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Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Efter examen från restaurang- och livsmedelsprogrammet ska eleverna ha de 
kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, 
till exempel inom restaurang, bageri och med färskvaror. Programmet har tre 
inriktningar: bageri och konditori, färskvaror, delikatesser och catering samt  
kök och servering.

Elever på programmet
Antalet elever som söker till samt påbörjar studier på restaurang- och livsmedels- 
programmet har minskat sedan 2011 men 2018 är det för första gången fler 
elever som påbörjar programmet än året innan. Hösten 2018 var det 1 679 
elever som påbörjade studier på programmet. Totalt är det under innevarande 
läsår 4 688 elever som läser på programmet varav 457 lärlingar. 

Andelen elever som är kvar på programmet efter ett år är 89 procent. Andelen 
som slutfört gymnasieutbildningen med examen från samma program tre år 
senare är 66 procent. De flesta elever som har lämnat programmet efter ett år 
har i huvudsak gått till ett annat yrkesprogram. De elever som har lämnat pro-
grammet efter två år har i störst utsträckning antingen gått till ett annat yrkes-
program eller är inte registrerade i gymnasieskolan. 

Av de elever som påbörjade programmet 2015 är det 75 procent som har 
slutfört en gymnasieutbildning med examen eller studiebevis om minst  
2 500 poäng tre år senare. Av dessa är det 67 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 87 procent som 
slutförde med examen. Det var 37 procent som läste utökat program och  
24 procent som läste in grundläggande behörighet. 

Av den andra kullen elever som lämnade programmet med examen var det 
ett år efter avslutade studier 41 procent av ungdomarna som hade en etablerad 
position på arbetsmarknaden medan 9 procent var studerande.
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Tabell 69. Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

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 3 433 2 909 2 683 2 559 2 293 2 125 1 955 1 967

Andel (%) av förstahandssökande 
alla nationella program

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

Antal nybörjarelever i år 1 2 343 1 973 1 831 1 813 1 513 1 483 1 325 1 380

Andel (%) nybörjare 79,8 79,4 80,6 81,7 82,6 82,4 82,7 82,3

Genomsnittligt meritvärde  
från grundskolan

176,3 179,1 185 188,8 190,9 193 195,2 195,6

Andel (%) elever i år 1…

av hela elevkullen 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2

på nationella program 2,7 2,4 2,3 2,3 1,9 1,8 1,6 1,6

på yrkesprogram 7 6,7 6,6 6,7 5,8 5,5 4,8 4,6

Antal elever på programmet…

varav antal elever i år 1 2 940 2 486 2 275 2 224 1 834 1 803 1 611 1 679

varav antal elever i år 2 - 2 702 2 261 2 096 2 054 1 730 1 613 1 476

varav antal elever i år 3 - - 2 582 2 178 2 029 1 985 1 637 1 533

Totalt antal elever samtliga år 2 940 5 188 7 118 6 498 5 917 5 518 4 861 4 688

Antal lärlingar* 119 228 335 453 478 446 430 457

Fördelningar

Andel (%) kvinnor 54,1 56,6 57 57,9 57,7 56,4 53,7 51,0

Andel (%) män 45,9 43,4 43 42,1 42,3 43,6 46,3 49,0

Andel (%) svensk bakgrund 91,1 91,1 90,6 89,4 89,3 88,8 88,1 86,4

Andel (%) utländsk bakgrund 8,9 8,9 9,4 10,6 10,7 11,2 11,9 13,6

Andel (%) offentlig huvudman 82,9 83,8 85,6 86,2 85,9 86 84 84,2

Andel (%) enskild huvudman 17,1 16,2 14,4 13,8 14,1 14 16 15,8

Andel (%) föräldrar med  
högst gymnasial utbildning 

68,4 67,1 66,2 65,1 63,1 61,9 60,1 58,9

Andel (%) föräldrar med  
eftergymnasial utbildning

31,6 32,9 33,8 34,9 36,9 38,1 39,9 41,1

* Från och med läsåret 2018/19 beräknas antalet lärlingar baserat på skolverkets elevstatistik. 
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Tabell 70. Elever med registrerad inriktning i år 3 på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

