pro-
centenheter under de fyra läsår som gått sedan Gy 2011 infördes. Detta program 
har under perioden ökat mest i andel av gymnasieeleverna i årskurs 1 – från 7,4 
procent läsåret 2011/12 till 10,1 procent läsåret 2014/15. Av samtliga elever på 
högskoleförberedande program har andelen elever på ekonomiprogrammet under 
samma tid ökat från 14,6 till 19,1 procent. 

Läsåret 2014/15 går 33 400 elever på programmet (alla årskurser). 

Sökande och nybörjare på ekonomiprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 10 143 10 690 11 731 12 719 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 8,5 9,6 11,0 12,0 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 9 503 9 872 10 764 11 655 
Andel (%) nybörjare  96,2 95,3 95,7 95,9 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 237,2 236,8 237,8 239,8 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 
 

Andel (%) elever i åk 1 på ekonomiprogrammet…  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
… av hela elevkullen 7,4 8,3 9,4 10,1 
… av elever på  
nationella program 

9,1  10,1 11,5 12,6 

… av elever på hög-
skoleförberedande 
program 

14,6 15,8 17,8 19,1 

Antal elever på ekonomiprogrammet per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 9 893 10 377 11 263 12 180 
Antal elever i åk 2 - 9 580 10 189 10 996 
Antal elever i åk 3 - - 9 455 10 217 
Alla årskurser - - 30 907 33 393 
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Under en fyraårsperiod har det inte skett några nämnvärda förändringar av elev-
sammansättningen på ekonomiprogrammet, vad gäller könsfördelning och andelen 
elever med utländsk bakgrund. Det är en mycket jämn könsfördelning på pro-
grammet. Som på de andra högskoleförberedande programmen har majoriteten av 
eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning, men på ekonomiska programmet 
är denna majoritet är något mindre än snittet.  

Eleverna på ekonomiprogrammet, alla årskurser  
 2012/13 2011/12 2013/14 2014/15 
Antal elever  19 957 9 893 30 907 33 393 
Andel (%) kvinnor  50,7 50,4 51,1 51,8 
Andel (%) män 49,3 49,6 48,9 48,2 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

78,5 
21,5 

79,3 
20,7 

78,5 
21,5 

78,1 
21,9 

Andel (%) offentlig huvudman 67,9 67,5 68,8 69,6 
Andel (%) enskild huvudman 32,1 32,5 31,2 30,4 
Föräldrarnas högsta  
Utbildningsnivå 
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 

 
 

58,4 
41,6 

 
 

58,5 
41,5 

 
 

58,8 
41,2 

 
 

59,4 
40,6 

*Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 

Ekonomiprogrammets växande popularitet återspeglas i utvecklingen av antalet 
skolenheter som erbjuder programmet. På tre år har antalet skolenheter ökat med 
40 enheter. Programmet har dock inte fått en ökat spridning i landets kommuner. 
Läsåret 2014/15 ges ekonomiprogrammet i 158 av landets kommuner. 
 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på ekonomiprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 293 295 333 
Offentlig huvudman - 181 178 212 
Enskild huvudman - 112 117 121 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på ekonomiprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

168 159 156 158 
 
 

Elevernas fördelning på programmets inriktningar 

Ungefär tre av fyra elever på ekonomiprogrammet i årskurs 3 går på inriktningen 
ekonomi. Andelen elever på programmets andra inriktning, juridik, har ökat något 
mellan de senaste två läsåren. 
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Antal och andel (%) elever per ekonomiprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Ekonomi 

 
6 983 

 
3 266 

 
3 717 

 
7 183 

 
3 428 

 
3 755 

Andel (%) elever  75,6 70,0 81,3 72,1 66,9 77,6 
Antal elever på 
inriktning: Juridik 

 
2 259 

 
1 402 

 
857 

 
2 785 

 
1 699 

 
1 086 

Andel (%) elever  24,4 30,0 18,7 27,9 33,1 22,4 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

9 242 

 
 

4 668 

 
 

4 574 

 
 

9 968 

 
 

5 127 

 
 

4 841 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 

De allra flesta av eleverna går kvar på ekonomiprogrammet, och dessutom i ökande 
utsträckning i en jämförelse mellan nybörjare höstterminerna 2011 till 2013. Mindre 
än 10 procent har bytt program eller hoppat av efter ett läsår, och bara ytterligare 
någon procent efter två läsår. Av de övriga är det vanligast med byten till andra 
högskoleförberedande program. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på ekonomiprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  90,5 89,1 
Bytt till yrkesprogram 2,7 3,3 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

4,9 5,3 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,7 2,1 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på ekonomiprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  91,5 91,2 
Bytt till yrkesprogram 2,5 2,7 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

4,0 4,3 

Bytt till introduktionsprogram 0,0 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,0 1,8 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på ekonomiprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  92,7 
Bytt till yrkesprogram 1,9 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

3,1 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,2 
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Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på ekonomiprogrammet har en något 
högre genomströmning än andra högskoleförberedande program. Detta undan-
tagna elever med utländsk bakgrund, för vilka andelen som slutfört utbildningen 
inom tre år ligger en bit under genomsnittet för både högskoleförberedande pro-
gram totalt och samtliga nationella program. 

Andelen elever som börjat och slutfört studierna på ekonomiprogrammet är 80 
procent, vilket är högre än genomsnittet för alla högskoleförberedande program (en 
skillnad med 3,1 procentenheter). 

Genomströmning för nybörjarelever på ekonomiprogrammet HT 2011, resultat 
efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Ekonomiprogrammet 9 503 83,8 76,8 6,9 79,6 8,3 
Kvinnor 4 820 86,2 81,1 5,2 81,6 7,8 
Män 4 683 81,2 72,5 8,7 77,5 8,8 
Svensk bakgrund 7 610 85,3 79,7 5,6 81,3 8,1 
Utländsk bakgrund 1 887 77,4 65,2 12,2 72,7 9,1 
Offentlig huvudman 6 413 84,3 78,2 6,1 80,7 8,1 
Enskild huvudman 3 090 82,6 73,9 8,6 77,4 8,8 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 - eftergymnasial 5 529 85,7 80,4 5,3 81,4 7,8 
 - gymnasial 3 870 81,1 71,8 9,3 77,2 8,9 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på ekonomiprogrammet är andelen ex-
aminerade i nivå med genomsnittet för alla högskoleförberedande program. Bland 
kvinnorna är andelen som uppnått examen större än bland männen. Likaså är ande-
len högre bland elever med svensk bakgrund än bland elever med utländsk bak-
grund.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på ekonomiprogrammet 
VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Ekonomipro-
grammet 8 356 91,4 8,6 22,5 14,4 
Kvinnor 4 342 93,9 6,1 22,7 15,0 
Män 4 014 88,7 11,3 22,3 13,8 
Svensk bakgrund 6 797 93,3 6,7 20,7 14,7 
Utl. bakgrund 1 556 83,2 16,8 30,6 13,4 
Offentlig huvudman 5 642 92,4 7,6 22,5 14,3 
Enskild huvudman 2 714 89,5 10,5 22,5 14,7 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
 – eftergymnasial 4 961 93,7 6,3 22,7 14,8 
 – gymnasial 3 307 88,1 11,9 22,2 13,9 

 

Kommentarer om ekonomiprogrammet 
Det nationella program som ökar mest i gymnasieskolan är ekonomiprogrammet, 
som läsåret 2014/15 har åtta procent fler elever i årskurs 1 jämfört med läsåret in-
nan. Statistiken visar att sedan läsåret 2011/12 har ekonomiprogrammet ökat med 
23 procent bland elever i årskurs 1. Antalet huvudmän som erbjuder programmet 
har också ökat, både enskilda och kommunala. Skolverkets programreferensskolor 
bekräftar också bilden av programmet som attraktivt för skolor och elever.  

Ekonomiprogrammet lägger grunden till fortsatta högskolestudier inom bland an-
nat ekonomi och juridik, två attraktiva områden på högskolan. Det vänder sig 
också till elever som vill lära sig om hur man startar, driver och utvecklar företag. 
Många elever på referensskolorna berättar att de har valt ekonomiprogrammet för 
att det upplevs som tydligt, för att programmets ämnen känns nya jämfört med 
grundskolan samt just för att man upplever att programmet öppnar för såväl stu-
dier som arbete efter gymnasieskolan.  

Majoriteten av eleverna i årskurs 3 på ekonomiprogrammet går inriktningen eko-
nomi. Mellan läsåren 2013/14 och 2014/15 ökade dock inriktningen juridik andels-
mässigt mer än ekonomiinriktningen. Juridik lockar en något större andel kvinnor 
medan ekonomi har en liten övervikt av män. På programmet som helhet är köns-
fördelningen mycket jämn. Juridik hade ingen motsvarighet i det tidigare gymnasie-
systemet medan ekonomiinriktningen var populär på samhällsvetenskapsprogram-
met, vilket delvis kan förklara skillnaderna i antal elever. Inriktningen juridik kan 
också ha behövt ett par år på sig för att etablera sig, för elever att upptäcka den och 
för skolorna att rekrytera lärare. Enligt referensskolorna förekommer det att elever 
väljer juridikinriktningen främst för att undvika kursen matematik 3b. En skillnad 
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mellan inriktningarna utöver profileringen mot ekonomi- respektive juridikområdet 
är att matematik 3b är en obligatorisk kurs på ekonomiinriktningen. Matematiken 
upplevs som svår av många elever enligt referensskolorna. Den nationella betygs-
statistiken44 bekräftar också den bilden – cirka 23 procent av eleverna på ekonomi-
programmet som läst matematik 3b har fått ett underkänt betyg, F. Motsvarande 
siffra för matematik 3c på teknikprogrammet var cirka 11 procent av eleverna, och 
på naturvetenskapsprogrammet cirka 3 procent. När det gäller de kurser i engelska, 
svenska och matematik som ingår i den grundläggande högskolebehörigheten har 
dock eleverna på ekonomiprogrammet en lägre andel F i betyg än snittet för de 
högskoleförberedande programmen. Som statistiken visar har också ekonomipro-
grammet en hög genomströmning i jämförelse med andra program. Andelen elever 
med gymnasieexamen är i nivå med snittet för de högskoleförberedande program-
men.  

44 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-
studieresultat 
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Estetiska programmet (ES) 
 
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konst-
närliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Programmet har fem 
inriktningar: bild och formgivning; dans; estetik och media; musik och teater. 
 

Elever på programmet 
Estetiska programmet har de senaste åren haft en elevminskning. Andelen första-
handssökande till estetiska programmet har minskat mellan läsåren 2011/12 och 
2014/15, från 9,2 till 7,6 procent av de sökande till nationella program. En motsva-
rande minskning syns i andelen elever i årskurs 1 på detta program.  

Sedan läsåret 2011/12 har elevantalet (årskurs 1) på estetiska programmet minskat 
med 24,5 procent. Mellan de senaste två läsåren (2013/14 till 2014/15) minskade 
detta elevantal med 6,9 procent, att jämföra med en ökning på högskoleförbered-
ande program sammantaget med 1 procent.  

Läsåret 2014/15 går 24 083 elever på programmet. 

Sökande och nybörjare på estetiska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 10 986 9 868 8 699 8 063 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 9,2 8,8 8,1 7,6 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 9 046 8 203 7 275 6 774 
Andel (%) nybörjare  89,8 89,3 89,1 89,3 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 218,1 219,8 221,4 224,6 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade 
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på estetiska programmet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 7,6 7,4 6,8 6,3 
… av elever på  

nationella program 
9,3 9,0 8,4 7,9 

… av elever på hög-
skoleförberedande 

program 

15,0 14,0 13,0 12,0 
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Antal elever på estetiska programmet per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 10 120 9 217 8 202 7 640 
Antal elever i åk 2 - 9 512 8 687 7 823 
Antal elever i åk 3 - - 9 343 8 620 
Alla årskurser   26 232 24 083 
 
Under de fyra läsåren sedan Gy 2011 startade har det inte skett några förändringar i 
elevsammansättningen på estetiska programmet. Det har en övervikt av kvinnor 
och en oförändrat övervägande majoritet av eleverna har svensk bakgrund. Ande-
len av eleverna med eftergymnasialt utbildade föräldrar är lägre än på andra hög-
skoleförberedande program. Ungefär fyra av tio elever går programmet på en fri-
stående skola, att jämföra med knappt tre av tio för högskoleförberedande program 
sammantaget. 

Eleverna på estetiska programmet, alla årskurser*  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  10 120 18 729 26 232 24 083 
Andel (%) kvinnor  64,6 65,4 65,6 65,5 
Andel (%) män 35,4 34,6 34,4 34,5 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

90,8 
9,2 

90,8 
9,2 

90,2 
9,8 

89,2 
10,8 

Andel (%) offentlig huvudm. 61,2 62,0 61,4 60,1 
Andel (%) enskild huvudm. 38,8 38,0 38,6 39,9 
Föräldrarnas högsta      
utbildningsnivå     
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 

56,2 
43,8 

57,4 
42,6 

58,5 
41,5 

60,0 
40,0 

* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger estetiska programmet har minskat med 17 sedan läså-
ret 2012/13. En något större minskning gäller antalet skolkommuner som erbjuder 
estetiska programmet: från 140 läsåret 2011/12 till 113 läsåret 2014/15. Att minsk-
ningen är större i antal skolkommuner än skolenheter beror på att skolenheter kan 
ombildas, slås samman eller delas upp inom kommunerna. På så vis har det alltså 
nationellt skett en koncentration av skolenheter som erbjuder programmet till färre 
kommuner än tidigare. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på estetiska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 274 265 257 
Offentlig huvudman - 147 146 140 
Enskild huvudman - 127 119 117 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på estetiska programmet  
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

140 132 126 113 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
På estetiska programmet är de två största inriktningarna estetik och media samt musik, 
som tillsammans har nära 70 procent av eleverna i årskurs 3. Elevfördelningen per 
inriktning har inte förändrats under de senaste två läsåren, men männen – varav 
majoriteten finns på inriktningen musik – har i något högre utsträckning valt inrikt-
ningen bild och formgivning. 

Antal och andel (%) elever per estetiska programmets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Bild och 
formgivning 

 
 

1 578 

 
 

1 195 

 
 

383 

 
 

1 536 

 
 

1 107 

 
 

429 
Andel (%) elever  17,3 20,1 12,1 18,2 20,0 14,8 
Antal elever på 
inriktning:  
Dans 

 
 

491 

 
 

456 

 
 

35 

 
 

449 

 
 

424 

 
 

25 
Andel (%) elever  5,4 7,7 1,1 5,3 7,7 0,9 
Antal elever på 
inriktning: Estetik 
och media 

 
 

2 749 

 
 

1 890 

 
 

859 

 
 

2 596 

 
 

1 784 

 
 

812 
Andel (%) elever 30,2 31,8 27,1 30,8 32,2 28,0 
Antal elever på 
inriktning:  
Musik 

 
 

3 614 

 
 

1 879 

 
 

1 735 

 
 

3 213 

 
 

1 735 

 
 

1 478 
Andel (%) elever  39,6 31,6 54,7 38,1 31,4 51,0 
Antal elever på 
inriktning:  
Teater 

 
 

683 

 
 

525 

 
 

158 

 
 

636 

 
 

482 

 
 

154 
Andel (%) elever  7,5 8,8 5,0 7,5 8,7 5,3 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

9 115 

 
 

5 945 

 
 

3 170 

 
 

8 430 

 
 

5 532 

 
 

2 898 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
I en jämförelse mellan nybörjare höstterminerna 2011 till 2013 går eleverna kvar på 
estetiska programmet i ökande utsträckning. Det är mindre än 10 procent som har 
lämnat programmet efter ett läsår, och bara ytterligare några procent efter två läsår. 
Av dem som lämnat programmet är det lika vanligt med byten till andra högskole-
förberedande program som till yrkesprogram. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på estetiska programmet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  90,9 88,2 
Bytt till yrkesprogram 3,7 4,0 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

3,7 4,2 

Bytt till introduktionsprogram 0,3 0,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,2 3,2 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på estetiska programmet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  91,4 89,0 
Bytt till yrkesprogram 3,2 3,7 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

3,6 3,9 

Bytt till introduktionsprogram 0,4 0,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,3 3,1 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på estetiska programmet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  92,0 
Bytt till yrkesprogram 3,0 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

3,2 

Bytt till introduktionsprogram 0,4 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 
 

Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på estetiska programmet har en genom-
strömningsandel som ligger en bit under andelen för högskoleförberedande pro-
gram totalt. Denna andel är lägre bland män och elever vars föräldrar högst har 
gymnasial utbildning.  

