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Förord  
I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom 
befolknings- och välfärdsstatistiken. 

Den här temarapporten innehåller ett axplock av resultat från enkätunder-
sökningen ” Inträdet på arbetsmarknaden . Gymnasieavgångna 
2006/2007”, som genomförts under 2010. 

Rapporten belyser sysselsättningen i april 2010 för personer som avgått 
från gymnasieskolan läsåret 2006/2007. I rapporten redovisas bl.a. huvud-
saklig sysselsättning, de vanligaste verksamhetsområdena, nöjdhet med 
arbetet och om man varit arbetslös någon gång sedan gymnasieavgången. 

En utförligare redovisning av utvalda enkätfrågor i undersökningen 
kommer att publiceras i Sveriges Statistiska Databaser på SCB:s webbplats 

 

Statistiska centralbyrån i november 2010 

 

Stina A ndersson  

 M ikael Schöllin 
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Om undersökningen  
Den första undersökningen under nam-
net ”Inträdet på arbetsmarknaden” 
gjordes 1996. Den byggde på de tidigare 
gymnasie- och högskoleuppföljningarna 
som hade gjorts sedan slutet av 1960-
talet. Undersökningen genomförs vart-
annat år och uppföljningen sker tre år 
efter avslutad utbildning. Från och med 
2006 års undersökning delades den i två 
separata undersökningar. Den ena 
undersökningen till gymnasieavgångna 
och den andra till examinerade från hög-
skolan. 2010 års undersökning genom-
fördes på samma sätt som undersök-
ningarna 2006 och 2008. Syftet med un-
dersökningen "Inträdet på arbetsmark-
naden bland gymnasieavgångna" är att 
beskriva inträdet på arbetsmarknaden 
för personer som avgått från gymnasie-
skolan. 

Årets undersökning avser avgångna från 
gymnasiet läsåret 2006/2007. Totalt 
bestod populationen av ca 87 000 perso-
ner varav hälften kvinnor och hälften 
män. Drygt 6 000 personer var födda i 

utlandet. Antal personer som hade läst 
ett yrkesförberedande program var ca 
49 000 medan antal personer som hade 
läst ett studieförberedande program var 
ca 37 000. 

För en utförligare redovisning av 
utvalda enkätfrågor i undersökningen 
hänvisas till Sveriges Statistiska Data-
baser på SCB:s webbplats. För en full-
ständig förteckning över enskilda pro-
gram, se ”Definitioner och förklaringar”. 
I avsnittet om populationens fördelning 
visas varje enskilt gymnasieprograms 
storlek uppdelat på kön. 

I urvalet till årets undersökning ingick 
7 972 personer och svarsfrekvensen var 
47 procent. På grund av den låga svars-
frekvensen gjordes en telefonuppföljning 
på utvalda frågor bland de icke svar-
ande. Svarsfrekvensen efter telefonupp-
följning blev 67 procent. Till denna 
rapport har endast frågor som ingick i 
telefonuppföljningen använts. 
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Enkäten 
 
Arbete den vanligaste 
sysselsättningen 
Den vanligaste sysselsättningen i april 
2010 bland de som avslutade sina gym-
nasiestudier läsåret 2006/2007 var 
arbete. Strax därefter kom studier vid 
universitet/högskola. Dessa två syssel-
sättningar var de klart dominerande och 
stod tillsammans för ca 80 procent. 

Den huvudsakliga sysselsättningen 
skiljde sig åt mellan kvinnor och män. 
För kvinnor var den vanligaste syssel-
sättningen studier vid universitet/hög-
skola medan det för män var arbete. 
Detta kan förklaras av att män i större 
utsträckning än kvinnor läste på yrkes-
inriktade program. 47 procent av män-
nen läste på yrkesinriktade program 
medan motsvarande siffra för kvinnor 
var 38 procent. För personer födda i 

utlandet var skillnaden mellan kvinnor 
och män med avseende på huvudsaklig 
sysselsättning än mer tydlig. 25 procent 
av kvinnorna födda i utlandet hade 
arbete som huvudsaklig sysselsättning 
medan 57 procent hade studier vid 
universitet/högskola som huvudsaklig 
sysselsättning. För de utlandsfödda 
männen angav 47 procent arbete som 
huvudsaklig sysselsättning medan 
endast 29 procent angav studier vid 
universitet/högskola som huvudsaklig 
sysselsättning. 

