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Hantverksprogrammet
Efter examen från hantverksprogrammet ska eleverna ha de kunskaper som 
behövs för att arbeta inom floristyrken, frisörbranschen, snickeribranschen, 
textilbranschen eller branschen inom det valda hantverket. Programmet har  
fem inriktningar: finsnickeri, florist, frisör, textil design samt övriga hantverk.

Elever på programmet
Antalet sökande till programmet har ökat sedan läsåret 2014/15. Elevantalet  
i år 1 har dock inte ökat förrän läsåret 2017/18 vilket gör att programmet har 
minskat i andel av elevkullen för såväl nationella program som yrkesprogram. 
Hösten 2018 var det 2 330 elever som påbörjade studier på programmet.  
Totalt är det under innevarande läsår 6 422 elever som läser på programmet 
varav 938 lärlingar. 

Andelen elever som är kvar på programmet efter ett år har konstant legat 
strax under 90 procent, läsåret 2018/19 är det 86 procent. Andelen som slutfört 
gymnasieutbildningen med examen från samma program är 67 procent. De 
flesta elever som har lämnat programmet efter ett år har gått till ett annat yrkes-
program. De elever som har lämnat programmet efter två år har genom åren i 
huvudsak gått till ett annat yrkesprogram men en ökande andel är inte registre-
rade i gymnasieskolan.

Av de elever som påbörjade programmet 2015 är det 76 procent som har slut-
fört en gymnasieutbildning med examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng 
tre år senare. Av dessa är det 69 procentenheter som har fullföljt med examen. 
Av de elever som slutförde programmet 2018, oavsett startår, med examen eller 
studiebevis om minst 2 500 poäng var det 41 procent som läste utökat program 
och 31 procent som läste in grundläggande behörighet. 

Av den andra kullen elever som lämnade programmet med examen var det 
ett år efter avslutade studier 31 procent av ungdomarna som hade en etablerad 
position på arbetsmarknaden medan 11 procent var studerande.
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Tabell 41. Elever på hantverksprogrammet.

Läsår 
2011/12

Läsår 
2012/13

Läsår 
2013/14

Läsår 
2014/15

Läsår 
2015/16

Läsår 
2016/17

Läsår 
2017/18

Läsår 
2018/19

Sökande och nybörjare

Antal förstahandssökande 4 459 3 593 3 167 2 852 2 890 2 909 2 951 3 074

Andel (%) av förstahandssökande 
alla nationella program

3,7 3,2 3 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5

Antal nybörjarelever i år 1 2 938 2 377 2 023 1 905 1 789 1 817 1 831 1 944

Andel (%) nybörjare 75,1 77,7 77,3 78,7 78,7 79,9 80,3 83,6

Genomsnittligt meritvärde  
från grundskolan

182,9 184,2 186,9 187,6 191,2 193 194,6 196,3

Andel (%) elever i år 1…

av hela elevkullen 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,7

på nationella program 3,6 3 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2