Genomströmning för nybörjarelever på estetiska programmet HT 2011, resultat 
efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Estetiska programmet 9 046 77,6 68,6 9,0 74,9 10,7 
Kvinnor 5 991 79,1 71,2 7,9 75,9 10,4 
Män 3 055 74,8 63,7 11,2 72,8 11,5 
Svensk bakgrund 8 236 78,6 69,9 8,6 75,9 10,3 
Utländsk bakgrund 807 68,3 55,6 12,6 64,7 14,7 
Offentlig huvudman 5 606 77,5 69,2 8,3 75,3 10,3 
Enskild huvudman 3 440 77,8 67,7 10,1 74,2 11,4 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 - eftergymnasial 5 121 80,7 73,5 7,2 77,7 9,6 
 - gymnasial 3 781 74,0 62,5 11,5 71,6 12,2 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på estetiska programmet är andelen som 
uppnått examen lägst bland alla högskoleförberedande program. Kvinnorna har 
högre examensandel än männen. En ännu lite större skillnad finns mellan elever 
med gymnasialt utbildade föräldrar och elever med eftergymnasialt utbildade för-
äldrar, där den senare gruppen nått bättre studieresultat. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på estetiska programmet 
VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Estetiska  
programmet 7 698 87,4 12,6 33,3 14,4 
Kvinnor 5 110 89,0 11,0 34,0 14,7 
Män 2 588 84,3 15,7 32,1 13,9 
Svensk bakgrund 7 054 88,1 11,9 32,9 14,5 
Utländsk bakgrund 643 79,3 20,7 38,4 13,5 
Offentlig huvudman 4 749 88,3 11,7 33,9 14,4 
Enskild huvudman 2 949 86,1 13,9 32,4 14,3 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 4 523 90,5 9,5 37,6 14,9 
– gymnasial 3 079 82,7 17,3 27,0 13,7 

 
Kommentarer om estetiska programmet  
Estetiska programmet är det fjärde största av de nationella programmen. Andelen 
elever på programmet har dock minskat för varje år sedan 2011. I det nationella 
programutbudet före Gy 2011 fanns estetiska programmet som till delar kan sägas 
motsvara dagens estetiska program. Estetiska programmet i Gy 2011 är dock uttalat 
högskoleförberedande, till skillnad från det tidigare motsvarande programmet. 
Läsåret 2010/2011 gick sammanlagt samma andel av eleverna – 6 procent – på 
dåvarande estetiska programmet som på dagens estetiska program.45 Noteras bör 
att det gick drygt 15 000 elever på medieprogrammet läsåret 2010/2011. Det finns 
två inriktningar inom Gy 2011 med profilering bland annat mot medieämnen, en 
inom estetiska programmet och en på samhällsvetenskapsprogrammet. Man kan 
anta att inriktningen estetik och media på estetiska programmet är ett möjligt val för 
den grupp elever som i det tidigare systemet skulle ha valt medieprogrammet.  

Antalet skolenheter som har programmet har minskat i takt med elevminskningen 
sedan 2011 och detta framför allt på skolenheter som har enskilda huvudmän. 
Skolverket har inte närmare undersökt orsakerna till elevminskningen på program-
met. Enligt lärare på Skolverkets programreferensskolor kan minskningen vara ett 
resultat av ett ökat tryck på elever idag att välja program som i högre grad ger sär-

45 Se Skolverkets statistik på http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-
tabeller/gymnasieskola/skolor-och-elever/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-
1.124788 
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skild behörighet och meritpoäng. En annan trolig anledning som nämnts är samhäl-
leliga signaler om att estetiska kurser inte är viktiga. På den årliga nationella estetkon-
gressen, där bland annat rektorer och lärare träffas, har man också lyft dessa signaler 
som en orsak till att programmet minskar. Dessutom har även där diskuterats ele-
vers strategiska val av kurser och program som ger extra meritvärdespoäng.  

Ett annat problem som lärare och rektorer lyfter är att elever inte känner till vad 
programmet leder till och att studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas när det 
gäller information om programmet och dess inriktningar.  

På den nationella estetkongressen har frågan om ersättning för programmet disku-
terats, och vilken betydelse elevpengen har för huvudmannens benägenhet att an-
ordna utbildningen. Ersättningen för programmet skiljer sig mellan kommuner, 
enligt rektorer på kongressen.  

I samtal med elever på referensskolor framkommer ofta att de valt programmet för 
att de är intresserade av estetiska ämnen och för att de vill utvecklas inom sitt este-
tiska område, till exempel som musiker eller dansare. De uttrycker också att pro-
grammet ger utrymme för kreativitet och personlig utveckling. En del elever berät-
tar dock att det är svårt att få utrymme för såväl meritpoängsgivande kurser som 
kurser som ger särskild högskolebehörighet och för fördjupning inom det valda 
estetiska området.  

När det gäller inriktningarna på estetiska programmet är de största inriktningarna 
musik och estetik och media. Musik var den största inriktningen på estetiska pro-
grammet även före reformen. Det är också den inriktning som har jämnast köns-
fördelning. 

Elever på estetiska programmet har en lägre grad av genomströmning och en lägre 
genomsnittlig betygspoäng än snittet för de högskoleförberedande programmen. 
Rektorer på programreferensskolor menar att matematikkursen är särskilt proble-
matisk för eleverna. Det märks också i Skolverkets nationella betygsstatistik från 
201446, där 5,4 procent av eleverna på estetiska programmet hade F i den inledande 
matematikkursen jämfört med genomsnittet 1,7 procent för de högskoleförbered-
ande programmen.  

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-
studieresultat 
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Humanistiska programmet (HU) 
 
Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst hu-
maniora och samhällsvetenskap. Programmet har två inriktningar: kultur och språk. 

Elever på programmet 
Humanistiska programmet är det minsta av alla nationella program. Antalet elever 
har dessutom minskat över tid, i synnerhet de två första åren. Mellan läsåren 
2013/14 och 2014/15 har minskningen avstannat och antalet elever i årskurs 1 på 
programmet är i stort sett oförändrad mellan dessa läsår.  

Sökande och nybörjare på humanistiska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 1 160 973 852 816 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 1,0 0,9 0,8 0,8 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 095 953 743 741 
Andel (%) nybörjare  93,3 92,2 90,1 91,4 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 248,0 243,5 243,7 246,8 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på humanistiska programmet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 0,9 0,8 0,7 0,7 
… av elever på  

nationella program 
1,1 1,0 0,8 0,8 

… av elever på hög-
skoleförberedande 

program 

1,7 1,6 1,3 1,3 

Antal elever på humanistiska programmet per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 1 181 1 036 827 814 
Antal elever i åk 2 - 1 112 946 766 
Antal elever i åk 3 - - 1 102 958 
Alla årskurser   2 875 2 538 
 
  



Skolverket  

  
 2015-04-15 

111 (165) 
 
Under en fyraårsperiod har det inte skett några förändringar av elevsammansätt-
ningen på humanistiska programmet. Programmet är oförändrat dominerat av 
kvinnor med svensk bakgrund. 14 procent av eleverna går humanistiska program-
met på en skola med enskild huvudman, vilket är en låg andel jämfört med andra 
program. 

Eleverna på humanistiska programmet, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  1 181 2 148 2 875 2 538 
Andel (%) kvinnor  81,2 80,1 82,1 82,9 
Andel (%) män 18,8 19,9 17,9 17,1 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

85,5 
14,5 

85,1 
14,9 

85,5 
14,5 

84,2 
15,8 

Andel (%) offentlig huvudm. 85,9 85,8 85,8 85,8 
Andel (%) enskild huvudm. 14,1 14,2 14,2 14,2 
Föräldrarnas högsta      
utbildningsnivå     
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 

63,2 
36,8 

65,8 
34,2 

66,1 
33,9 

66,4 
33,6 

*Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Parallellt med minskningen av antalet sökande till programmet har det skett en 
minskning av antalet skolenheter med offentlig huvudman, och antalet skolkom-
muner som erbjuder det. Läsåret 2014/15 ges humanistiska programmet i endast 
37 av landets kommuner. Dessa kommuner är i princip endast de där det finns 
högskolor eller universitet. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på humanistiska programmet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 69 54 54 
Offentlig huvudman - 54 40 39 
Enskild huvudman - 15 14 15 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på humanistiska programmet  
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

67 51 41 37 
 
 

Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Majoriteten av eleverna väljer inriktningen språk. Männen på programmet är mer 
jämnt fördelade på programmets båda inriktningar än kvinnorna. Trots att det hu-
manistiska programmet är det minsta av alla nationella program finns det program 
som har färre elever på enskilda inriktningar. 
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Antal och andel (%) elever per humanistiska programmets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Kultur 

 
 

367 

 
 

277 

 
 

90 

 
 

362 

 
 

286 

 
 

76 
Andel (%) elever  35,3 33,5 42,7 38,3 37,0 43,7 
Antal elever på 
inriktning:  
Språk 

 
 

672 

 
 

551 

 
 

121 

 
 

584 

 
 

486 

 
 

98 
Andel (%) elever  64,7 66,5 57,3 61,7 63,0 56,3 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

1 039 

 
 

828 

 
 

211 

 
 

946 

 
 

772 

 
 

174 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Jämfört med andra högskoleförberedande program är det mer vanligt att elever på 
humanistiska programmet byter till andra nationella program. I synnerhet gäller 
detta byten till andra högskoleförberedande program. Emellertid har sådana byten 
skett i minskande omfattning i en jämförelse mellan nybörjare höstterminerna 2011 
till 2013 – en ökande andel av eleverna stannar kvar på humanistiska programmet. 
Tre procent av nybörjarna på detta program är efter ett år inte registrerade i gym-
nasieskolan. Också denna andel är högre jämfört med andra högskoleförberedande 
program. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på humanistiska programmet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  81,4 79,4 
Bytt till yrkesprogram 2,3 2,6 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

13,2 14,6 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 3,0 3,3 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på humanistiska programmet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  82,1 79,6 
Bytt till yrkesprogram 2,6 2,6 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

12,4 13,4 

Bytt till introduktionsprogram . 0,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,9 4,0 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på humanistiska programmet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  84,9 
Bytt till yrkesprogram 2,2 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

10,0 

Bytt till introduktionsprogram . 
Ej registrerad i gymnasieskolan 3,0 
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Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på humanistiska programmet har en lägre 
genomströmning, mätt som andel avgångselever inom tre år, än genomsnittet för 
dem som påbörjat övriga program. Genomströmningen är avsevärt lägre för elever 
som gått humanistiska programmet på skolor med enskild huvudman. 

Andelen elever som börjat och slutfört studierna på humanistiska programmet är 
enbart 67,6 procent, vilket är väsentligt lägre än genomsnittet för alla nationella 
program. Också i det här avseendet utmärker sig elever som gått programmet på en 
skola med enskild huvudman. Andelen av dessa elever som påbörjat och avslutat 
studierna är endast 53 procent. 

Genomströmning för nybörjarelever på humanistiska programmet HT 2011, resul-
tat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Humanistiska programmet 1 095 77,9 73,9 4,0 67,6 12,2 
Kvinnor 897 78,8 75,0 3,8 67,2 11,7 
Män 198 73,7 68,7 5,1 69,2 14,6 
Svensk bakgrund 944 78,7 75,1 3,6 68,6 11,9 
Utländsk bakgrund 151 72,8 66,2 6,6 60,9 14,6 
Offentlig huvudman 942 79,2 75,5 3,7 70,0 11,7 
Enskild huvudman 153 69,9 64,1 5,9 52,9 15,7 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 – eftergymnasial 690 81,0 77,5 3,5 71,6 10,9 
 – gymnasial 396 72,5 67,4 5,1 60,6 14,4 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på humanistiska programmet – endast 
886 personer – har en hög andel nått fram till examen. Över var fjärde elev har läst 
utökat program, och den genomsnittliga betygspoängen ligger en bit över genom-
snittet för elever som avslutat andra program. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på humanistiska pro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Humanistiska  
programmet 886 94,2 5,8 27,4 15,5 
Kvinnor 716 95,0 5,0 27,9 15,7 
Män 170 91,2 8,8 25,3 14,6 
Svensk bakgrund 770 95,3 4,7 26,6 15,6 
Utländsk bakgrund 116 87,1 12,9 32,8 14,4 
Offentlig huvudman 767 94,9 5,1 26,6 15,5 
Enskild huvudman 119 89,9 10,1 32,8 15,4 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 593 95,6 4,4 28,0 15,7 
– gymnasial 283 91,2 8,8 25,8 15,0 

 

Kommentarer om humanistiska programmet 
Humanistiska programmet är det minsta nationella programmet. Det var litet redan 
från början av Gy 2011, och flera huvudmän avvecklade programmet eller mins-
kade ner på antalet platser efter något eller några års försök. Läsåret 2014/15 av-
stannade den dittills kontinuerliga elevminskningen. Programmet är geografiskt 
mycket ojämnt fördelat över Sverige och finns främst i universitetsstäder och i 
större städer. Enbart 37 av Sveriges 290 kommuner har elever i årskurs 1 på hu-
manistiska programmet 2014/15. I vissa län är det bara representerat av ett fåtal 
elever som samläser med elever från andra program. Därmed blir humanistiska 
programmet ett osynligt och i praktiken omöjligt val för många elever i Sverige. 
Det försvårar också för elever att gå kvar på programmet om de byter bostadsort 
eller skola, vilket enligt Skolverkets bedömning kan vara en anledning till att sta-
tistiken visar relativt sett många programbyten och avhopp från programmet.  

Elever på Skolverkets programreferensskolor berättar att de har valt programmet 
för att de är språk- och/eller kulturintresserade. De berättar också att det är svårt 
att få information och vägledning om programmet och att det finns mycket okun-
skap bland elever om vad humaniora är och om vad humanistiska programmet går 
ut på. Elever på referensskolorna ser högskolestudier framför sig, och bland fram-
tida yrkesval nämns psykolog, biståndsarbetare, guide, etnolog, journalist, jurist och 
lärare.  
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Referensskolornas elever och lärare uttrycker på det hela taget en nöjdhet med pro-
grammets innehåll. Det är dock viktigt att påpeka att programreferensskolorna är 
skolor som anordnat programmet sedan starten 2011. Dessutom har man före Gy 
2011 haft språk- eller kulturinriktningen av samhällsvetenskapsprogrammet. Rekto-
rer och programansvariga lärare som Skolverket mött vid bland annat de årliga nat-
ionella nätverksträffarna för programmet47 förklarar delvis det låga antalet elever 
med att sjunkande och låga siffror i statistiken ger signaler om att programmet är 
hotat. Det gör att valet upplevs osäkert för elever. Enligt studie- och yrkesvägledare 
på referensskolorna råder också en okunskap om att programmet alls finns, eller en 
osäkerhet kring programmets identitet och en oro för att humanistiska programmet 
inte ger särskild högskolebehörighet i tillräcklig utsträckning. Samhällsvetenskaps-
programmet anses av många vara ett ”säkrare” eller ”bredare” val.  