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 2 472 2 169 2 017 1 976 1 634 1 526

Andel (%) av eleverna i år 3 95,7 99,6 99,4 99,5 99,8 99,5

Bageri och konditori antal elever 437 483 442 442 376 302

Andel (%) av eleverna 17,7 22,3 21,9 22,4 23 19,8

Andel (%) av kvinnorna 24,7 32,2 29,8 32 31,9 29,7

Andel (%) av männen 8,5 8,3 10,6 8,2 11,1 8,4

Färskvaror, delikatesser och catering antal elever 46 12 35 19 16 4

Andel (%) av eleverna 1,9 0,6 1,7 1 1 0,3

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

Andel (%) av männen 1,6 0,3 1,2 0,5 0,4 0,3

Kök och servering antal elever 1 989 1674 1 540 1 515 1 242 1 220

Andel (%) av eleverna 80,5 77,2 76,4 76,7 76 79,9

Andel (%) av kvinnorna 73,2 67,1 68,1 66,8 66,7 70,0

Andel (%) av männen 89,9 91,4 88,2 91,3 88,5 91,3

Programmets spridning i landet

Tabell 71. Restaurang- och livsmedelsprogrammets 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

132 115 107 110 102 102 99 97

Antal skolenheter som  
har programmet i år 1

- 145 131 141 133 124 127 123

varav offentlig huvudman - 110 103 112 107 105 104 102

varav enskild huvudman - 35 28 29 26 19 23 21
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Elevflöden i programmet

Tabell 72. Andel (%) elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet som avbryter, byter från samt slutför programmet.

Nybörjare 
2011

Nybörjare 
2012

Nybörjare 
2013

Nybörjare 
2014

Nybörjare 
2015

Nybörjare 
2016

Nybörjare 
2017

Antal nybörjare 2 343 1 973 1 831 1 813 1 513 1 483 1 325

Efter ett år Elever kvar på samma program 88,2 86,9 89,9 90,7 89,6 87,3 88,6

Bytt till (annat) yrkesprogram 6,7 5,9 5 4,2 5,6 5,6 4,0

Bytt till högskoleförberedande 
program

2,7 3 2,4 2,4 2,6 2,2 3,0

Bytt till introduktionsprogram 0,9 2,3 0,9 1,3 0,7 1,8 1,1

Ej registrerad i gymnasieskolan 1,5 1,9 1,8 1,5 1,7 3,2 3,3

Efter två år Elever kvar på samma program 84,6 82,7 85,9 87,8 84,1 82,7

Bytt till (annat) yrkesprogram 6,8 7,7 5,4 5,4 5,9 6,3

Bytt till högskoleförberedande 
program

2,7 3 2,9 2,6 3,2 2,7

Bytt till introduktionsprogram 0,9 1,9 0,9 0,9 0,7 1,6

Ej registrerad i gymnasieskolan 5 4,7 4,9 3,3 6,1 6,8

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

61,2 64,6 68 69,9 65,9

Tabell 73. Studieresultat och etablering på arbetsmarknaden för elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Examensår 
2014

Examensår 
2015

Examensår 
2016

Examensår 
2017

Examensår 
2018

Studieresultat Antal elever som har avslutat  
gymnasieskolan på programmet

2 138 1 832 1 746 1 742 1 404

Andel (%) som har lämnat programmet 
med examen

81,4 85,8 85,9 87,7 87,0

Andel (%) med grundläggande behörighet 25,4 26,5 23,5 23,7 24,2

Ett år efter avslutade 
gymnasiestudier

Andel (%) etablerade på arbetsmarknaden 39,1 41,4

Andel (%) studerande 10,4 9,1
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Tabell 74. Genomströmning för nybörjarelever på restaurang- och livsmedelsprogrammet ht 2015, resultat efter tre års 
studier 