på yrkesprogram 9,4 8,3 7,6 7,3 7,2 6,9 6,8 6,4

Antal elever på programmet…

varav antal elever i år 1 3 917 3 070 2 627 2 426 2 278 2 276 2 293 2 330

varav antal elever i år 2 - 3 479 2 807 2 417 2 224 2 126 2 080 2 103

varav antal elever i år 3 - - 3 337 2 697 2 322 2 147 2 002 1 989

Totalt antal elever samtliga år 3 917 6 549 8 771 7 540 6 824 6 549 6 375 6 422

Antal lärlingar* 93 309 473 497 562 722 751 938

Fördelningar

Andel (%) kvinnor 91,1 92,1 92,7 93,5 94,1 94,3 94,4 94,1

Andel (%) män 8,9 7,9 7,3 6,5 5,9 5,7 5,6 5,9

Andel (%) svensk bakgrund 85,5 85,2 84,6 83,5 83,1 83,1 84 84,3

Andel (%) utländsk bakgrund 14,5 14,8 15,4 16,5 16,9 16,9 16 15,7

Andel (%) offentlig huvudman 48,9 50,1 50,9 49,8 47,2 45,9 43,8 43,9

Andel (%) enskild huvudman 51,1 49,9 49,1 50,2 52,8 54,1 56,2 56,1

Andel (%) föräldrar med  
högst gymnasial utbildning 

69,9 69,1 69 67,9 66,7 65,7 64,4 62,2

Andel (%) föräldrar med  
eftergymnasial utbildning

30,1 30,9 31 32,1 33,3 34,3 35,6 37,8

* Från och med läsåret 2018/19 beräknas antalet lärlingar baserat på skolverkets elevstatistik. 
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Tabell 42. Elever med registrerad inriktning i år 3 på hantverksprogrammet.

Läsår 
2013/14

Läsår 
2014/15

Läsår 
2015/16

Läsår 
2016/17

Läsår 
2017/18

Läsår 
2018/19

Totalt antal elever med registrerad inriktning i år 3 3 278 2 692 2 322 2 147 2 002 1 989

Andel (%) av eleverna i år 3 98,2 99,8 100 100 100 100,0

Finsnickeri antal elever 234 150 81 58 47 55

Andel (%) av eleverna 7,1 5,6 3,5 2,7 2,3 2,8

Andel (%) av kvinnorna 2,8 1,4 0,5 0,5 0,3 0,7

Andel (%) av männen 58,1 56,7 49,6 39,7 33,1 39,6

Florist antal elever 260 170 133 113 86 62

Andel (%) av eleverna 7,9 6,3 5,7 5,3 4,3 3,1

Andel (%) av kvinnorna 8,3 6,7 6 5,5 4,3 3,2

Andel (%) av männen 3,1 1 0,7 0,8 4 1,9

Frisör antal elever 1 260 1 078 964 870 769 837

Andel (%) av eleverna 38,4 40 41,5 40,5 38,4 42,1

Andel (%) av kvinnorna 40,9 42,1 43,1 41,6 39,7 43,1

Andel (%) av männen 10,4 14,9 17,3 23,1 18,5 24,5

Textil design antal elever 223 196 133 112 97 88

Andel (%) av eleverna 6,8 7,3 5,7 5,2 4,8 4,4

Andel (%) av kvinnorna 7,1 7,3 5,5 4,9 4,6 4,3

Andel (%) av männen 3,5 6,5 8,6 9,9 8,9 6,6

Övriga hantverk antal elever 1 301 1 098 1 011 994 1 003 947

Andel (%) av eleverna 39,7 40,8 43,5 46,3 50,1 47,6

Andel (%) av kvinnorna 41 42,4 44,8 47,5 51,1 48,8

Andel (%) av männen 25 20,9 23,7 26,4 35,5 27,4

Programmets spridning i landet

Tabell 43. Hantverksprogrammets spridning i landet, år 1.

Läsår 
2011/12

Läsår 
2012/13

Läsår 
2013/14

Läsår 
2014/15

Läsår 
2015/16

Läsår 
2016/17

Läsår 
2017/18

Läsår 
2018/19

Antal skolkommuner där  
programmet finns i år 1

113 91 79 75 75 74 67 70

Antal skolenheter som  
har programmet i år 1

- 184 163 154 156 148 144 137

varav offentlig huvudman - 81 73 65 68 64 66 64

varav enskild huvudman - 103 90 89 88 84 78 73
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Elevflöden i programmet

Tabell 44. Andel (%) elever på hantverksprogrammet som avbryter, byter från samt slutför programmet.