Studie- och yrkesvägledare vid referensskolorna beskriver också att kurser som ger 
särskild behörighet eller meritpoäng, såsom matematik 2b, är styrande för många 
elevers val. En stor majoritet av eleverna på humanistiska programmet har enligt 
Skolverkets betygsstatistik valt att läsa matematik 2b. Att matematik 2b är valbart 
betraktas såväl av elever och lärare på skolorna som positivt då många elever valt 
programmet för att inrikta sig mot humaniora.  

Enligt referensskolorna är en anledning till att programmets språkinriktning inte är 
större att språk ofta anses vara krävande att studera (latin och/eller moderna språk) 
och att elever har dåliga erfarenheter från språkundervisning i grundskolan. En 
annan anledning som nämns är meritpoängssystemet, där högre steg i språk inte ger 
meritpoäng i samma omfattning efter reformen. Meritpoängsmässigt räcker det för 
eleverna att läsa de två kurser i moderna språk som är obligatoriska på såväl hu-
manistiska programmets båda inriktningar som på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Rektorer på referensskolorna vittnar om att programmet är dyrt att driva, och 
framför allt språkinriktningen. Ersättningen för humanistiska programmet enligt 
riksprislistan är bland de lägsta.48 Programmet kräver undervisningsgrupper i flera 
olika språk och språksteg parallellt. Skolorna behöver också ha lärare i klassiska och 
moderna språk för att överhuvudtaget kunna erbjuda programmets språkinriktning. 
Enligt rektorerna är det samtidigt humanistiska programmet som till stor del håller 
uppe ett visst utbud av humaniora och språk för elever på övriga program.  

  

47 Från höstterminen 2012 har skolor som har programmet anordnat årliga nationella nätverksträffar 
för programmets lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer. På träffarna diskuteras bland annat 
information om programmet, examensmål, ämnesplaner, gymnasiearbete mm. 
48 SKOLFS 2014:6, Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislis-
tan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 
2014.  
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När det gäller programmets och inriktningarnas identitet och karaktär visar Skol-
verkets statistik att det på många skolor bara är en handfull elever som går pro-
grammet, ibland dessutom uppdelade på två olika inriktningar. Det gör det svårt 
för skolorna att profilera inriktningarna och programmet. Referensskolorna berät-
tar att de i den mån det går anordnar gemensamma programfördjupningskurser 
med det program eleverna samläser med. På skolor där man har båda inriktningar-
na i en egen klass blir de ofta i praktiken snarlika varandra genom att programför-
djupningen får spegla den andra inriktningens kurser, till exempel att elever på kul-
tur läser latin och att elever på språk läser litteraturkursen.  

Gruppen elever som väljer humanistiska programmet har näst efter eleverna som 
väljer naturvetenskapsprogrammet högst meritvärden från grundskolan och högst 
genomsnittlig betygspoäng (15,5) när de tar examen från programmet. Eleverna på 
humanistiska programmet har dessutom i jämförelsevis hög grad valt att läsa ett 
utökat program, och läser matematik 2b och engelska 7 i hög utsträckning.  

 



  

  
  

  

NA 
Högskoleförberedande program 

 

  

  
  
 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
 
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom naturveten-
skap, matematik och teknik men även inom andra områden. Programmet har två 
inriktningar: naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. 

Elever på programmet 
Naturvetenskapsprogrammet är efter samhällsvetenskapsprogrammet det näst 
största av alla gymnasieprogram. Andelen av elevkullen som sökt till programmet, 
liksom andelen av årskurs 1–elever på nationella program, har varit stabil kring 14 
procent sedan läsåret 2011/12.  

Läsåret 2014/15 går 40 700 elever på programmet. 

Sökande och nybörjare på naturvetenskapsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 15 974 15 166 14 615 14 805 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 13,4 13,6 13,7 14,0 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 14 791 13 930 13 428 13 360 
Andel (%) nybörjare  96,7 96,0 95,4 95,3 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 266,9 266,9 264,0 267,1 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 11,5 11,6 11,7 11,6 
… av elever på  

nationella program 
14,0 14,2 14,4 14,5 

… av elever på hög-
skoleförberedande 

program 

22,7 22,2 22,3 22,0 

Antal elever på naturvetenskapsprogrammet per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 15 344 14 559 14 096 14 055 
Antal elever i åk 2 - 13 944 13 318 13 061 
Antal elever i åk 3 - - 13 895 13 576 
Alla årskurser   41 309 40 692 
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Könsfördelningen på naturvetenskapsprogrammet är närapå jämn, med endast en 
viss övervikt av kvinnor. Jämfört med andra högskoleförberedande program är det 
på detta program en hög andel elever med utländsk bakgrund, och en hög andel 
elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen av eleverna som går 
naturvetenskapsprogrammet på en skola med enskild huvudman är låg jämfört med 
andelen för alla högskoleförberedande program. 

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet, alla årskurser*  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  15 344 28 503 41 309 40 692 
Andel (%) kvinnor  51,5 52,0 52,0 52,7 
Andel (%) män 48,5 48,0 48,0 47,3 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

72,9 
27,1 

71,9 
28,1 

71,1 
28,9 

69,4 
30,6 

Andel (%) offentlig huvudm. 77,5 78,3 77,9 78,1 
Andel (%) enskild huvudm. 22,5 21,7 22,1 21,9 
Föräldrarnas högsta      
utbildningsnivå     
 – eftergymnasial (%) 73,0 73,8 74,3 74,5 
 – gymnasial (%) 27,0 26,2 25,7 25,5 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger naturvetenskapsprogrammet har ökat stort över läså-
ren. Denna ökning gäller skolenheter med offentlig huvudman. Däremot har anta-
let kommuner som erbjuder programmet minskat, från 196 kommuner läsår 
2011/12 till 188 läsår 2014/15. Att antalet skolkommuner minskat samtidigt som 
skolenheterna ökat beror på att skolenheter kan ombildas, slås samman eller delas 
upp inom kommunerna. På så vis har det alltså nationellt skett en koncentration av 
fler skolenheter som erbjuder programmet men i färre kommuner än tidigare. 
 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 363 370 401 
Offentlig huvudman - 246 251 284 
Enskild huvudman - 117 119 117 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet  
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

196 193 189 188 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Det är inriktningen naturvetenskap som samlar de flesta av eleverna på programmet, 
och denna koncentration gäller i än högre grad männen än kvinnorna på program-
met. 

Antal och andel (%) elever per naturvetenskapsprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Naturvetenskap 

 
 

10 648 

 
 

5 236 

 
 

5 412 

 
 

10 579 

 
 

5 339 

 
 

5 240 
Andel (%) elever  81,4 78,7 84,1 81,7 79,0 84,7 
Antal elever på 
inriktning: Naturve-
tenskap och sam-
hälle 

 
 
 

2 440 

 
 
 

1 420 

 
 
 

1 020 

 
 
 

2 373 

 
 
 

1 423 

 
 
 

950 
Andel (%) elever  18,6 21,3 15,9 18,3 21,0 15,3 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

13 088 

 
 

6 656 

 
 

6 432 

 
 

12 952 

 
 

6 762 

 
 

6 190 
 100 100 100 100 100 100 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Nära nio av tio elever stannar kvar på naturvetenskapsprogrammet. Mellan sex och 
sju procent har efter ett läsår bytt till annat högskoleförberedande program – en 
andel som ökar till närmare nio procent efter två läsår. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  88,3 87,0 
Bytt till yrkesprogram 2,0 2,2 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

7,5 8,7 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,1 2,0 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  88,7 88,2 
Bytt till yrkesprogram 1,4 1,7 
Bytt till (annat) högskoleförbere-
dande program 

7,4 8,3 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,3 1,7 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på naturvetenskapsprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  89,9 
Bytt till yrkesprogram 1,2 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

6,4 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 
Ej registrerad i gymnasieskolan 2,3 
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Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på naturvetenskapsprogrammet har en 
högre genomströmning, mätt som andel avgångselever inom tre år, jämfört med 
genomsnittet för samtliga program. Störst är andelen för elever med svensk bak-
grund och elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning.  

Andelen elever som börjat och slutfört studierna på naturvetenskapsprogrammet är 
78 procent, vilket också det är något högre än genomsnittet för alla högskoleförbe-
redande program. 
 

Genomströmning för nybörjarelever på naturvetenskapsprogrammet HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Naturvetenskaps-
programmet 14 791 82,9 78,6 4,3 77,7 11,2 
Kvinnor 7 644 83,5 80,4 3,0 77,2 11,4 
Män 7 147 82,4 76,7 5,6 78,1 10,9 
Svensk bakgrund 10 912 84,3 81,6 2,7 79,1 11,0 
Utländsk bakgrund 3 871 79,0 70,4 8,6 73,6 11,8 
Offentlig huvudman 11 468 83,4 79,3 4,0 78,7 11,0 
Enskild huvudman 3 323 81,4 76,3 5,1 74,1 11,8 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 - eftergymnasial 10 746 84,5 81,4 3,1 79,8 10,5 
 - gymnasial 3 879 79,1 71,7 7,5 72,0 12,8 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på naturvetenskapsprogrammet har en 
hög andel nått fram till examen. Nära var tredje elev har läst utökat program, och 
den genomsnittliga betygspoängen ligger en bit över genomsnittet för elever som 
avslutat andra program. Bäst har det gått för kvinnorna, elever med svensk bak-
grund, samt elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. 

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på naturvetenskapspro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Naturvetenskaps- 
programmet 12 192 94,7 5,3 32,1 15,6 
Kvinnor 6 279 96,1 3,9 33,4 15,9 
Män 5 913 93,2 6,8 30,8 15,3 
Svensk bakgrund 9 046 96,7 3,3 28,5 16,0 
Utl. bakgrund 3 141 88,9 11,1 42,6 14,5 
Offentlig huvudman 9 456 95,1 4,9 31,1 15,5 
Enskild huvudman 2 736 93,5 6,5 35,7 15,8 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 9 085 96,2 3,8 32,2 16,0 
– gymnasial 2 993 90,2 9,8 31,7 14,5 

 

Kommentarer om naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskapsprogrammet det näst största av alla gymnasieprogram, och det har 
inte genomgått några större förändringar mellan läsåren 2011/2012 och 2014/2015 
vad avser elevtillströmning eller elevsammansättning. Programmets motsvarighet 
före Gy 2011 påminde mycket om dagens naturvetenskapsprogram när det gäller 
utformning och elevsammansättning. Elever med utländsk bakgrund väljer naturve-
tenskapsprogrammet i högre grad än andra högskoleförberedande program, både 
före och efter Gy 2011. Det är också en betydligt högre andel elever som har för-
äldrar med eftergymnasial utbildning om man jämför med andra högskoleförbered-
ande program. 

Erfarenheter från Skolverkets programreferensskolor säger att man i stort upplever 
naturvetenskapsprogrammet som ett väl fungerande program. Elever söker pro-
grammet för att det upplevs som brett. Enligt Skolverkets rapport Det svåra valet är 
naturvetenskapsprogrammet populärt bland elever, oavsett kön.49 I samma rapport 
refereras elever som berättar att föräldrar gärna ser att deras barn läser högskole-
förberedande program som de tror att barnen ”har nytta av i framtiden”, och na-
turvetenskapsprogrammet är ett sådant. Elever som väljer ett program som natur-
vetenskapsprogrammet gör det antingen för att de med säkerhet vet vad de vill 

49 Skolverket 2013: Det svåra valet. Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader, rapport 394, 
s. 13. 
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arbeta med eller precis tvärtom, för att de inte vet och därför vill ha en bred bas att 
stå på.50  

Inriktningen naturvetenskap är den största av programmets två inriktningar. Den 
påminner också mest om det tidigare naturvetenskapsprogrammet och öppnar 
mest för särskild behörighet till högskolan och – med vissa tillval från elevernas 
sida – för meritpoäng. Trots att programmet rymmer många behörighetsgivande 
kurser, såsom flera matematikkurser, är naturvetenskapsprogrammet det högskole-
förberedande program med störst andel elever som läser utökat program, 32 pro-
cent. Precis som för andra elever på högskoleförberedande program berättar pro-
gramreferensskolorna om att programvalet och valet av kurser inom programmet 
ofta görs strategiskt av eleverna. Man väljer till exempel i hög utsträckning meritpo-
ängsgivande kurser som moderna språk 4 och engelska 7 inom individuellt val. Re-
ferensskolorna beskriver att de elever som upplever programmet som alltför natur-
vetenskapligt tungt ofta väljer att gå inriktningen naturvetenskap och samhälle, där kur-
serna är mer riktade mot samhällsvetenskapliga aspekter på naturvetenskap. Inom 
denna inriktning samlas också elever med engagemang för miljöfrågor och sam-
hällets strukturer, enligt referensskolorna. 

Erfarenheter från programreferensskolor säger att en del elever på programmet 
upplever stress i sin studiesituation. I Skolverkets attitydundersökning som genom-
förs med jämna mellanrum lyfts stress bland elever som ett problem som ökar med 
elevernas ålder. Redan i undersökningen från 200051 framgick att varannan elev på 
det dåvarande naturvetenskapsprogrammet ofta eller alltid upplevde stress. Det var 
fler flickor än pojkar som sa att de kände sig stressade, upp till två tredjedelar av 
eleverna. Med gymnasieskolans korta kurser krävs att eleverna presterar under hela 
skoltiden om de ska få höga betyg. Många elever på naturvetenskapsprogrammet 
har höga betyg från grundskolan och strävar efter att få det även på gymnasiesko-
lan. Elevernas meritvärde från grundskolan är högst av alla nationella program, 267 
poäng. Det skiljer sig dock åt mellan skolor.52 I till exempel Stockholms innerstad 
har många skolor återkommande haft en antagningsgräns för naturvetenskapspro-
grammet på över 300 poäng.53 Det betyder att elever i Stockholms grundskolor 
behöver ha mycket höga betyg i alla ämnen för att komma in på programmet. På 
skolor i mindre städer eller utanför storstäderna tas ibland alla sökande in och de 
elever som kommer in med lägst meritvärde har en bra bit under 200 poäng.54  

  

50 Skolverket 2013: Det svåra valet. Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader, rapport 394, 
s. 76. 
51 Skolverket 2001: Attityder till skolan 2000, rapport nr 197. 
52 Skillnader avseende antagningsgränser skolor emellan gäller förstås även andra program men när 
det gäller naturvetenskapsprogrammet blir det mycket tydligt. 
53 http://www.gyantagningen.se/slutliga-antagningar.html 
54 http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/sa-har-fungerar-
gymnasieskolan/antagningspoang-1.1539 
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Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har en jämförelsevis god genomström-
ning och får en hög genomsnittlig betygspoäng. Elever från naturvetenskapspro-
grammet före Gy 2011 går också i högre grad än från andra program vidare till 
högskola visar statistik om vad elever gör ett år, tre år och fem år efter gymnasie-
skolan.55  

 

55 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411 samt Skolverket 2014: 
PM: Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning läsåret 
2012/13, bilaga 2 i ”Redovisning av uppdrag enligt förordning (2008:793) om försöksverksamhet 
med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning och enligt regleringsbrev för 2014 avseende omfatt-
ning och utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning”, 
Dnr 2014: 329.  
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Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhälls-
vetenskapligt område. Programmet har tre inriktningar: beteendevetenskap; medier, information 
och kommunikation; samhällsvetenskap. 