Jämfört med föregående studie som av-
såg motsvarande period 2008 har ande-
len som arbetade minskat från 52 procent 
till 44 procent. Istället har studier på uni-
versitet/högskola och personer i arbets-
löshet ökat i motsvarande grad.  

 

 

Huvudsaklig sysselsättning i april 2010 bland personer som avslutade gymnasieskolan 
läsåret 2006/2007. Fördelning på program och kön. Procent 
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Andelen som arbetar 
minskade 
Bland de som avslutade gymnasieskolan 
läsåret 2006/2007 arbetade 61 procent 
minst en timme under mätveckan 12–18 
april 2010. Det var en minskning mot 
föregående undersökning 2008 med 7 
procentenheter. Bland de som hade gått 
ett yrkesförberedande program hade 73 
procent ett arbete medan det bland de 
som gått ett studieförberedande program 
var 52 procent som hade haft ett arbete. 

Observera att andelen arbetande är 
högre än som angavs i föregående 
avsnitt. Det beror på att personer som 
har en annan huvudsaklig sysselsättning 

än arbete också kan vara arbetande. Syf-
tet med att definiera ett arbete på detta 
sätt är att det är standard internationellt 
(se även ”Definitioner och förklaringar”). 

I diagrammet nedan ser man att män i 
större utsträckning än kvinnor har arbete 
som huvudsaklig sysselsättning. En för-
klaring till detta kan vara att kvinnor 
studerar i större utsträckning än män och 
att andelen kvinnor som har ett extra-
arbete vid sidan om studierna därför är 
större. 

Personer födda i Sverige hade arbete i 
större utsträckning än personer födda 
utomlands (61 procent jämfört med 53 
procent). 

 

Arbete tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Fördelning på gymnasieprogram, år och 
kön. Procent 
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Arbete inom varuhandel 
vanligast 
Arbete inom varuhandel var vanligast 
bland de som hade ett arbete under 
veckan 12–18 april 2010. 15 procent hade 
ett arbete inom den branschen. Andra 
vanliga verksamhetsområden var hotell- 
och restaurangverksamhet, sociala 
tjänster, byggverksamhet och arbete i 
tillverkningsindustrin. 

Det fanns stora skillnader mellan könen. 
Inom traditionellt mansdominerade 
verksamhetsområden såsom tillverk-
ningsindustrin, energisektorn, bygg-
verksamhet samt transport-, godshante-
rings- och turismområdet fanns det en 
klar övervikt av män medan det fanns en 
övervikt av kvinnor inom varuhandel, 
hotell- och restaurangverksamhet, hälso- 
och sjukvård samt sociala tjänster. 

 
Vanligaste verksamhetsområdena. Avgångna läsåret 2006/2007 som hade ett arbete 
under veckan 12–18 april 2010. Antal 
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Många arbetade inom ”fel” 
yrkesområde 
Hälften av alla gymnasieelever som gick 
ut gymnasieskolan 2006/2007 hade ett 
arbete som var inom ett annat område än 
det som utbildningen var inriktad mot. 
Här ingår dock även de som endast har 
ett extraarbete under t ex studier vilket 
gör att siffran får tolkas med viss försik-
tighet. När det gäller personer födda 
utomlands var andelen ännu större, 59 
procent. 