Nybörjare 
2011

Nybörjare 
2012

Nybörjare 
2013

Nybörjare 
2014

Nybörjare 
2015

Nybörjare 
2016

Nybörjare 
2017

Antal nybörjare 2 938 2 377 2 023 1 905 1 789 1 817 1 831

Efter ett år Elever kvar på samma program 86,9 87,5 88,9 87,1 87,5 87,2 86,1

Bytt till (annat) yrkesprogram 5,7 6,3 5 6,2 6,1 5,5 6,2

Bytt till högskoleförberedande 
program

4,4 3,4 3,2 3,3 3,3 4,1 3,7

Bytt till introduktionsprogram 1,7 0,8 1,3 0,9 1,1 0,9 1,5

Ej registrerad i gymnasieskolan 1,4 1,9 1,6 2,6 2 2,3 2,5

Efter två år Elever kvar på samma program 83,3 84,2 85,6 83,4 83,6 82,7

Bytt till (annat) yrkesprogram 7,1 6,9 6 6,8 6 6,0

Bytt till högskoleförberedande 
program

4,5 3,4 3,7 2,9 4,1 4,0

Bytt till introduktionsprogram 0,9 1,1 1,1 0,9 0,6 0,9

Ej registrerad i gymnasieskolan 4,2 4,3 3,6 6 5,8 6,3

Efter tre år Andel (%) med examen  
från samma program 

62,7 65,4 69,6 66,4 67,3

Tabell 45. Studieresultat och etablering på arbetsmarknaden för elever på hantverksprogrammet.

Examensår 
2014

Examensår 
2015

Examensår 
2016

Examensår 
2017

Examensår 
2018

Studieresultat Antal elever som har avslutat gymnasie-
skolan på programmet

2 732 2 333 2 025 1 830 1 732

Andel (%) som har lämnat programmet 
med examen

85,3 86,2 88,5 88 88,6

Andel (%) med grundläggande behörighet 31,1 31,8 32,8 31,8 30,5

Ett år efter avslutade 
gymnasiestudier

Andel (%) etablerade på arbetsmarknaden 27,7 31,2

Andel (%) studerande 11,7 10,9
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Tabell 46. Genomströmning för nybörjarelever på hantverksprogrammet ht 2015, resultat efter tre års studier. 

Antal  
nybörjare  
ht 2015

Total  
andel (%)  

avgångselever

 
Andel (%)  

med examen

 
Andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen)

Andel (%) 
som slutfört 
utbildningen 
inom samma 

program

Andel (%) kvar 
i gymnasie-

skolan hösten 
2018

Nationella program totalt 85 674 82,5 76,1 6,4 79,8 8,0

Yrkesprogram totalt 25 432 78,7 72,0 6,7 76,7 8,6

Hantverksprogrammet 1 789 76,4 69,4 7,0 74,0 9,6

Kvinnor 1 693 77,0 70,0 7,0 74,5 9,6

Män 96 66,7 59,4 7,3 64,6 8,3

Svensk bakgrund 1 559 77,2 70,9 6,3 74,7 9,7

Utländsk bakgrund 228 71,5 59,6 11,8 68,9 8,3

Offentlig huvudman 791 77,2 72,4 4,8 75,2 9,2

Enskild huvudman 998 75,8 67,0 8,7 72,9 9,8

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

– eftergymnasial 611 81,0 74,6 6,4 78,2 8,5

– gymnasial 1 156 74,1 66,9 7,3 71,9 10,2

Tabell 47. Studieresultat för elever som har avslutat gymnasieskolan på hantverksprogrammet vt 2018.

Antal elever

Därav:  
Andel (%)  

med examen

 
Andel (%) med 

studiebevis  
(ej examen)

 
Andel (%) 