Elever på programmet 
Samhällsvetenskapsprogrammet är det största av alla gymnasieprogram. Läsåret 2014/15 
går drygt 57 700 elever på programmet, vilket utgör en femtedel av alla elever på nation-
ella program. 

Andelen sökande och andelen av gymnasieeleverna som går sin första årskurs på pro-
grammet ligger på stabila nivåer – drygt 18 respektive drygt 19 procent – över de fyra 
läsåren sedan Gy 2011 startade. 

Sökande och nybörjare på samhällsvetenskapsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 21 648 20 821 19 353 19 246 
 Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 18,1 18,6 18,1 18,2 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 19 822 18 859 17 491 17 746 
Andel (%) nybörjare  94,8 93,2 92,9 93,6 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 230,9 230,8 230,3 232,8 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 15,8 16,2 15,7 15,7 
… av elever på  

nationella program 
19,2 19,8 19,3 19,6 

… av elever på högsko-
leförberedande pro-

gram 

31,0 30,9 29,9 29,8 

Antal elever på samhällsvetenskapsprogrammet per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 20 949 20 283 18 861 19 010 
Antal elever i åk 2 - 20 275 19 900 18 476 
Antal elever i åk 3 - - 20 606 20 228 
Alla årskurser   59 367 57 714 



Skolverket  

  
 2015-04-15 

125 (165) 
 
 
På samhällsvetenskapsprogrammet är övervikten av kvinnor något större än på en del 
andra högskoleförberedande program. Jämfört med andra högskoleförberedande pro-
gram är det på samhällsvetenskapsprogrammet också en något högre andel elever som 
har föräldrar med gymnasial utbildning, även om majoriteten (kring 59 procent) har för-
äldrar med eftergymnasial utbildning. 

Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet, alla årskurser*  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  20 949 40 558 59 367 57 714 
Andel (%) kvinnor  62,6 63,0 62,9 63,2 
Andel (%) män 37,4 37,0 37,1 36,8 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. bakgrund 

81,0 
19,0 

80,2 
19,8 

79,6 
20,4 

78,4 
21,6 

Andel (%) offentlig huvudm. 70,5 71,1 72,1 72,8 
Andel (%) enskild huvudm. 29,5 28,9 27,9 27,2 
Föräldrarnas högsta      
utbildningsnivå     
 – eftergymnasial (%) 58,1 58,2 58,9 59,2 
 – gymnasial (%) 41,9 41,8 41,1 40,8 
*Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 2014/15 
samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger samhällsvetenskapsprogrammet har blivit fler det senaste 
läsåret. Ökningen gäller endast skolenheter med offentlig huvudman. Programmet ges 
läsåret 2014/15 i 196 av landets 290 kommuner.  

Antal skolenheter med elever i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 471 462 496 
Offentlig huvudman - 279 279 314 
Enskild huvudman - 192 183 182 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

201 202 196 196 
 
 

Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Läsåret 2014/15 går nära hälften av årskurs 3-eleverna på inriktningen beteendevetenskap. 
Männen på programmet är dock mer jämt fördelade mellan denna inriktning och den 
näst största: samhällsvetenskap. På den minsta inriktningen, medier, information och kommuni-
kation, går runt 14 procent av eleverna på programmet. Inriktningen beteendevetenskap 
har ökat i elevantal från läsåret 2013/14 till 2014/15, medan de andra två inriktningarna 
har minskat något. 
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Antal och andel (%) elever per samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning: Beteen-
devetenskap 

 
 

8 644 

 
 

5 709 

 
 

2 935 

 
 

9 752 

 
 

6 574 

 
 

3 178 
Andel (%) elever  43,6 45,8 39,8 48,8 51,3 44,4 
Antal elever på 
inriktning: Medier, 
information och 
kommunikation 

 
 
 

2 919 

 
 
 

2 052 

 
 
 

867 

 
 
 

2 684 

 
 
 

1 836 

 
 
 

848 
Andel (%) elever  14,7 16,5 11,8 13,4 14,3 11,9 
Antal elever på 
inriktning: Sam-
hällsvetenskap 

 
 

8 282 

 
 

4 711 

 
 

3 571 

 
 

7 539 

 
 

4 409 

 
 

3 130 
Andel (%) elever 41,7 37,8 48,4 37,7 34,4 43,7 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

19 845 

 
 

12 472 

 
 

7 373 

 
 

19 975 

 
 

12 819 

 
 

7 156 
 100 100 100 100 100 100 

 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
I en jämförelse mellan nybörjare höstterminerna 2011 till 2013 går eleverna kvar på este-
tiska programmet i ökande utsträckning. Det är mindre än 10 procent som har lämnat 
programmet efter ett läsår, och bara ytterligare en procent efter två läsår. För de elever 
som bytt till annat program är det ungefär lika vanligt med byten till andra högskoleför-
beredande program som till yrkesprogram. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  90,1 89,0 
Bytt till yrkesprogram 3,8 4,2 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

3,9 4,0 

Bytt till introduktionsprogram 0,3 0,3 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,9 2,5 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  91,1 90,2 
Bytt till yrkesprogram 3,6 3,9 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

3,4 3,5 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,2 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,8 2,2 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på samhällsvetenskapsprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  91,8 
Bytt till yrkesprogram 3,2 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

2,8 

Bytt till introduktionsprogram 0,2 
Ej registrerad i gymnasieskolan 1,9 
 

Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på samhällsvetenskapsprogrammet har en 
högre genomströmning, mätt som andel avgångselever inom tre år, än genomsnitten för 
nationella program och för högskoleförberedande program. Något lägre är den för män-
nen och för eleverna med utländsk bakgrund. 

Andelen elever som börjat och slutfört studierna på samhällsvetenskapsprogrammet är 
78 procent, vilket är något högre än genomsnittet för alla högskoleförberedande pro-
gram. 

Genomströmning för nybörjarelever på samhällsvetenskapsprogrammet HT 2011, re-
sultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Samhällsvetenskaps-
programmet 19 822 81,4 74,0 7,4 77,6 9,7 
Kvinnor 12 520 83,7 78,3 5,4 79,8 8,6 
Män 7 302 77,4 66,6 10,8 73,8 11,5 
Svensk bakgrund 16 130 83,2 77,2 6,0 79,5 9,4 
Utländsk bakgrund 3 642 74,3 60,5 13,8 70,3 11,1 
Offentlig huvudman 14 020 81,8 74,6 7,2 78,7 9,5 
Enskild huvudman 5 802 80,3 72,5 7,8 75,0 10,0 
Föräldrarnas högsta        
utbildningsnivå       
 - eftergymnasial 11 436 83,5 77,7 5,8 79,9 9,6 
 - gymnasial 8 081 79,2 69,5 9,8 75,3 9,7 
 
Av de elever som avslutat gymnasieskolan på samhällsvetenskapsprogrammet är andelen 
examinerade i nivå med genomsnittet för alla högskoleförberedande program. Kvin-
norna har i högre grad än männen en gymnasieexamen. Av männen har cirka 85 procent 
en gymnasieexamen, att jämföra med till exempel män bland avgångselever från ekono-
miprogrammet och humanistiska programmet, där motsvarande siffra är cirka 89 respek-
tive 92 procent. Lägsta andelen examinerade har elever med utländsk bakgrund. 
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Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på samhällsvetenskapspro-
grammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Samhällsveten-
skapsprogrammet 17 235 90,6 9,4 23,5 14,3 
Kvinnor 11 097 93,4 6,6 22 14,7 
Män 6 138 85,5 14,5 26,2 13,4 
Svensk bakgrund 14 154 92,6 7,4 21,9 14,5 
Utländsk bakgrund 3 075 81,1 18,9 31,1 13,1 
Offentlig huvudman 12 173 91,2 8,8 22,8 14,2 
Enskild huvudman 5 062 89,1 10,9 25,1 14,4 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 10 306 92,7 7,3 23,6 14,7 
– gymnasial 6 732 87,3 12,7 23,1 13,6 

 

Kommentarer om samhällsvetenskapsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet var det största nationella programmet även före gymna-
siereformen men omfattade då också inriktningar som idag snarare finner sina motsva-
righeter i humanistiska programmet och ekonomiprogrammet – nämligen språk, kultur 
och ekonomi. Programmet har haft en stabil utveckling sett till antal elever sedan starten 
2011, och också en i stort sett oförändrad könsfördelning med en övervikt av kvinnor.  

Erfarenheter från Skolverkets programreferensskolor säger att huvuddelen av eleverna 
på samhällsvetenskapsprogrammet är nöjda med sitt val av utbildning. Det framkommer 
ofta att eleverna sökt sig till programmet för att de anser att det ger en bred kompetens. 
Samtidigt beskriver lärare vid besök på skolorna att många elever på samhällsveten-
skapsprogrammet har vaga uppfattningar om vad man kan arbeta med som ”samhällsve-
tare”. Programreferensskolorna beskriver också att studie- och yrkesvägledningen behö-
ver stärkas för att tydliggöra för eleverna vilka studievägar som programmet förbereder 
för. Det tycks vara just uppfattningen om att programmet är brett som lockar många 
elever, eftersom det också möjliggör för eleverna att skjuta på beslutet om vilken yrkes-
bana de ska satsa på. I Skolverkets rapport Det svåra valet bekräftas denna bild av att ele-
ver på olika gymnasiemarknader ofta ser högskoleförberedande program och kanske i 
synnerhet samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som 
”breda” program som ger dem möjligheter att välja senare. Enligt samma rapport förs 
denna bild även fram av studie- och yrkesvägledare.56  

Studie- och yrkesvägledare på referensskolorna beskriver också att de möter elever som 
kanske egentligen skulle vilja gå ett yrkesprogram men som valt samhällsvetenskapspro-

56 Skolverket 2013: Det svåra valet. Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader, rapport 394.  
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grammet för att de och deras föräldrar ser att programmet ger högskolebehörighet, och 
för att det betraktas som en tydlig fortsättning på grundskolan.  

Enligt Skolverkets rapport Ungdomars etablering på arbetsmarknaden var det störst andel av 
eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet av de tidigare studieförberedande program-
men som var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieskolan. Elever med 
grundläggande högskolebehörighet från det förra samhällsvetenskapsprogrammet läser 
inte i lika stor utsträckning som elever på naturvetenskaprogrammet vidare på högs-
kola.57 Det finns skäl att anta att elever som inför gymnasievalet valt mellan yrkespro-
gram och samhällsvetenskapsprogrammet – eller elever som valt samhällsvetenskaps-
programmet för att det ”håller alla vägar öppna” – kan ha kvar eller ha utvecklat ett in-
tresse för en yrkesexamen. Skolverket har tidigare påpekat 58 begränsade möjligheter för 
elever från högskoleförberedande program att utbilda sig mot ett yrkesområde på gymn-
asial nivå. Skolverket har också tidigare redovisat att (enligt nationella programrådet för 
handels- och administrationsprogrammet) vissa branscher ibland föredrar att anställa 
personer från ett högskoleförberedande program trots att de inte har utbildning eller 
kompetens inom området.59 Enligt Skolverkets bedömning skulle möjligheterna för ele-
ver med en högskoleförberedande gymnasieexamen som vill byta bana mot olika yrkes-
utgångar behöva ses över, då ett yrkesval sällan görs så tidigt som vid femton års ålder. 

När det gäller inriktningarna på samhällsvetenskaprogrammet visar statistiken att inrikt-
ningen beteendevetenskap växer. Motsvarande inriktning fanns inte i det gamla samhällsve-
tenskapsprogrammet. Även inriktningen samhällsvetenskap är stor medan medier, information 
och kommunikation är betydligt mindre (även om den sistnämnda inriktningen har fler 
elever än andra nationella program har totalt). Enligt programreferensskolor är ämnes-
kombinationen i den beteendevetenskapliga inriktningen attraktiv och samhällsvetenskap 
betraktas ofta som den svåraste inriktningen på programmet. 

Elever som börjar på samhällsvetenskapsprogrammet har lägre genomsnittligt merit-
värde från grundskolan än de som börjar på humanistiska programmet och ekonomi-
programmet. De har också en lägre genomsnittlig betygspoäng när de lämnar gymnasie-
skolan. Samhällsvetenskapsprogrammet är väl representerat i hela landet och det finns 
en spridning mellan skolor när det gäller elevers meritvärde från grundskolan och ande-
len med gymnasieexamen. På attraktiva skolor kan antagningsgränsen vara så hög att det 
i princip krävs A i alla ämnen, medan det på andra skolor är öppet för alla behöriga sö-
kande. I den nationella betygsstatistiken märks att elever på samhällsvetenskapspro-
grammet, i jämförelse med elever på andra högskoleförberedande program, i högre grad 
har betyget F på den andra matematikkursen, matematik 2b. Att klara av matematikkur-
serna framhålls också av referensskolorna som något som elever på programmet ofta har 
bekymmer med.  

57 Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411 samt Skolverket 2014: PM: Beskrivande 
statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning läsåret 2012/13, bilaga 2 i ”Re-
dovisning av uppdrag enligt förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial 
spetsutbildning och enligt regleringsbrev för 2014 avseende omfattning och utvärdering av försöksverk-
samheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning”, Dnr 2014: 329, s. 15. 
58 Skolverket 2014: Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet, Dnr 2014:123  
59 Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning 
(U2014/3699/S). 
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Teknikprogrammet (TE) 
 
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från program-
met ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturveten-
skap men även inom andra områden. Programmet har fem inriktningar: design och pro-
duktutveckling; informations- och medieteknik; produktionsteknik; samhällsbyggande och miljö; tek-
nikvetenskap. 

Elever på programmet 
Antalet sökande till teknikprogrammet har varit stabilt och oförändrat över åren sedan 
höstterminen 2012, trots de minskande elevkullarna. Detta innebär att andelen sökande 
har ökat något i relation till andra nationella program, och att andelen av gymnasieele-
verna som går sin första årskurs på teknikprogrammet har ökat något över åren.  

Läsåret 2014/15 går sammanlagt 25 118 elever på teknikprogrammet. 

Sökande och nybörjare på teknikprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal förstahands-
sökande 9 393 9 426 9 335 9 299 
Andel av 1:a handssö-
kande alla nat. program 7,9 8,4 8,7 8,8 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 8 620 8 558 8 391 8 502 
Andel (%) nybörjare  96,5 95,2 95,4 95,7 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 227,3 228,0 232,3 233,7 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan. 

Andel (%) elever i åk 1 på teknikprogrammet …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 6,7 7,2 7,3 7,4 
… av elever på  

nationella program 
8,2 8,8 9,0 9,2 

… av elever på högsko-
leförberedande pro-

gram 

13,2 13,7 13,9 14,0 

Antal elever på teknikprogrammet per årskurs 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever i åk 1 8 949 9 013 8 802 8 900 
Antal elever i åk 2 - 8 007 8 114 8 134 
Antal elever i åk 3 - - 7 769 8 084 
Alla årskurser   24 685 25 118 
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På teknikprogrammet är könsfördelningen oförändrat ojämn över perioden – 84 procent 
av eleverna är män. Andelen av eleverna med utländsk bakgrund uppvisar en viss 
ökande trend över åren. Omkring 27 procent av eleverna går programmet på en skola 
med enskild huvudman. Jämfört med genomsnittet för de högskoleförberedande pro-
grammen har en något högre andel av eleverna på teknikprogrammet föräldrar med ef-
tergymnasial utbildning. 