Antal  
nybörjare  
ht 2015

Total  
andel (%) av-
gångselever

 
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

Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet

1 513 74,7 67,2 7,5 73,2 9,4

Kvinnor 854 76,1 70,3 5,9 74,4 9,5

Män 659 72,8 63,3 9,6 71,8 9,3

Svensk bakgrund 1 388 75,5 68,6 6,9 74,1 9,1

Utländsk bakgrund 125 65,6 52,0 13,6 64,0 12,0

Offentlig huvudman 1 254 74,5 66,5 8,0 73,2 9,6

Enskild huvudman 259 75,7 70,7 5,0 73,4 8,5

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

– eftergymnasial 595 78,2 73,1 5,0 76,6 8,1

– gymnasial 891 73,0 63,7 9,2 71,5 9,8

Tabell 75. Studieresultat för elever som har avslutat gymnasieskolan på restaurang- och livsmedelsprogrammet 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

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet

1 404 87,0 13,0 36,8 24,2 13,9

Kvinnor 812 89,2 10,8 37,8 27,0 14,4

Män 592 84,1 15,9 35,5 20,4 13,3

Svensk bakgrund 1 271 87,8 12,2 36,5 25,3 14,0

Utländsk bakgrund 133 79,7 20,3 39,8 13,5 13,0

Offentlig huvudman 1 165 85,8 14,2 36,3 22,8 13,8

Enskild huvudman 239 93,3 6,7 39,3 31,0 14,4

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

– eftergymnasial 565 91,9 8,1 45,5 32,6 14,3

– gymnasial 821 83,7 16,3 31,2 18,8 13,6
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Kvinnor och män på programmet
Av eleverna på programmet är det 51 procent kvinnor. Andelen har först 
ökat för att sedan minska till en lägre nivå än 2011. Kvinnorna väljer i störst 
utsträckning, 70 procent, att läsa inriktningen kök och servering. Männen på 
programmet väljer samma inriktning i ännu högre utsträckning, 91 procent. 
Den näst största inriktningen på programmet är bageri och konditori vilken läses 
av 20 procent av eleverna. 

Av de elever som påbörjade studier på programmet 2015 var det 70 procent 
av kvinnorna som tre år senare erhöll en examen och 63 procent av männen. 

Kvinnor som slutförde sina studier på programmet 2018 med antingen 
examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng hade till 38 procent läst utökat 
program och till 27 procent läst in grundläggande behörighet. Bland männen 
var det 36 procent som läst utökat program och 20 procent som läst in grund-
läggande behörighet. 

Enskild och offentlig huvudman 
Programmet finns på 123 skolenheter i 97 skolkommuner. Det är 17 procent av 
skolenheterna som har enskild huvudman och 16 procent av eleverna läser hos 
dessa. 

Av de elever som påbörjade studier på programmet 2015 var det 71 procent 
av eleverna hos enskild huvudman som tre år senare erhöll en examen och  
67 procent av eleverna hos offentlig huvudman. 

För elever som har lämnat gymnasieskolan från programmet hos enskild 
huvudman 2018 med antingen examen eller studiebevis om 2 500 poäng är det 
39 procent av eleverna som har läst utökat program och 31 procent som har läst 
in grundläggande behörighet. För elever som slutfört programmet hos offentlig  
huvudman är det 36 procent som har läst utökat program och 23 procent som 
har läst in grundläggande behörighet. Det är något vanligare att elever hos 
enskild huvudman erhåller examen och även att dessa har läst in grundläggande 
behörighet. 

Svensk eller utländsk bakgrund
Det är 14 procent av eleverna på programmet som har utländsk bakgrund. 
Andelen har ökat sedan 2011. Det är en större andel av eleverna med svensk 
bakgrund, 67 procent, som lämnar gymnasieskolan med examen tre år efter 
påbörjade studier på programmet än elever med utländsk bakgrund, 52 procent. 
För de elever som slutförde sin gymnasieutbildning på programmet 2018 med 
examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng var det 37 procent av eleverna 
med svensk bakgrund som hade läst utökat program och 25 procent som hade 
läst in grundläggande behörighet. För elever med utländsk bakgrund var det  
40 procent som hade läst utökat program och 14 procent som hade läst in 
grundläggande behörighet. 