med utökat 
program

Andel (%) med 
grundläggande 

högskole-
behörighet

Genomsnittlig 
betygspoäng

Nationella program totalt 81 536 90,4 9,6 30,6 73,0 14,3

Yrkesprogram totalt 25 968 88,4 11,6 39,9 34,3 13,2

Hantverksprogrammet 1 732 88,6 11,4 41,1 30,5 13,8

Kvinnor 1 636 88,8 11,2 41,3 31,5 13,9

Män 96 84,4 15,6 37,5 13,5 13,3

Svensk bakgrund 1 442 90,5 9,5 39,5 31,7 14,0

Utländsk bakgrund 289 78,9 21,1 48,8 24,9 12,8

Offentlig huvudman 767 91,1 8,9 44,6 24,9 14,0

Enskild huvudman 965 86,5 13,5 38,2 35,0 13,7

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

– eftergymnasial 626 92,0 8,0 44,9 38,2 14,2

– gymnasial 1 086 86,9 13,1 38,8 26,5 13,6
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Kvinnor och män på programmet
Av eleverna på programmet är det 94 procent kvinnor. Andelen ökade mellan 
2011 och 2017 men har minskat något 2018. Kvinnorna väljer i störst utsträck-
ning, 49 procent, att läsa inriktningen övriga hantverk. Av eleverna på denna 
inriktning läser nio av tio hår- och makeupstylist. Av männen i år 3 på program-
met är det 40 procent som läser inriktningen finsnickeri, en inriktning som 
endast läses av 3 procent av samtliga elever i år 3. 

Av de elever som påbörjade studier på programmet 2015 var det 70 procent 
av kvinnorna som tre år senare erhöll en examen och 59 procent av männen. 

Kvinnor som slutförde sina studier på programmet 2018 med antingen 
examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng hade till 39 procent läst utökat 
program och till 52 procent läst in grundläggande behörighet. Bland männen 
var det 40 procent som läst utökat program och 38 procent som läst in grund-
läggande behörighet. 

Kvinnorna fullföljer i större utsträckning utbildningen och har i större 
utsträckning läst in grundläggande behörighet för högskolestudier. Det var lika 
stor andel män som kvinnor som hade läst utökat program. 

Enskild och offentlig huvudman 
Programmet finns på 137 skolenheter i 70 skolkommuner. Det är 53 procent  
av skolenheterna som har enskild huvudman och 56 procent av eleverna läser 
hos dessa. Andelen elever som läser hos enskild huvudman har ökat sedan  
2011 medan andelen fristående skolenheter har minskat något.

Av de elever som påbörjade studier på programmet 2015 var det 67 procent 
av eleverna hos enskild huvudman som tre år senare erhöll en examen och  
72 procent av eleverna hos offentlig huvudman. 

För elever som har slutfört gymnasieskolan på programmet hos enskild 
huvudman 2018 med antingen examen eller studiebevis om 2 500 poäng är det 
38 procent av eleverna som har läst utökat program och 35 procent som har läst 
in grundläggande behörighet. För elever som slutfört programmet hos offentlig 
huvudman är det 45 procent som har läst utökat program och 25 procent som 
har läst in grundläggande behörighet. 

Elever som hade läst sin utbildning hos offentlig huvudman har i något högre 
utsträckning fullföljt utbildningen. Dessa elever har i större utsträckning läst 
utökat program men i lägre utsträckning läst in grundläggande behörighet. 

Svensk eller utländsk bakgrund
Det är 16 procent av eleverna på programmet som har utländsk bakgrund. 
Andelen har ökat mellan 2011 och 2015 men har nu minskat något. Det är en 
större andel av eleverna med svensk bakgrund, 71 procent, som lämnar gymnasie- 
skolan med examen tre år efter påbörjade studier på programmet än elever  
med utländsk bakgrund, 60 procent. För de elever som slutförde sin gymnasie- 
utbildning på programmet 2018 med examen eller studiebevis om minst  
2 500 poäng var det 40 procent av eleverna med svensk bakgrund som hade  
läst utökat program och 32 procent som hade läst in grundläggande behörig-
het. För elever med utländsk bakgrund var det 49 procent som hade läst utökat 
program och 25 procent som hade läst in grundläggande behörighet. 
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Elever med svensk bakgrund fullföljer i högre utsträckning utbildningen.  
De har i mindre utsträckning läst utökat program men i högre utsträckning läst 
in grundläggande behörighet. 

Föräldrar med gymnasial eller eftergymnasial utbildning
Det är 38 procent av eleverna på programmet vars föräldrar har en efter- 
gymnasial utbildning. Andelen har ökat sedan 2011 då den var 30 procent.  
Det är en större andel av eleverna vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning, 
75 procent, som lämnar gymnasieskolan med examen tre år efter påbörjade 
studier på programmet än elever vars föräldrar som högst har en gymnasial 
utbildning, 67 procent. För de elever som slutförde sin gymnasieutbildning på 
programmet 2018 med examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng var det 
45 procent av eleverna vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning som  
hade läst utökat program och 38 procent som hade läst in grundläggande  
behörighet. För elever vars föräldrar som högst har en gymnasial utbildning var 
det 39 procent som hade läst utökat program och 27 procent som hade läst in 
grundläggande behörighet. 

Elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning fullföljer i större 
utsträckning utbildningen. De läser i högre utsträckning utökat program och 
grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 

Kommentar om hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet är speciellt till sin karaktär med fem helt olika inrikt-
ningar, varav en – övriga hantverk – är profilerad mot arton hantverksyrken, 
till exempel kakelugnsmakare eller smed. De flesta av dessa yrken är små med 
enstaka elever som ofta läser en lärlingsförlagd utbildning. Ett yrke, hår- och 
makeupstylist, dominerar tillsammans med frisörinriktningen programmet läs-
året 2018/19 med 86 procent av alla elever i tre årskurser på programmet. 

Inom ämnet hantverk finns 46 kurser. Förutom en introduktionskurs kan 
eleverna läsa nio kurser inom varje inriktning. Inom inriktningarna finsnickeri, 
frisör, florist samt textil design läser eleverna kurser med specificerat innehåll. 
Inom till exempel inriktningen finsnickeri ingår kurser i ämnet under namnen  
finsnickeri 1, finsnickeri 2 etc. Inom inriktningen övriga hantverk gäller  
kurserna hantverksteknik 1, hantverksteknik 2 osv för alla 18 hantverksyrken. 
En konsekvens är att Skolverket har en begränsad kunskap om vad som ingår i 
utbildningen i praktiken.

Skolverkets information om utbildningen till hår- och makeupstylist har 
däremot ökat genom arbetet med ett regeringsuppdrag avseende att se över 
inriktningarna och slå samman inriktningen frisör med yrkesutgången hår- och 
makeupstylist.1 Skolverket har efter en rekommendation av det nationella pro-
gramrådet  föreslagit att yrkesutgången barberare införs i inriktningen. En effekt 
av sammanslagningen är att hantverksyrken inom skönhetsbranschen kommer 
att stärka sin dominans inom programmet. Under förutsättning att regeringen 
fattar beslut om inriktningen kommer ytterligare 9 ämnesspecifika kurser att 

1 Redovisning av uppdrag om förändringar av nationella program i gymnasieskolan.  
Dnr. 112–2017:1585 ID-nr: Prop. 2017/18:184. https://www.skolverket.se/
publikationer?id=3965
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utvecklas med en följd att ämnet hantverk kommer att omfatta 55 kurser. Det 
nationella programrådet har uttryckt en oro över att en legitimerad lärare inom 
ämnet hantverk formellt är behörig att undervisa i alla dessa kurser, såväl bli-
vande florister som kakelugnsmakare eller smeder. Därtill uttrycker det natio-
nella programrådet en oro över att utbildning inom gymnasieskolan inte täcker  
kompetensförsörjningen för små traditionella hantverksyrken men inte heller 
inom inriktningarna finsnickeri och textil design. Det förs även en diskussion  
om utbildningarna till vissa yrken bör ligga inom hantverksprogrammet. 
Diskussionen förs t ex inom textil design där eleverna i högre grad än på andra 
inriktningar har för avsikt att studera vidare efter gymnasieexamen och för lås-
smed som är ett yrke som mer och mer utvecklas bort från hantverksområdet 
mot digitala och elektroniska lösningar. Därtill förs en diskussion om utbild-
ningen bör ligga på gymnasial eller högre kvalifikationsnivå. Det nationella 
programrådet menar att det är få eller inga hantverksutbildningar där det räcker 
med 3 års utbildning för att bli så färdig att eleven klarar att bli godkänd i ett 
gesällprov, och att flertalet av yrkesutgångarna är av aspirantkaraktär. En majo-
ritet av yrkena inom övriga hantverk finns även som utbildningar inom yrkes-
högskolan. Sammanfattningsvis bedömer Skolverket att hantverksprogrammets 
konstruktion bör analyseras vidare. 