Eleverna på teknikprogrammet, alla årskurser  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  8 949 17 020 24 685 25 118 
Andel (%) kvinnor  15,9 16,3 16,3 16,1 
Andel (%) män 84,1 83,7 83,7 83,9 
Andel (%) svensk bakgrund  
Andel (%) utl. Bakgrund 

85,4 
14,6 

85,4 
14,6 

84,9 
15,1 

83,8 
16,2 

Andel (%) offentlig huvudm. 71,4 72,1 73,3 73,5 
Andel (%) enskild huvudm. 28,6 27,9 26,7 26,5 
Föräldrarnas högsta      
Utbildningsnivå     
 – eftergymnasial (%) 63,5 64,9 65,8 66,8 
 – gymnasial (%) 36,5 35,1 34,2 33,2 
*Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 2014/15 
samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter som ger teknikprogrammet har ökat det senaste läsåret. I första 
hand gäller detta skolenheter med offentlig huvudman. Läsåret 2014/15 ges programmet 
i 163 av landets 290 kommuner. 

Antal skolenheter med elever i åk 1 på teknikprogrammet 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 266 259 292 
Offentlig huvudman - 171 172 199 
Enskild huvudman - 95 87 93 

Antal skolkommuner med elever i åk 1 på teknikprogrammet 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

164 166 165 163 
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Elevernas fördelning på programmets inriktningar 
Teknikprogrammets dominerande inriktning är informations- och medieteknik, som nära fyra 
av tio elever väljer. Drygt var fjärde elev väljer den näst största inriktningen design och 
produktutveckling. Inriktningen produktionsteknik lockar minst antal elever. 

Antal och andel (%) elever per teknikprogrammets inriktningar, åk 3  
 2013/14 2014/15 
 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal elever på 
inriktning:  
Design och pro-
duktutveckling 

 
 
 

1 891 

 
 
 

531 

 
 
 

1 360 

 
 
 

2 104 

 
 
 

533 

 
 
 

1 571 
Andel (%) elever  24,7 41,2 21,4 26,3 40,2 23,5 
Antal elever på 
inriktning:  
Informations- och 
medieteknik 

 
 
 

3 042 

 
 
 

220 

 
 
 

2 822 

 
 
 

3 163 

 
 
 

207 

 
 
 

2 956 
Andel (%) elever  39,8 17,1 44,4 39,5 15,6 44,3 
Antal elever på 
inriktning:  
Produktionsteknik 

 
 

464 

 
 

59 

 
 

405 

 
 

484 

 
 

62 

 
 

422 
Andel (%) elever 6,1 4,6 6,4 6,1 4,7 6,3 
Antal elever på 
inriktning:  
Samhällsbyggande 
och miljö 

 
 
 

820 

 
 
 

289 

 
 
 

531 

 
 
 

822 

 
 
 

320 

 
 
 

502 
Andel (%) elever 10,7 22,4 8,4 10,3 24,2 7,5 
Antal elever på 
inriktning:  
Teknikvetenskap 

 
 

1 424 

 
 

191 

 
 

1 233 

 
 

1 426 

 
 

203 

 
 

1 223 
Andel (%) elever 18,6 14,8 19,4 17,8 15,3 18,3 
Alla elever med 
registrerad inrikt-
ning 

 
 

7 641 

 
 

1 290 

 
 

6 351 

 
 

7 999 

 
 

1 325 

 
 

6 674 
 100 100 100 100 100 100 

Kvar på programmet, programbyten, ej registrerad 
Jämfört med andra högskoleförberedande program är det något mer vanligt att elever på 
teknikprogrammet byter till annat nationellt program. Detta gäller drygt 10 procent av 
eleverna efter ett läsår, och ytterligare ett par procent efter två läsår. Omfattningen av 
byten har dock minskat för de elever som påbörjade teknikprogrammet höstterminen 
2013. För de elever som bytt program är det ungefär lika vanligt med byten till andra 
högskoleförberedande program som till yrkesprogram. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på teknikprogrammet ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  88,1 85,1 
Bytt till yrkesprogram 5,3 6,0 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

5,8 6,7 

Bytt till introduktionsprogram 0,1 0,2 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,7 2,0 
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på teknikprogrammet ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  88,1 85,4 
Bytt till yrkesprogram 5,3 6,2 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

5,5 6,5 

Bytt till introduktionsprogram 0,2 0,2 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,9 1,7 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på teknikprogrammet ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  90,7 
Bytt till yrkesprogram 3,8 
Bytt till (annat) högskoleförbered-
ande program 

4,4 

Bytt till introduktionsprogram 0,2 
Ej registrerad i gymnasieskolan 0,9 

Genomströmning och studieresultat 
Elever som påbörjat sina gymnasiestudier på teknikprogrammet har en genomströmning 
i nivå med genomsnittet för alla nationella program. Programmets elever med utländsk 
bakgrund har i lägre grad slutfört utbildningen inom tre år. Det är också en stor skillnad 
mellan elever som gått programmet på en skola med offentlig eller enskild huvudman – 
de senare har en lägre andel avgångselever.  

Andelen elever som börjat och slutfört studierna på teknikprogrammet är 75 procent, 
vilket är något lägre än genomsnittet för alla högskoleförberedande program. Observera 
att andelen som är kvar i gymnasieskolan är elever som ännu inte har gått ut ett nation-
ellt program. Elever på fjärde tekniskt år ingår därmed inte i denna andel. 

Genomströmning för nybörjarelever på teknikprogrammet HT 2011, resultat efter 3 års 
studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

 
Andel (%) 
med exa-

men 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 
(ej exa-

men) 

Andel (%) 
som slut-

fört utbild-
ningen 

inom 
samma 

program  

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 

Nationella program totalt 96 685 79,3 71,4 7,9 75,6 10,6 
HFP totalt 63 931 80,7 73,8 6,9 76,5 10,5 
Teknikprogrammet 8 620 79,2 70,1 9,2 74,9 12,7 
Kvinnor 1 375 84,5 79,9 4,6 79,3 9,2 
Män 7 245 78,2 68,2 10,0 74,0 13,3 
Svensk bakgrund 7 421 80,6 72,3 8,2 76,3 12,0 
Utländsk bakgrund 1 199 70,7 56,0 14,8 66,1 17,2 
Offentlig huvudman 6 220 81,0 73,2 7,9 77,2 11,4 
Enskild huvudman 2 400 74,5 62,0 12,5 68,8 15,9 
Föräldrarnas högsta        
Utbildningsnivå       
 - eftergymnasial 5 456 81,3 73,8 7,5 77,5 11,8 
 - gymnasial 3 084 75,9 63,9 12,0 70,5 13,9 
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Av de elever som avslutat gymnasieskolan på teknikprogrammet är andelen examinerade 
något lägre i jämförelse med andra högskoleförberedande program. Dessutom är den 
genomsnittliga betygspoängen något lägre. Minsta andelen examinerade finns bland ele-
ver med utländsk bakgrund och elever vars föräldrar högst har gymnasial utbildning. 
Dessutom har elever som avslutat teknikprogrammet på skolor med enskild huvudman i 
påtagligt lägre grad nått fram till examen jämfört med elever på offentliga skolor.  

Studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan på teknikprogrammet VT 2014 
 Antal 

elever  
Därav: 

andel (%) 
med examen 

 
andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen) 

 
andel (%) 

med utökat 
program 

Genom-
snittlig be-
tygspoäng 

Nat. program totalt 84 735 88,5 11,5 34,3 14,0 
HFP totalt 53 792 91,0 9,0 26,6 14,6 
Teknikprogrammet 6 763 88,2 11,8 37,4 13,9 
Kvinnor 1 169 94,4 5,6 49,0 15,0 
Män 5 594 86,9 13,1 35,0 13,7 
Svensk bakgrund 5 888 89,5 10,5 36,3 14,0 
Utl. Bakgrund 875 79,3 20,7 44,7 13,0 
Offentlig huvudman 4 997 90,0 10,0 38,9 14,0 
Enskild huvudman 1 766 83,2 16,8 33,1 13,5 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
– eftergymnasial 4 446 90,6 9,4 38,7 14,2 
– gymnasial 2 262 83,6 16,4 34,7 13,3 

 

Kommentarer om teknikprogrammet 
Teknikprogrammet har varit ett populärt program sedan det infördes 2011. Andelen 
elever som börjar på programmet har också ökat ytterligare sedan dess. Enligt Skolver-
kets programreferensskolor beror det stora intresset för teknikprogrammet till stor del 
på att det är ett program där yrkesval och utbildningsval efter programmet är tydliga, och 
där eleverna ser framför sig en god arbetsmarknad. Enligt referensskolorna har pro-
grammet en elevgrupp med teknikintresse, men det lockar dessutom allmänt studiemoti-
verade elever. Enligt registerstudien Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan 60 var elever på 
det tidigare teknikprogrammet näst efter naturvetenskapsprogrammet mest benägna att 
studera på högskola ett år efter gymnasieskolan. Referensskolorna beskriver också att 
programmet lockar elever som vid gymnasievalet har haft svårt att välja mellan yrkesut-
bildning och högskoleförberedelse. Eleverna på referensskolorna uttrycker att de samti-
digt som de får grundläggande behörighet till högskola (och möjlighet till särskild behö-
righet) kan välja ämnen som intresserar dem; till exempel design, programmering och 
arkitektur. Kopplingen teori-praktik är något som eleverna lyfter fram som viktigt. I 
programmets examensmål står uttalat att ”teori och praktisk tillämpning ska samverka”.  

De fem inriktningarna på programmet vetter mot olika teknikområden. Det är ovanligt 
att alla fem inriktningarna erbjuds av samma skolhuvudman. Störst är informations- och 
medieteknik, som bland annat innehåller programmering samt dator- och kommunikat-
ionsteknik, och minst är inriktningen produktionsteknik – trots att det finns ett uttalat be-

60Skolverket 2014: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, rapport 411.  
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hov av kvalificerad arbetskraft inom produktionsteknik. Produktionsteknik erbjuds ofta 
där skolan har ett nära samarbete med ett eller flera lokala företag. Denna inriktning 
kräver mycket utrustning och ges därför ofta på skolor som också har industritekniska 
programmet. Enligt yrkesprogramsutredningen61 behövs det inom industri- och teknik-
området personer som har en kombination av teori och praktik i sin utbildning. För att 
ytterligare möta behovet och för att locka fler elever att inrikta sig mot produktionstek-
nik föreslår yrkesprogramsutredningen en försöksverksamhet med en yrkesinriktning 
inom teknikprogrammet som blir en parallell studieväg från det andra läsåret.  

De ovan nämnda inriktningarna har en mycket ojämn könsfördelning med runt 90 pro-
cent män. Inriktningen samhällsbyggnad och miljö har den minst ojämna könsfördelningen, 
med cirka 60 procent män. Könsfördelningen på teknikprogrammet har varit ojämn 
även före Gy 2011. Att rekrytera fler kvinnor till programmet är en återkommande dis-
kussion hos referensskolorna.  

Enligt referensskolorna är ämnena matematik, fysik och kemi de ämnen som elever på 
programmet har svårast med – många elever är mer intresserade av teknikämnen. Enligt 
betygsstatistiken från elever som gick ut programmet våren 2014 hade cirka 8 procent av 
eleverna F i de inledande kurserna i fysik och kemi medan motsvarande siffra för den 
inledande kursen i teknik var cirka 1 procent. I matematik 3c, som är den kurs som alla 
elever på programmet ska läsa oavsett inriktning, var det cirka 11 procent som fick F – 
att jämföra med cirka 3 procent på motsvarande kurs på naturvetenskapsprogrammet.  

För att ytterligare stärka kopplingen till arbetsmarknaden kan elever från teknikpro-
grammet bygga på med en ettårig vidareutbildning som leder till gymnasieingenjörsexa-
men.62  
  

61 http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/63/40/5e484543.pdf 
62 Se nästa avsnitt om TE4, det fjärde tekniska året. 
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Det fjärde tekniska året  
 
Det fjärde tekniska året är en riksrekryterande vidareutbildning som bygger på teknik-
programmet. Utbildningen leder till gymnasieingenjörsexamen och till arbete inom valt 
teknikområde. Sedan 2011 har vidareutbildningen genomförts som en försöksutbildning 
på ett antal skolor. Utbildningen har då getts i tre olika profiler – informationsteknik; inno-
vation och produktion; respektive samhällsbyggande. 

Elever på det fjärde tekniska året 
Antalet elever i försöksverksamheten har varit få, från knappt 200 till knappt 300. Att 
antalet elever ökade mellan det första och andra året för försöksverksamhet kan förkla-
ras med att antalet skolor med beviljade tillstånd fördubblades från 10 till 20 mellan 
dessa år.  

Elever på fjärde tekniskt år, redovisade efter inriktning 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Totalt 166 273 233 275 
därav profil:     
Informationsteknik 27 66 67 66 
Innovation och produktion 52 149 112 151 
Samhällsbyggande 87 58 54 58 
 
En övervägande majoritet av eleverna på det fjärde tekniska året är män. Andelen kvin-
nor minskade kontinuerligt mellan läsåren 2011/12 och 2013/14, från 23,5 till 15,0 pro-
cent. Däremot har andelen kvinnor ökat till läsåret 2014/15 och utgör nu 19,3 procent 
av eleverna på det fjärde tekniska året. Majoriteten av både kvinnorna och männen går 
på profilen innovation och produktion.  

Elever på fjärde tekniskt år, redovisade efter kön och inriktning 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 Kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män 
Totalt 39 127 53 220 35 198 53 222 
därav profil:         
Informationsteknik 1 26 8 58 3 64 9 57 
Innovation och produktion 14 38 30 119 20 92 33 118 
Samhällsbyggande 24 63 15 43 12 42 11 47 
 
  



Skolverket  

  
 2015-04-15 

139 (165) 
 
Skolenheter och huvudmän 
Det fjärde tekniska året anordnas på 18 skolenheter och i lika många kommuner läsåret 
2014/15. Vissa skolenheter erbjuder mer än en profil.  

Antal skolenheter med elever på fjärde tekniskt år  
 2011/12* 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt 10 18 16 18 
Offentlig huvudman 9 16 14 16 
därav profil:     
Informationsteknik 3 6 6 6 
Innovation och produktion 5 9 8 10 
Samhällsbyggande 1 3 2 2 
Enskild huvudman 1 2 2 2 
därav profil:     
Informationsteknik - - - - 
Innovation och produktion - 1 1 1 
Samhällsbyggande 1 1 1 1 
*2011/12 var insamlingen inte anpassad till skolenhetsbegreppet (se avsnittet Förklaringar och 
definitioner). 

Antal skolkommuner med elever på fjärde tekniskt år 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt 10 18 16 18 
därav profil:     
Informationsteknik 3 6 6 6 
Innovation och produktion 5 10 9 11 
Samhällsbyggande 2 4 3 3 
 
 

Betyg och studieresultat 
Det fjärde tekniska året leder till gymnasieingenjörsexamen. Av inskrivna elever höst-
terminen 2013 har också nära samtliga nått fram till sådan examen ett år senare. 