Föräldrar med gymnasial eller eftergymnasial utbildning
Det är 41 procent av eleverna på programmet vars föräldrar har en efter- 
gymnasial utbildning. Andelen har ökat sedan 2011 då den var 32 procent.  
Det är en större andel av eleverna vars föräldrar har en eftergymnasial utbild-
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ning, 73 procent, som lämnar gymnasieskolan med examen tre år efter påbör-
jade studier på programmet än elever vars föräldrar som högst har en gymnasial 
utbildning, 64 procent. För de elever som slutförde sin gymnasieutbildning på 
programmet 2018 med examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng var det 
46 procent av eleverna vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning som hade 
läst utökat program och 33 procent som hade läst in grundläggande behörighet. 
För elever vars föräldrar som högst har en gymnasial utbildning var det  
31 procent som hade läst utökat program och 19 procent som hade läst in 
grundläggande behörighet. 

Kommentar om restaurang- och 
livsmedelsprogrammet

Internationella segrar som smakar gott
Två ungdomar som gått programmet uppnådde stora framgångar i yrkes-EM 
(Euroskills i Budapest 2018). De tog guld i kock- respektive bagerigrenarna i 
hård konkurrens med ungdomar från övriga europeiska länder varav många från 
länder med en stolt tradition inom restaurang- och bageriyrkena. Det nationella 
programrådet gläds naturligtvis åt detta. Flera ledamöter och deras organisationer 
har också varit engagerade yrkestävlingarna. Även på referensskolorna har man 
uppmärksammat framgångarna. Några uppger att de kommer att använda detta 
i sin marknadsföring, andra berättar hur segrarna inspirerat deras elever. 

Fler elever 
Trots att programmets andel av gymnasieskolans totala elevantal inte ökat så har 
det faktiska antalet elever på programmets första år ökat. Nuvarande läsår går 
det för första gången sedan 2011 fler elever första året på programmet än året 
innan. Vändningen sker dock från en relativt sett mycket låg nivå i förhållande 
till arbetsmarknadens behov och till hur det sett ut tidigare. På många håll i lan-
det är elevantalet fortfarande så lågt att man har svårt att erbjuda utbildningen. 

Eventuell förändring i programstrukturen 
Inriktningen färskvaror, delikatesser och catering förbereds att tas bort om reger-
ingen fattar beslut om det. Kurserna inom området bör dock finnas kvar som 
möjliga att använda i programmets utbildningar. Ovanstående finns redovisat i 
uppdrag om förändringar av nationella program, som lämnades till regeringen 
15 juni 2018.1 

Skolverkets förslag på yrkesutgångar har setts över 
Skolverket har tillsammans med programrådet under hösten 2018 gjort en över-
syn av Skolverkets exempel på yrkesutgångar med ingående kurser. 

1 Skolverket, 2018. Redovisning av uppdrag om förändringar av nationella program i gymnasie-
skolan. Dnr: 2018:00570.
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När det gäller yrkesutgången kock ska exemplet ge en bred och generell grund 
för allt yrkesmässigt arbete i kök oavsett om det sker i privat eller offentlig 
regi. Exemplet har haft ett starkt stöd från programråd och arbetsmarknadens 
parter som i stor utsträckning normerat det även om det förkommer avvikelser. 
Yrkesutgången lämnar utrymme för specialisering inom exempelvis storkök, 
kallkök eller ett särskilt kök. Det lämnade utrymmet kan även användas för att 
ge högskolebehörighet. 

Yrkesutgången bagare och konditor har också ett starkt branschstöd och följs 
i stor utsträckning av skolorna. Även detta exempel lämnar utrymme för ytter-
ligare fördjupning inom yrkesområdena eller för att ge högskolebehörighet. 

Exemplet för yrkesutgången servitris eller servitör har inte följts av skolorna 
i samma grad som programmets övriga exempel trots branschstöd. Här föreslås 
en mindre förändring i exemplet. 

 