För de elever som hade gått ett yrkes-
inriktat program så är överensstämmel-
sen mellan utbildning och arbete något 
större. 42 procent hade ett arbete som 
helt eller till största delen överensstämde 
med utbildningen, 17 procent hade ett 
arbete som delvis överensstämde medan 
39 procent uppgav att de hade ett arbete 
inom ett annat område än det som 
utbildningen var inriktad mot.  

De enskilda program som hade störst 
överensstämmelse mellan utbildning och 
arbete var Byggprogrammet, Energipro-
grammet, Fordonsprogrammet och 
Omvårdnadsprogrammet. 

Arbete inom "rätt" yrkesområde. 
Avgångna från ett yrkesinriktat 
gymnasieprogram som hade ett arbete 
under veckan 12–18 april 2010. Fördelning 
på kön. Procent 

 
 

En av fyra ansåg att grund-
skoleutbildning var tillräckligt 
En av fyra gymnasieelever som gick ut 
gymnasieskolan 2006/2007 hade ett 
arbete som endast krävde grundskole-
utbildning. Av de som hade gått en 
yrkesinriktad utbildning ansåg 21 pro-
cent att deras arbete endast krävde 
grundskoleutbildning medan det bland 

de som hade gått ett studieförberedande 
program var 29 procent som ansåg att 
arbetet endast krävde grundskoleutbild-
ning. Skillnaden mellan yrkesinriktade 
program och studieförberedande pro-
gram förklaras troligen av att de som 
hade gått ett studieförberedande 
program i större utsträckning inte hade 
arbetet som huvudsaklig sysselsättning. 

 

Utbildningsnivå som var tillräcklig för arbetet. Avgångna läsåret 2006/2007 som hade ett 
arbete under veckan 12–18 april 2010. Fördelning på program och kön. Procent 
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De flesta var nöjda med sitt 
arbete 
Nio av tio av de som hade ett arbete 
veckan 12–18 april 2010 var mycket eller 
ganska nöjda med sitt arbete. Det fanns 
inga större skillnader mellan män och 
kvinnor eller mellan yrkesinriktade pro-
gram och studieförberedande program. 
Personer födda i utlandet var något 
mindre nöjda med sitt arbete, 81 procent 
var mycket nöjda eller ganska nöjda. 
Bland män födda i utlandet var det 
endast 24 procent som var mycket nöjda 
med sitt arbete. Motsvarande siffra för 
män födda i Sverige var 47 procent. 

Nöjdhet med arbetet. Avgångna läsåret 
2006/2007 som hade ett arbete under 
veckan 12–18 april 2010. Procent 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En av fem studerade för att de 
inte hade fått något arbete 
En av fem personer hade någon gång 
efter avslutad gymnasieutbildning valt 
att studera för att de inte fått något 
arbete. Det fanns inga större skillnader 
mellan män och kvinnor, dock valde 

kvinnor att studera tre terminer eller fler 
i något större utsträckning än män (11 
procent jämfört med 6 procent). Personer 
födda i utlandet valde i större utsträck-
ning än personer födda i Sverige att stu-
dera för att de inte hade fått något arbete 
(32 procent jämfört med 21 procent). 

 
Andel som någon gång efter avslutad utbildning läsåret 2006/2007 valt att studera för att 
de inte hade fått något arbete. Fördelning på bakgrund och kön. Procent 
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Vanligare med arbete 
utomlands bland kvinnor 
Av de gymnasieavgångna hade 17 pro-
cent någon gång sedan avslutad gym-
nasieutbildning arbetat utomlands. 
Kvinnor hade i större utsträckning än 
män arbetat utomlands. Andelen kvin-
nor som hade arbetat utomlands var 21 

procent medan motsvarande siffra för 
män var 14 procent. Två av tre hade 
arbetat inom Europa. 

Bland de som hade gått på International 
Baccalaureate hade fyra av tio arbetat 
utomlands någon gång sedan avslutade 
gymnasiestudier. 