Fjärde tekniskt år. Antal elever med avgångsbetyg redovisade efter profil läsåret 
2013/14 
 Inskrivna elever ht 2013 Avgångsbetyg  

 
Gymnasieingenjörsexamen 

   
studiebevis 

 totalt kvinnor män totalt kvinnor män totalt kvinnor män 

TE4 totalt 202 33 169 4 - 4 198 33 165 
därav profil          
Informationsteknik 96 18 78 - - - 96 18 78 
Innovation och produktion 55 3 52 4 - 4 51 3 48 
Samhällsbyggande 51 12 39 - - - 51 12 39 
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Kommentarer om fjärde tekniskt år 
Hösten 2015 övergår det fjärde tekniska året från försöksverksamhet till permanent 
verksamhet. För att finansiera vidareutbildningen erbjuds skolorna att söka statsbidrag. 
Ansökningarna om statsbidrag har överskridit tillgången på medel. Det har beviljats me-
del för 800 elever, vilket innebär en tredubbling av elevantalet jämfört med föregående 
år.  

Könsfördelningen på tekniskt fjärde år är ojämn. Andelen kvinnor har dessutom varit 
minskande sedan det första året för försöksverksamheten. Skolverket bedömer att det 
fjärde tekniska året står inför samma utmaningar som teknikprogrammet när det gäller 
att locka fler kvinnor till utbildningen. 

Det fjärde tekniska året skiljer sig på flera sätt från teknikprogrammet, framförallt när 
det gäller fokus på apl och på ett ingenjörsmässigt arbetssätt. Årliga uppföljningar av 
försöksverksamheten ringar in flera framgångsfaktorer för utbildningen, såsom lokalt 
programråd, apl-koordinatorer, regionalt samarbete samt ett nytänkande både pedago-
giskt och i den fysiska planeringen.63 I uppföljningen framgår att hälften av eleverna som 
gått ett fjärde tekniskt år går vidare i arbete, ofta på apl-platsen eller inom samma 
bransch. Den andra hälften studerar och då framför allt ingenjörsstudier på högskole-
nivå.  

63 För den senaste uppföljningen se Skolverket 2014: Redovisning av uppdrag enligt förordningen (2010:2040) 
avseende omfattning och erfarenheterav försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan, Dnr 2011:1023. 
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Individuellt alternativ (IMIND) 
 
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt pro-
gram en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild-
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska 
leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning 
som möjligt. 

Individuellt alternativ syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan 
fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Programmets syfte är alltså brett. Även 
innehållet i programmet är mindre bestämt än för övriga introduktionsprogram. 
Eleverna kan läsa grundskoleämnen och hela eller delar av kurser i gymnasiege-
mensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma 
för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. Programmet ska utformas 
för den enskilde eleven. 
 

Elever på programmet 
Antalet nybörjarelever på individuellt alternativ ökade något under de tre första 
läsåren sedan introduktionsprogrammen infördes, och det senaste läsåret har elev-
antalet stabiliserats. Läsåret 2014/15 går 4,4 procent av gymnasieskolans elever i 
årskurs 1 på individuellt alternativ. Detta innebär att andelen sjunkit något i förhål-
lande till andra introduktionsprogram.  

Ungefär 30 procent av eleverna går kvar på programmet i (motsvarande) årskurs 
två, och ungefär 20 procent går kvar det tredje året. 
 

Nybörjare på individuellt alternativ 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 3 160 3 404 3 452 3 446 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 71,3 73,9 78,3 79,2 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på individuellt alternativ …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 4,2 4,7 4,6 4,4 
… av elever på intro-

duktionsprogram 
23,5 25,7 24,1 22,1 
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Antal elever på individuellt alternativ per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 5 524 5 847 5 507 5 331 
Antal elever i åk 2 - 1 775 1 707 1 852 
Antal elever i åk 3 - - 1 213 1 136 
Alla årskurser   8 427 8 319 
 
På individuellt alternativ är det en övervikt av män. Andelen elever med utländsk 
bakgrund har ökat under perioden, till 36 procent läsåret 2014/15. En mycket liten 
andel av eleverna går programmet i enskild huvudmans regi. Nära tre av fyra elever 
har föräldrar med högst gymnasial utbildningsnivå. 

Eleverna på individuellt alternativ, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  5 524 7 622 8 427 8 319 
Andel kvinnor (%) 41,8 41,4 40,6 40,0 
Andel män (%) 58,2 58,6 59,4 60,0 
Andel (%) svensk bakgrund  69,3 67,6 67,1 64,1 
Andel (%) utl. bakgrund 30,7 32,4 32,9 35,9 
Andel (%) offentlig huvudm. 95,8 97,1 96,7 95,4 
Andel (%) enskild huvudm. 4,2 2,9 3,3 4,6 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 

 
 

 
 

 
 

 
 

– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 
 

25,3 
74,7 

 

25,7 
74,3 

 

28,0 
72,0 

 

28,0 
72,0 

 
Uppgift saknas (antal) 406 631 756 835 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Det är ovanligt att programmet ges i enskild huvudmans regi. Antalet skolenheter i 
landet som ger individuellt alternativ har ökat något de senaste tre läsåren, samtidigt 
som antalet skolkommuner där programmet erbjuds har minskat. Denna minskning 
i antal kommuner parallellt med ökningen av skolenheter beror på att skolenheter 
kan ombildas, slås samman eller delas upp inom kommunerna. På så vis har det 
alltså nationellt skett en koncentration av skolenheter som erbjuder programmet till 
färre kommuner men på fler skolor än tidigare.  

Antal skolenheter med elever i årskurs 1 på individuellt alternativ 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 308 313 315 
Offentlig huvudman - 292 295 294 
Enskild huvudman - 16 18 21 

Antal skolkommuner med elever i årskurs 1 på individuellt alternativ 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

225 233 224 217 
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Elevernas verksamhet efter ett, två och tre år 
Av nybörjareleverna på individuellt alternativ höstterminen 2011 har 23 procent 
bytt till nationellt program ett år senare, 19 procent har bytt till annat introdukt-
ionsprogram och 44 procent är kvar på individuellt alternativ. Efter två år är mot-
svarande siffror 29,5, 16 respektive 22 procent. Av nybörjareleverna på individuellt 
alternativ höstterminerna 2012 respektive 2013 är det en något högre andel som 
övergått till studier på yrkesprogram efter ett år. 

Av nybörjareleverna på individuellt alternativ höstterminen 2011 har endast 1,3 
procent nått fram till avslutat nationellt program tre år senare, och 46 procent är 
kvar i gymnasieskolan. Resterande 52,5 procent är inte längre registrerade i gymna-
sieskolan. Huruvida dessa befinner sig i arbete, arbetslöshet eller annan utbildning 
än gymnasieskola går inte att utläsa ur den tillgängliga statistiken.  
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på individuellt alternativ ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år 

(ht 2012) 
Efter två år  

(ht 2013) 
Efter tre år  

(ht 2014) 
På samma program  44,4 22,4 9,0 
På yrkesprogram 18,1 23,7 21,2 
På högskoleförberedande program 5,1 5,8 5,8 
På (annat) introduktionsprogram 19,2 16,3 10,3 
 
Ej i gymnasieskolan  
(samt ej avslutat nationellt program) 

13,2 31,8 52,5 

Avslutat nationellt program    
   med examen - - 0,7 
   med studiebevis - - 0,6 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på individuellt alternativ ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
På samma program  41,0 22,3 
På yrkesprogram 21,4 27,0 
På högskoleförberedande pro-
gram 

5,1 6,3 

På (annat) introduktionsprogram 16,8 13,9 
Ej i gymnasieskolan 15,7 30,5 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på individuellt alternativ ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
På samma program  40,6 
På yrkesprogram 21,8 
På högskoleförberedande program 5,0 
På (annat) introduktionsprogram 18,4 
Ej i gymnasieskolan 14,3 
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Kommentarer om individuellt alternativ 
Individuellt alternativ har ett mycket brett syfte och ska leda till att eleverna ska gå 
vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Skol-
verket har idag ingen fördjupad bild av det huvudsakliga syftet med den utbildning 
som erbjuds av huvudmännen och hur utbildningen på programmet organiseras 
och utformas. Av en tidigare genomförd enkätstudie64 framgår att det på sju av tio 
skolor är grundskoleämnen som är det huvudsakliga innehållet i elevens individu-
ella studieplan. Detta antyder att syftet för många elever är att komma vidare i sina 
studier snarare än att förberedas till en direktövergång till arbetsmarknaden. Skol-
verket har även mött exempel där individuellt alternativ används som en ”sluss” där 
elever som är osäkra på vad de vill eller saknar motivation får stöd och vägledning 
för att komma vidare till andra introduktionsprogram.  

Programmet ska utformas för den enskilde eleven, vilket är viktigt i perspektiv av 
att eleverna som går programmet har väldigt olika förutsättningar. I det samman-
hanget är programmets breda syfte och öppna innehåll ändamålsenligt. Skolverket 
menar dock att denna öppna reglering ställer krav på att varje elevs målsättning 
med utbildningen framgår tydligt i till exempel den individuella studieplanen.

64 Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413. Enkäten var riktad till rektorer på gymnasiesko-
lor med introduktionsprogram. 

 

                                                 



  

  
  

 

  

 IMPRE 
  Introduktionsprogram 

 

  

  
   

 

Preparandutbildning (IMPRE) 
 
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt pro-
gram en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild-
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska 
leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning 
som möjligt. 

Preparandutbildning syftar till att eleverna ska ha uppnått behörighet till ett nationellt 
program inom ett år, om inte huvudmannen finner synnerliga skäl att förlänga ut-
bildningstiden. Programmet ska utformas för den enskilde eleven, som ska läsa de 
grundskoleämnen som eleven saknar för behörighet. Programmet får även inne-
hålla andra grundskoleämnen som eleven inte har betyg i, kurser från nationella 
program och, i mindre omfattning, andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling. 
 

Elever på programmet 
Preparandutbildning är det minsta av introduktionsprogrammen. Det har dessutom 
minskat under perioden till endast 1,6 procent av elevkullen i årskurs 1 läsåret 
2014/15. Av eleverna på introduktionsprogram (årskurs 1) går detta läsår 8,3 pro-
cent på preparandutbildning. 

Ett mindre antal av eleverna på preparandutbildning blir kvar på detta introdukt-
ionsprogram ett andra respektive ett tredje år. 

Nybörjare på preparandutbildning 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 886 1 725 1 333 1 484 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 91,9 96,9 105,5 110,1 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i årskurs 1 på preparandutbildning …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,1 2,0 1,6 1,6 
… av elever på intro-

duktionsprogram 
12,0 10,9 8,7 8,3 

  

 



Skolverket  

  
 2015-04-15 

147 (165) 
 
Antal elever på preparandutbildning per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 2 834 2 470 1 981 1 996 
Antal elever i åk 2 - 395 322 303 
Antal elever i åk 3 - - 130 106 
Alla årskurser   2 433 2 405 
 
På preparandutbildning är könsfördelningen relativt jämn, med endast en viss 
övervikt av män. Andelen elever med utländsk bakgrund är hög, och har ökat till 
över hälften de senaste två läsåren. Andelen av eleverna som går på skolor med 
enskild huvudman har ökat till närmare 17 procent läsåret 2014/15.  

Eleverna på preparandutbildning, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  2 834 2 865 2 433 2 405 
Andel kvinnor (%) 46,4 48,1 47,2 45,9 
Andel män (%) 53,6 51,9 52,8 54,1 
Andel (%) svensk bakgrund  56,2 49,6 44,5 43,3 
Andel (%) utl. bakgrund 43,8 50,4 55,5 56,7 
Andel (%) offentlig huvudm. 93,7 88,1 85,1 83,4 
Andel (%) enskild huvudm. 6,3 11,9 14,9 16,6 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 
 

 
 

26,6 
73,4 

 

 
 

29,3 
70,7 

 

 
 

29,3 
70,7 

 

 
 

31,6 
68,4 

 
Uppgift saknas (antal) 245 276 323 277 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter i landet som ger preparandutbildning har ökat något de senaste 
tre läsåren, samtidigt som antalet skolkommuner där programmet erbjuds har 
minskat. Denna minskning i antal kommuner parallellt med ökningen av skolenhet-
er beror på att skolenheter kan ombildas, slås samman eller delas upp inom kom-
munerna. På så vis har det alltså nationellt skett en koncentration av skolenheter 
som erbjuder programmet till färre kommuner men på fler skolor än tidigare.  

Antal skolenheter med elever i årskurs 1 på preparandutbildning 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 256 271 274 
Offentlig huvudman - 216 225 222 
Enskild huvudman - 40 46 52 

Antal skolkommuner med elever i årskurs 1 på preparandutbildning 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

167 179 174 166 
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Elevernas verksamhet efter ett, två och tre år 
Omkring en tredjedel av nybörjareleverna på preparandutbildning har övergått till 
studier på yrkesprogram efter ett år, och ytterligare cirka 4 procent efter två år. 
Cirka var fjärde elev har bytt till annat introduktionsprogram, och ungefär var 
femte har bytt till ett högskoleförberedande program. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på preparandutbildning ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
Samma program  13,7 3,5 
Bytt till yrkesprogram 33,6 37,4 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

18,8 20,3 

Bytt till (annat) introduktionspro-
gram 

26,3 18,8 

Ej längre i gymnasieskolan 7,7 20,0 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på preparandutbildning ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
Samma program  11,7 2,7 
Bytt till yrkesprogram 32,3 37,3 
Bytt till högskoleförberedande 
program 

22,4 24,9 

Bytt till (annat) introduktionspro-
gram 

23,5 16,9 

Ej längre i gymnasieskolan 10,2 18,3 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på preparandutbildning ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
Samma program  13,5 
Bytt till yrkesprogram 29,6 
Bytt till högskoleförberedande pro-
gram 

24,2 

Bytt till (annat) introduktionspro-
gram 

23,8 

Ej längre i gymnasieskolan 9,0 
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Elever som avslutat nationellt program  
Eftersom detta introduktionsprogram tydligt syftar till att eleverna ska bli behöriga 
till ett nationellt program är det relevant att redovisa hur många av nybörjareleverna 
som efter tre år avslutat gymnasieskolan på ett nationellt program. Nedan framgår 
att av de elever som började på preparandutbildning höstterminen 2011 har 9 pro-
cent nått fram till avslutat nationellt program tre år senare, och 46 procent är kvar i 
gymnasieskolan. Resterande 45 procent är inte längre registrerade i gymnasieskolan. 
Huruvida dessa befinner sig i arbete, arbetslöshet eller annan utbildning än gymna-
sieskola går inte att utläsa ur den tillgängliga statistiken.  

Genomströmning för nybörjarelever på preparandutbildning HT 2011, resultat 
efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

(från NP) 

 
Andel (%) 

med  
examen  

(från NP) 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 

(från NP) 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 
Gymnasieskolan totalt 109 944 70,7 63,4 7,3 14,7 
IM totalt 13 259 8,2 5,2 3,0 44,7 
Preparandutbildning 1 886 8,9 5,7 3,1 55,6 
Kvinnor 913 10,2 7,3 2,8 52,2 
Män 973 7,6 4,2 3,4 58,8 
Svensk bakgrund 1 129 8,0 5,5 2,5 51,1 
Utländsk bakgrund 757 10,2 6,1 4,1 62,4 
Offentlig huvudman 1 764 6,9 4,4 2,5 56,7 
Enskild huvudman 122 36,9 24,6 12,3 39,3 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
 - eftergymnasial 460 10,4 7,4 3,0 54,3 
 - gymnasial 1 305 8,6 5,2 3,4 55,2 

  

Kommentarer om preparandutbildning 
Preparandutbildningen ska erbjudas som en högst ettårig utbildning där eleverna 
främst läser de grundskoleämnen som saknas för att bli behöriga till nationellt pro-
gram. I det perspektivet är det anmärkningsvärt att endast drygt hälften av ny-
börjareleverna efter ett år övergår till ett yrkesprogram eller ett högskoleförbered-
ande program. Av Skolverkets tidigare enkätstudie65 framgår att rektorerna anser att 
en av de vanligaste orsakerna till detta är eleverna inte har tillräckligt med kunskap-
er med sig för att bli klara på ett läsår. Skolverket menar att det är viktigt att elever-
na får stöd och information i grundskolan inför valet av/placering på introdukt-
ionsprogram så att det valda introduktionsprogrammet är bäst utifrån den enskilde 
elevens förutsättningar och behov.  