 
Andel som arbetat utomlands efter avslutad utbildning läsåret 2006/2007. Fördelning på 
kön. Procent 
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Varannan person hade varit 
arbetslös 
Hälften av alla gymnasieavgångna hade 
varit arbetslösa någon gång sedan de 
avslutade sin utbildning läsåret 
2006/2007. Bland män hade 53 procent 
varit arbetslösa någon gång medan mot-
svarande siffra bland kvinnor var 47 pro-
cent. 

Den sammanlagda tiden man hade varit 
arbetslös sedan gymnasiestudierna av-
slutades var något högre för män än för 
kvinnor. 40 procent av männen hade 
varit arbetslösa mer än ett halvår sedan 

gymnasiestudierna avslutades medan 
motsvarande siffra för kvinnor var 34 
procent. Personer födda i utlandet hade 
varit arbetslösa längre tid än personer 
födda i Sverige. 31 procent av personer 
födda utomlands hade varit arbetslösa 
mer än ett år medan motsvarande siffra 
för personer födda i Sverige var 15 pro-
cent. 

Observera att arbetslöshetens samman-
lagda längd sedan avslutade studier 
endast avser de som angett att de någon 
gång varit arbetslösa sedan avslutade 
studier.  

 

Arbetslöshetens längd för de som varit arbetslösa någon gång sedan avslutade studier 
läsåret 2006/2007. Fördelning på bakgrund. Procent 
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Populationens fördelning på program och kön. Antal 
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Definitioner och förklaringar 
Variablerna i statistiken är dels hämtade 
via frågor i post- webbenkät och telefon-
intervjuer av utvalda frågor och dels från 
Skolverkets elevregister 2006/07 samt 
Registret över totalbefolkningen (mars 
2010). 

Nedan definieras de viktigaste 
enkätvariablerna 
Huvudsaklig sysselsättning 
Undersökningspersonen gör själv en 
bedömning utifrån fasta svarsalternativ 
vad han/hon gjorde mest under en viss 
mätvecka. 

Endast ett alternativ får anges. 

Arbete 
Minst en timmes arbete under en viss 
mätvecka. Ligger nära ILO:s 
sysselsättningsdefinition. 

Arbetslös 
Sökt, men ej fått arbete. 

Mätvecka 
Den period som de flesta uppgifterna 
avser. I årets undersökning var mät-
veckan 12 april – 18 april 2010. 

Verksamhetsområde 
Undersökningspersonen gör själv en 
bedömning utifrån fasta svarsalternativ 
viket verksamhetsområde han/hon 
arbetade inom mätveckan. Endast ett 
alternativ får anges. 

Överensstämmelse mellan utbildning 
och arbete 
Undersökningspersonen gör en bedöm-
ning om hans/hennes arbete är inom ett 
yrkesområde som han/hon utbildades 
till tre år tidigare. 

 

Några av registervariablerna är 
Gymnasieprogram 
utgörs av samtliga program inom gym-
nasieskolan läsåret 2006/07 och hämtas 
från Skolverkets Elevregister. Det görs 
en gruppering av programmen i yrkes-
inriktade program och studieförbered-
ande program. 

I yrkesinriktade program ingår 
Barn- och fritidsprogrammet, Bygg-
programmet, Elprogrammet, Energi-
programmet, Fordonsprogrammet, 
Handels- och administrationspro-
grammet, Hantverksprogrammet, 
Hotell- och restaurangprogrammet, 
Industriprogrammet, Livsmedelspro-
grammet, Medieprogrammet, Natur-
bruksprogrammet samt Omvårdnads-
programmet. 

I studieförberedande program ingår:  
Estetiska programmet, Naturvetenskaps-
programmet, Samhällsvetenskapspro-
grammet, Teknikprogrammet och Inter-
national Baccalaurate. 

Specialutformade program  
ligger under respektive nationellt 
program. 

Inrikes födda och utrikes födda 
Personen är själv utrikes född. 
Föräldrarnas nationalitet spelar inte 
någon roll. 

Kön 
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Bilaga 
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