 

65 Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413. Enkäten var riktad till rektorer på gymnasiesko-
lor med introduktionsprogram. 
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Endast vid synnerliga skäl får eleven läsa längre tid än ett år. Av statistiken framgår 
dock att drygt 10 procent av nybörjareleverna är kvar i programmet efter ett år. Det 
har framgått av möten med skolor, och av uppföljningen av övergång till andra 
introduktionsprogram, att skolorna efter ett år gör på olika sätt. Medan vissa an-
vänder sig av synnerliga skäl skriver andra över eleverna på individuellt alternativ. 
Utifrån preparandutbildningens tydlighet kan detta vara ett problem. Utifrån ele-
vens möjlighet att få en utbildning som bäst svarar mot dennes behov är det sna-
rare viktigare med tydliga utbildningsmål, utbildningens innehåll, undervisningens 
upplägg och möjligheten att få stöd. 

 



  

  
  

 

  

 IMPRO 
  Introduktionsprogram 

 

  

  
   

 

Programinriktat individuellt val (IMPRO) 
 
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt pro-
gram en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild-
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska 
leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning 
som möjligt. 

Programinriktat individuellt val syftar till att elever som inte är behöriga ska uppnå 
behörighet till ett visst yrkesprogram. Eleverna ska läsa de grundskolekurser som 
de saknar för behörighet till programmet, och avsikten är att de så snart som möj-
ligt ska kunna antas till det programmet. Förutom grundskolekurser ska utbildning-
en också innehålla kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram och apl. Pro-
grammet ska utformas för grupper av elever och är sökbart. Programmet har behö-
righetskrav.66 
 

Elever på programmet 
Antalet och andelen av gymnasieeleverna som går programinriktat individuellt val 
har varit i princip oförändrad under de fyra år som gått sedan introduktionspro-
grammen infördes. Detta innebär att 2,7 procent av elevkullen i årskurs ett går på 
detta program läsåret 2014/15. Av eleverna på introduktionsprogram (årskurs ett) 
går detta läsår 14 procent på programinriktat individuellt val. 

Drygt hälften av eleverna som påbörjat programinriktat individuellt val gick kvar på 
programmet i (motsvarande) årskurs två läsåret därpå, och cirka en tredjedel gick 
kvar på programmet det tredje läsåret. 

 
Nybörjare på programinriktat individuellt val 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 2 079 2 242 1 929 2 144 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 116,1 118,8 120,7 122,1 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

66 Behörighetskraven är följande, enligt 17 kap. 10§ skollagen (2010:800). Godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk, eller godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra 
ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 
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Andel (%) elever i årskurs 1 på programinriktat individuellt val …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,4 2,7 2,5 2,7 
… av elever på intro-

duktionsprogram 
13,3 14,8 13,5 13,7 

Antal elever på programinriktat individuellt val per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 3 141 3 353 3 071 3 304 
Antal elever i åk 2 - 1 735 1 744 1 730 
Antal elever i åk 3 - - 1 022 1 209 
Alla årskurser   5 837 6 243 
 
På programinriktat individuellt val är könsfördelningen jämn, även om andelen 
män blivit något högre läsåret 2014/15. Andelen elever med utländsk bakgrund har 
ökat år från år till 42 procent samma läsår. Ungefär var fjärde av eleverna går pro-
graminriktat individuellt val på skolor med enskild huvudman. Andelen elever med 
eftergymnasialt utbildade föräldrar har stadigt legat kring drygt 20 procent. 

Eleverna på programinriktat individuellt val, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 141 5 088 5 837 6 243 
Andel kvinnor (%) 50,0 50,1 49,7 47,6 
Andel män (%) 50,0 49,9 50,3 52,4 
Andel (%) svensk bakgrund  66,2 63,8 59,4 58,3 
Andel (%) utl. bakgrund 33,8 36,2 40,6 41,7 
Andel (%) offentlig huvudm. 77,7 76,9 77,4 73,5 
Andel (%) enskild huvudm. 22,3 23,1 22,6 26,5 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
 – eftergymnasial (%) 
 – gymnasial (%) 
 

 
 

20,8 
79,2 

 

 
 

21,3 
78,7 

 

 
 

21,9 
78,1 

 

 
 

21,5 
78,5 

 
Uppgift saknas (antal) 140 257 355 451 
* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
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Skolenheter och huvudmän 
Antalet skolenheter i landet som ger programinriktat individuellt val har ökat med 
nära 90 de senaste tre läsåren. Också antalet skolkommuner där programmet er-
bjuds har ökat något. Detta alltså trots att andelen elever på programinriktat indivi-
duellt val av eleverna på introduktionsprogram varit oförändrad.  

Antal skolenheter med elever i årskurs 1 på programinriktat individuellt val 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 380 443 467 
Offentlig huvudman - 267 341 358 
Enskild huvudman - 113 102 109 

Antal skolkommuner med elever i årskurs 1 på programinriktat individuellt val 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

169 168 171 179 
 

Yrkesområden 
På programinriktat individuellt val går eleverna på en utbildning inriktad mot ett 
specifikt yrkesprogram. Av tabellen nedan framgår elevernas fördelning per yrkes-
program som utbildningen inriktas mot. Vård- och omsorg är den vanligaste ut-
bildningen bland kvinnorna, fordon och transport bland männen. Dessa fördel-
ningar är stabila över de olika läsåren. 

Elevernas per yrkesområde (samtliga elever) 
 2012/13 2013/14 2014/15 
 Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män 
Totalt antal 5 088 2 549 2 539 5 837  2 901 2 936 6 243 2 972 3 271 
Därav andel /%) med 
utbildning inriktad mot: 

         

          
barn och fritid 14,2 19,5 8,9 12,6 18,6 6,7 13,4 19,7 7,6 
bygg och anläggning 10,5 2,5 18,6 11,3 2,5 19,9 10,8 2,2 18,7 
el och energi 3,6 0,1 7,0 3,3 0,2 6,4 3,6 0,2 6,6 
fordon och transport 12,6 3,5 21,6 13,3 3,6 22,9 13,3 3,0 22,6 
handel och administ-
ration 9,7 11,6 7,7 10,3 12,5 8,1 10,9 12,6 9,3 
hantverk 9,6 16,8 2,4 7,5 12,9 2,1 7,4 14,0 1,4 
hotell och turism 3,6 5,9 1,2 3,8 6,3 1,2 2,7 4,6 1,0 
industritekniska 6,0 0,6 11,4 5,4 0,9 9,9 5,7 0,6 10,4 
naturbruk 6,5 7,2 5,9 6,8 6,7 6,9 6,9 7,6 6,3 
restaurang och livs-
medel 8,8 10,2 7,4 9,1 10,9 7,3 8,0 10,1 6,1 
VVS och fastighet 2,0 0,0 3,9 2,1 0,1 4,1 2,4 0,2 4,3 
vård och omsorg 13,0 22,0 4,0 14,6 24,6 4,6 15,0 25,3 5,7 
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Elevernas verksamhet efter ett, två och tre år 
Av nybörjareleverna på programinriktat individuellt val höstterminen 2011 har 38 
procent bytt till nationellt program ett år senare, och 52 procent är kvar på pro-
graminriktat individuellt val. Efter två år är motsvarade siffror 54 respektive 29,5 
procent. Av nybörjareleverna höstterminerna 2012 respektive 2013 är det något 
högre andelar som övergått till studier på nationella program efter ett år. 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på programinriktat individuellt val ht 2011, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2012) Efter två år (ht 2013) 
På samma program  51,9 29,5 
På yrkesprogram 36,5 52,6 
På högskoleförberedande pro-
gram 

1,4 1,7 

På (annat) introduktionsprogram 6,9 5,1 
Ej i gymnasieskolan 3,3 11,0 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på programinriktat individuellt val ht 2012, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
På samma program  47,5 27,7 
På till yrkesprogram 41,7 55,9 
På högskoleförberedande pro-
gram 

1,9 2,4 

På (annat) introduktionsprogram 4,7 3,9 
Ej i gymnasieskolan 4,2 10,1 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på programinriktat individuellt val ht 2013, andel 
(%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
På samma program  48,3 
På till yrkesprogram 42,5 
På högskoleförberedande program 1,3 
På (annat) introduktionsprogram 5,0 
Ej i gymnasieskolan 2,9 
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Elever som avslutat nationellt program 
Eftersom detta introduktionsprogram tydligt syftar till att eleverna ska bli behöriga 
till ett nationellt program är det relevant att redovisa hur många av nybörjareleverna 
som efter tre år avslutat gymnasieskolan på ett nationellt program. Nedan framgår 
att av de elever som började på programinriktat individuellt val höstterminen 2011 
har 36,5 procent nått fram till avslutat nationellt program tre år senare, och 22 pro-
cent är kvar i gymnasieskolan. Resterande 41 procent är inte längre registrerade i 
gymnasieskolan. Huruvida dessa befinner sig i arbete, arbetslöshet eller annan ut-
bildning än gymnasieskola går inte att utläsa ur den tillgängliga statistiken. 

De elever som gått programinriktat individuellt val på skola med enskild huvudman 
har i högre grad nått till avslutat nationellt program.  

Genomströmning för nybörjarelever på programinriktat individuellt val HT 2011, 
resultat efter 3 års studier 
 Antal 

nybörjare 
ht 2011 

Total  
andel (%) 

avgångse-
lever 

(från NP) 

 
Andel (%) 

med  
examen  

(från NP) 

 
Andel (%) 
med stu-
diebevis 

(från NP) 

Andel (%) 
kvar i 

gymnasie-
skolan 
hösten 

2014 
Gymnasieskolan totalt 109 944 70,7 63,4 7,3 14,7 
IM totalt 13 259 8,2 5,2 3,0 44,7 
Programinriktat individu-
ellt val 2 079 36,5 23 13,4 22,1 
Kvinnor 1 049 35,1 23,4 11,7 24,5 
Män 1 030 37,9 22,7 15,1 19,6 
Svensk bakgrund 1 493 37,8 24,4 13,4 22,2 
Utländsk bakgrund 586 32,9 19,5 13,5 21,8 
Offentlig huvudman 1 637 34,9 21,9 13,1 22,4 
Enskild huvudman 442 42,1 27,4 14,7 21,0 
Föräldrarnas högsta       
utbildningsnivå      
 – eftergymnasial 433 37,9 25,4 12,5 24,7 
 – gymnasial 1 583 36,2 22,3 13,9 21,1 

  

Kommentarer om programinriktat individuellt val 
Eleverna i årskurs 1 på programinriktat individuellt val har i genomsnitt väsentligt 
högre meritvärden från grundskolan jämfört med elever på de övriga introdukt-
ionsprogrammen. Till skillnad från de andra fyra introduktionsprogrammen har 
programinriktad individuellt val behörighetsregler och erbjuds endast som sökbar 
utbildning vilket kan ibland leda till konkurrens om de platser som erbjuds inom 
kommunen eller samverkansområdet. 

Programinriktat individuellt val syftar till att eleven ska bli behörig till ett yrkespro-
gram så snart som möjligt. I det perspektivet är det anmärkningsvärt att endast 
cirka 40 procent av nybörjareleverna har övergått till ett yrkesprogram efter ett år 
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och cirka 50 procent efter två år. Av en tidigare genomförd enkätstudie67 framgår 
att rektorerna anser att de vanligaste orsakerna till att eleverna inte uppnår behörig-
het är att de inte har tillräckligt med kunskaper med sig, samt att de har hög från-
varo. 

Enkätstudien visar också att på en majoritet av skolorna läser eleverna gymnasie-
kurser i yrkesämnen integrerat med nationella program, och en övervägande del 
även samläser gymnasiegemensamma ämnen. Av möten med referensskolor och 
andra skolor framgår att programinriktat individuellt val ofta organiseras så att ele-
verna på detta program går i samma klass som eleverna på yrkesprogrammet. Ele-
verna kan därför fortsätta i dessa klasser när de har blivit behöriga. Nästan en fjär-
dedel av nybörjareleverna 2011 hade tre år senare fått en gymnasieexamen. Det 
innebär att dessa elevers totala studietid i gymnasieskolan inte blivit längre än för 
elever som antogs direkt till yrkesprogrammet.  

 

67 Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413. Enkäten var riktad till rektorer på gymnasiesko-
lor med introduktionsprogram. 
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Språkintroduktion (IMSPR) 
 
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt pro-
gram en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild-
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska 
leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning 
som möjligt. 

Språkintroduktion avser att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige och som inte 
är behöriga till ett yrkesprogram en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språ-
ket. Detta för att möjliggöra för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 
utbildning. 

Elever på programmet 
Som en följd av den ökade flyktinginvandringen har antalet elever på språkintro-
duktion har ökat kraftigt under de senaste åren. Läsåret 2014/15 går nära 14 000 
elever på Språkintroduktion, vilket utgör 8,4 procent av elevkullen i gymnasiesko-
lan. Språkintroduktion är därmed det absolut största av introduktionsprogrammen, 
och det har ökat det senaste läsåret till cirka 42 procent av eleverna på introdukt-
ionsprogram i årskurs 1.  

Ungefär 30 procent av eleverna som påbörjat språkintroduktion gick kvar på pro-
grammet i (motsvarande) årskurs två läsåret därpå. Ett mindre antal av eleverna går 
kvar ett tredje läsår. 

Nybörjare på språkintroduktion 
 2011/12 Uppgift 

saknas 
2012/13 Uppgift 

saknas 
2013/14 Uppgift 

saknas 
2014/15 Uppgift 

saknas 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 3 678 1 085 3 806 1 506 4 683 2 138 4 528 2 936 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan**  48,2  52,4  58,5  52,2 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i årskurs 1 på språkintroduktion …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 5,7 6,1 7,6 8,4 
… av elever på intro-

duktionsprogram 
32,2 33,8 39,9 42,1 
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Antal elever på språkintroduktion per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 7 586 7 676 9 117 10 139 
Antal elever i åk 2 - 2 195 2 279 2 899 
Antal elever i åk 3 - - 697 928 
Alla årskurser   12 093 13 966 
 
På språkintroduktion är andelen män högre än andelen kvinnor. Det är en mycket 
liten andel av eleverna som går programmet på skolor med enskild huvudman. För 
ett stort antal av programmets elever saknas uppgifter om föräldrarna bakgrund, 
varför siffrorna i tabellen nedan är synnerligen osäkra. 

Eleverna på språkintroduktion, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  7 586 9 871 12 093 13 966 
Andel kvinnor (%) 39,3 36,1 37,2 36,1 
Andel män (%) 60,7 63,9 62,8 63,9 
Svensk bakgrund (%) - - - 0,3 
Utländsk bakgrund (%) - - - 99,7 
 
Uppgift saknas (antal)    3 405 
Andel (%) offentlig huvudm. 99,1 98,6 98,7 98,1 
Andel (%) enskild huvudm. 0,9 1,4 1,3 1,9 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå** 
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 

 
 

30,2 
69,8 

 
 

27,3 
72,7 

 
 

22,7 
77,3 

 
 

21,6 
78,4 

 
Uppgift saknas (antal) 

 
4 489 

 
6 294 

 
7 597 

 
8 689 

* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
** Redovisningen av elever efter föräldrarnas utbildningsnivå är mycket osäker eftersom denna uppgift 
saknas för mer än hälften av eleverna. 

Skolenheter och huvudmän 
Språkintroduktion är mycket ovanligt på skolor med enskild huvudman. Med ök-
ningen av antalet elever på språkintroduktion har också antalet skolenheter med 
programmet ökat det senaste läsåret, en ökning med 30 skolenheter till 291 offent-
liga och 13 privata. Även antalet kommuner som ger programmet har ökat – de 
senaste åren dock inte i paritet med ökningen av antalet elever på programmet, 
vilket bör bero på att antalet invandrarungdomar är begränsat i vissa kommuner. 
Språkintroduktion ges nu i 227 av landets 290 kommuner. 

Antal skolenheter med elever i årskurs 1 på språkintroduktion 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 280 274 304 
Offentlig huvudman - 271 265 291 
Enskild huvudman - 9 9 13 

Antal skolkommuner med elever i årskurs 1 på språkintroduktion 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

197 219 224 227 
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Elevernas verksamhet efter ett, två och tre år 
Av nybörjareleverna på språkintroduktion höstterminen 2011 är det mycket få som 
nått fram till avslutat nationellt program tre år senare. Drygt hälften är då kvar i 
gymnasieskolan. Huruvida den övriga knappa hälften befinner sig i arbete, arbets-
löshet eller annan utbildning än gymnasieskola går inte att utläsa ur den tillgängliga 
statistiken.  

Det ska poängteras att uppgifterna om nybörjarna på språkintroduktion hösten 
2011 är baserade på de 3 679 som då hade svenskt personnummer. För övriga 
1 085 (23 procent) av dessa nybörjarelever saknades svenskt personnummer.  

Fördelning av nybörjare i åk 1 på språkintroduktion ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år 

(ht 2012) 
Efter två år  
(ht 2013) 

Efter tre år  
(ht 2014) 

På samma program  60,3 21,0 5,9 
På yrkesprogram 4,0 12,5 16,4 
På högskoleförberedande program 6,2 12,2 12,9 
På (annat) introduktionsprogram 15,2 21,5 16,6 
 
Ej i gymnasieskolan  
(samt ej avslutat nationellt program) 

 
 

14,2 

 
 

32,9 

 
 

47,8 

Avslutat nationellt program    
   med examen - - 0,4 
   med studiebevis - - 0,1 
 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på språkintroduktion ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
På samma program  59,0 23,6 
På till yrkesprogram 4,7 13,4 
På högskoleförberedande pro-
gram 

6,1 12,4 

På (annat) introduktionsprogram 14,9 19,5 
Ej i gymnasieskolan 15,3 31,1 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på språkintroduktion ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
På samma program  63,1 
På yrkesprogram 3,7 
På högskoleförberedande program 6,5 
På (annat) introduktionsprogram 13,8 
Ej i gymnasieskolan 12,9 
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Kommentarer om språkintroduktion 
Språkintroduktion syftar att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbild-
ning med tyngdpunkt i det svenska språket. Den mycket heterogena elevgruppen, 
elevernas bristande läs- och skrivkunskaper och elevernas stora stödbehov upplevs 
som en stor utmaning av många rektorer, enligt en enkätstudie genomförd av Skol-
verket.68  

Inom språkintroduktion antas eleverna kontinuerligt under hela läsåret. Det kan 
därför finnas stora skillnader mellan det antal elever som finns registrerade i okto-
ber och de elever som finns på programmet i slutet av ett läsår. I ett antal större 
kommuner tas nyanlända elever emot i särskilda skolenheter där eleverna går i 
högst ett år eller ibland två år. Eleverna kan sedan fortsätta sina studier på språkin-
troduktion på andra skolenheter. Detta är en tänkbar förklaring till den stora skill-
naden mellan antal elever i årskurs 1 (10 138 i oktober 2014) och antal nybörjarele-
ver (7 464 i oktober 2014).  

Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen 
för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning. Av Skolver-
kets enkätstudie framgår att elever på nära sex av tio skolenheter läser även andra 
grundskoleämnen än svenska. Vad gäller gymnasiekurser ser det annorlunda ut. På 
mer än åtta av tio skolenheter är det inga elever alls eller endast en mindre del som 
läser kurser i gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämnen eller yrkesämnen. 
Vidare visar Skolverkets kartläggning av introduktionsprogrammet yrkesintrodukt-
ion69 att skolorna gör olika bedömningar om vilka krav på kunskaper i svenska som 
behövs för att fortsätta på annan utbildning.  

Statistiken visar att runt 60 procent av eleverna är kvar i programmet efter ett år. 
Utifrån individens möjlighet att så snabbt som möjligt kunna komma vidare i ut-
bildning eller att etablera sig på arbetsmarknaden menar Skolverket att det är ange-
läget att de nyanlända ungdomarna får möjlighet att läsa kurser från gymnasieskolan 
i större utsträckning än vad som sker idag.  

68 Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413. Enkäten var riktad till rektorer på gymnasiesko-
lor med introduktionsprogram. 
69 Skolverket 2015: Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, Dnr 
2015:242. 

 

                                                 



 

Yrkesintroduktion (IMYRK) 
 
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt pro-
gram en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild-
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska 
leda till etablering på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning 
som möjligt. 

Yrkesintroduktion avser att ge elever en yrkesinriktad utbildning som underlättar för 
dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. 
Yrkesintroduktion ska därmed huvudsakligen innehålla yrkesinriktad utbildning. 
Programmet får utformas för grupper av elever och är då sökbart, men kan även 
utformas för enskilda elever. 

Elever på programmet 
Antalet gymnasieelever som går sin första årskurs på yrkesintroduktion har varit i 
princip lika stort under de fyra läsåren sedan introduktionsprogrammen infördes. 
Knappt tre procent av elevkullen går detta program läsåret 2014/15, och 14 pro-
cent av eleverna på introduktionsprogram. 

Omkring 45 procent av eleverna på yrkesintroduktion är kvar på programmet ett 
andra läsår, och cirka tredjedel av dem är kvar det tredje läsåret. 

Nybörjare på yrkesintroduktion 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal nybörjarelever i 
åk 1* 1 853 1 955 1 741 1 899 
Genomsnittligt merit-
värde från grundsko-
lan** 48,2 52,4 58,5 52,2 
*Elever med tillfälliga personnummer är exkluderade  
**Från och med läsåret 2012/13 ändrades betygskalan i grundskolan 

Andel (%) elever i åk 1 på yrkesintroduktion …  
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

… av hela elevkullen 2,6 2,7 2,6 2,7 
… av elever på intro-

duktionsprogram 
14,5 14,9 13,8 13,8 

Antal elever på yrkesintroduktion per årskurs 
 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 
Antal elever i åk 1 3 405 3 384 3 146 3 326 
Antal elever i åk 2 - 1 569 1 456 1 517 
Antal elever i åk 3  - 995 1 157 
Alla årskurser   5 597 6 000 
 
Majoriteten av eleverna på yrkesintroduktion är män. Andelen elever med utländsk 
bakgrund är hög, och har ökat till 50 procent det senaste läsåret. Andelen av ele-
verna som går yrkesintroduktion på skolor med enskild huvudman har ökat kraftigt 
under perioden till nära en fjärdedel. 
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Eleverna på yrkesintroduktion, alla årskurser* 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Antal elever  3 405 4 953 5 597 6 000 
Andel kvinnor (%) 34,2 34,1 35,4 35,5 
Andel män (%) 65,8 65,9 64,6 64,5 
Andel (%) svensk bakgrund  57,9 56,2 53,4 49,6 
Andel (%) utl. bakgrund 42,1 43,8 46,6 50,4 
Andel (%) offentlig huvudm. 88,0 81,0 80,5 75,3 
Andel (%) enskild huvudm. 12,0 19,0 19,5 24,7 
Föräldrarnas högsta  
utbildningsnivå 
– eftergymnasial (%) 
– gymnasial (%) 

 
 

18,2 
81,8 

 
 

19,7 
80,3 

 
 

20,4 
79,6 

 
 

19,7 
80,3 

 
Uppgift saknas (%) 

 
242 

 
411 

 
565 

 
700 

* Läsåret 2011/12 omfattar årskurs 1, läsåret 2012/13 årskurs 1 och 2 och läsåren 2013/14 respektive 
2014/15 samtliga årskurser.  
 

Skolenheter och huvudmän 
Allt fler skolenheter ger yrkesintroduktion, trots att antalet elever på programmet 
varit i princip oförändrat över åren. 

Antal skolenheter med elever i årskurs 1 på yrkesintroduktion 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Totalt - 306 325 341 
Offentlig huvudman - 239 248 255 
Enskild huvudman - 67 77 86 

Antal skolkommuner med elever i årskurs 1 på yrkesintroduktion 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

164 169 164 166 
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Yrkesområden 
På yrkesintroduktion är elevernas utbildning oftast inriktad mot ett specifikt yrkes-
område. Av tabellen nedan framgår elevernas fördelning per yrkesområde. Vård- 
och omsorg är vanligast bland kvinnorna, fordon och transport bland männen. 
Dessa fördelningar är stabila över de olika läsåren. 

Elever per yrkesområde (samtliga elever) 
 2012/13 2013/14 2014/15 
 Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män 
Totalt 4 953 1 689 3 264 5 597 1 981 3 616 6 000 2 130 3 870 
Därav andel (%) med 
utbildning inriktad mot: 

         

          
barn och fritid 6,4 12,6 3,3 7,5 13,9 4,0 7,4 13,4 4,1 
bygg och anläggning 9,3 2,5 12,9 9,4 2,0 13,5 9,7 2,1 13,9 
el och energi 1,7 0,4 2,5 1,6 0,1 2,5 1,9 0,2 2,9 
fordon och transport 14,0 2,1 20,1 15,2 3,0 21,8 14,9 2,7 21,5 
handel och administra-
tion 6,2 8,8 4,9 6,3 9,5 4,5 5,8 8,3 4,4 
hantverk 5,7 10,2 3,4 6,5 11,7 3,7 5,9 11,9 2,6 
hotell och turism 1,0 2,1 0,5 1,1 2,0 0,6 0,9 1,9 0,4 
industritekniska 4,6 0,6 6,7 4,4 0,3 6,7 5,2 1,0 7,6 
naturbruk 4,8 6,4 4,0 6,5 8,4 5,5 6,8 8,9 5,7 
restaurang o livsmedel 6,5 9,7 4,8 6,3 9,6 4,5 6,6 10,0 4,8 
VVS och fastighet 1,3 0,2 1,8 1,3 0,1 1,9 1,4 0,1 2,0 
vård och omsorg 6,9 16,2 2,1 8,1 18,5 2,4 9,0 20,2 2,8 
Ej specificerat yrkes-
område 31,5 28,2 33,2 25,8 21,1 28,4 24,5 19,3 27,3 
 

Elevernas verksamhet efter ett, två och tre år 
Av nybörjareleverna på yrkesintroduktion höstterminen 2011 har 21,5 procent bytt 
till nationellt program ett år senare, 22 procent har bytt till annat introduktionspro-
gram och 45 procent är kvar på yrkesintroduktion. Efter två år är motsvarade siff-
ror 31, 17 respektive 29 procent. Av nybörjareleverna på yrkesintroduktion höst-
terminen 2012 respektive 2013 är andelarna som är kvar på programmet efter ett år 
något högre. 

Av nybörjareleverna på yrkesintroduktion höstterminen 2011 har 4,5 procent nått 
fram till avslutat nationellt program tre år senare, och 41 procent är kvar i gymna-
sieskolan det fjärde året. Resterande 54,5 procent är inte längre registrerade i gym-
nasieskolan. Huruvida dessa befinner sig i arbete, arbetslöshet eller annan utbild-
ning än gymnasieskola går inte att utläsa ur den tillgängliga statistiken.  
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Fördelning av nybörjare i åk 1 på yrkesintroduktion ht 2011, andel (%) 
 Efter ett år 

(ht 2012) 
Efter två år  
(ht 2013) 

Efter tre år  
(ht 2014) 

På samma program  45,1 28,7 8,2 
På yrkesprogram 21,5 29,4 22,9 
På högskoleförberedande program 1,5 1,6 1,3 
På (annat) introduktionsprogram 22,2 16,9 8,5 
 
Ej i gymnasieskolan  
(samt ej avslutat nationellt program) 

 
 

9,6 

 
 

23,4 

 
 

54,5 

Avslutat nationellt program    
   med examen - - 2,7 
   med studiebevis - - 1,8 

Fördelning av nybörjare i åk 1 på yrkesintroduktion ht 2012, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2013) Efter två år (ht 2014) 
På samma program  46,2 31,3 
På yrkesprogram 21,5 27,7 
På högskoleförberedande pro-
gram 

1,4 1,7 

På (annat) introduktionsprogram 19,4 17,1 
Ej i gymnasieskolan 11,5 22,2 

 
Fördelning av nybörjare i åk 1 på yrkesintroduktion ht 2013, andel (%) 
 Efter ett år (ht 2014) 
På samma program  48,8 
På yrkesprogram 19,2 
På högskoleförberedande program 1,3 
På (annat) introduktionsprogram 21,8 
Ej i gymnasieskolan 8,8 
 
 

Kommentarer om yrkesintroduktion 
Yrkesintroduktion syftar till att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som 
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier 
på ett yrkesprogram. Av en tidigare genomförd enkätstudie70 framgår att en majori-
tet av skolorna anger att det huvudsakliga syftet är att underlätta för eleverna att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Detta syfte är högre prioriterat av skolorna än att 
eleverna ska uppnå behörighet till yrkesprogram. I det sistnämnda finns skillnader 
mellan skolor med offentlig respektive enskild huvudman. 34 procent av rektorerna 
på fristående skolor betraktar behörighet för yrkesprogram som det huvudsakliga 
syftet, att jämföra med 20 procent av rektorerna på offentliga skolor. 

  

70 Skolverket 2014: Introduktionsprogram, rapport 413. Enkäten var riktad till rektorer på gymnasiesko-
lor med introduktionsprogram. 
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På skolorna pågår ett omfattande arbete med att utveckla programmet. Vägvalsfrå-
gor handlar bland annat om yrkesintroduktion ska vara sökbar eller utformas indi-
viduellt, om eleverna ska integreras med de nationella programmen eller samlas i 
särskilda grupper, om gränsdragningar mellan å ena sidan yrkesintroduktion och å 
andra sidan språkintroduktion respektive individuellt alternativ.71  

Nästan 15 procent av eleverna går yrkesintroduktion inriktad mot fordon och 
transport. Samtidigt ska noteras att för ungefär en fjärdedel av eleverna i statistiken 
saknas information om vilket yrkesområde utbildningen är inriktad mot. Bakom 
denna siffra döljer sig yrkesinriktningar som är en kombination av inriktningar från 
olika nationella program eller yrkesinriktningar som saknar motsvarighet i de nat-
ionella programmen. Det kan även handla om utbildningar som ger en mer allmän 
yrkesintroduktion och där syftet är att ge en bredare introduktion mot olika yrkes-
områden och ge stöd för val av yrkesinriktning. 

71 Skolverket 2015: Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, Dnr 
2015:242. 
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