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Regionala tabeller – tabellernas innehåll 

Regionala tabeller är resultatet av sammanställningar av olika typer av statistik, där grunden är utbildningsstatistik. Tabellernas 
innehåll framgår av översikten nedan. Vissa tabeller kan beställas för län eller kommun (några även för gymnasieskola) och vissa 
kan beställas för universitet/högskola. På följande sidor presenteras tabellerna i detalj. 
 
Vid beställning anges namn på kommuner/län, gymnasieskolor eller universitet/högskolor för respektive beställd tabell. 
 

Ämnesområde Tabell  Beställes per 

Befolkningens utbildning  B1 Befolkningen efter ålder och utbildningsnivå Kommun eller län 
 B2 Befolkningen efter utbildningsinriktning och -nivå Kommun eller län 
 B3 Befolkningen efter näringsgren och utbildningsnivå Kommun eller län 

 

Personer i utbildning P1 Studiedeltagande per skolform Kommun eller län 
    
Övergång gymnasieskola –  
högskola 

Ö1 Övergång till högskola efter ett, två resp. tre år Kommun, län eller 
gymnasieskola 

 Ö2 Övergång till olika utbildningsinriktningar Kommun, län eller 
gymnasieskola 

    
Sökande till universitet/högskolor S1 Sökande efter kön, ålder och boendelän Universitet/högskola 
 S2 Sökande till program efter kön och boendelän Universitet/högskola 
 S3 Dito med fördelning även på kursorter Universitet/högskola 

 

Rekrytering till universitet/högskolor N1 Nybörjares val av högskola och studieinriktning Kommun eller län 
 N2 Högskolans nybörjare efter rekryteringslän Universitet/högskola 
 N3 Högskolans nybörjare efter rekryteringskommun Universitet/högskola 

 

Boende efter examen E1 Examinerade efter rekryteringslän och boendelän Universitet/högskola 
 E2 Dito med fördelning på typ av examen Universitet/högskola 
 E3 Examinerade efter boendekommun och examen Kommun eller län 

 

Arbete efter examen vid högskola A1 Examinerade efter näringsgren och sektor Universitet/högskola 

 
Arbete efter gymnasieskolan A2 Avgångna efter näringsgren och sektor Kommun, län eller 

gymnasieskola 

Utländsk bakgrund RU1 Studenter efter utländsk bakgrund, kön m.m. Universitet/högskola 

 
Övergång till forskarutbildning F1 Övergång till olika universitet/högskolor Universitet/högskola 

 

 
 
Uppgifterna i tabellexemplen är fiktiva! 
  



2 

Befolkningens utbildning 
Vilken utbildningsnivå har befolkningen i kommunen/länet? 
 
Med hjälp av tabell B1 kan du se befolkningens utbild-
ningsnivå i din kommun eller i ditt län. Tabellen innehåller 
uppgifter för samtliga i kommunen/länet boende personer i 
åldern 16–74 år med redovisning i sju åldersgrupper. Uppdel-
ning görs på födda i Sverige och utrikes födda. Ange på 

beställningen vilka kommuner/län du är intresserad av. 
Jämförelsesiffror för riket medföljer. 

Registret "Befolkningens utbildning" har successivt fått 
höjd kvalitet. I definitionerna som medföljer tabellen finns 
mer information om detta. 

 

Tabell B1  Befolkningen 2018-01-01 i åldern 16–74 år fördelad efter födda i Sverige/utrikes födda, kön, ålder och 
utbildningsnivå. 
Radprocent anges inom parentes. 

 
Kommun/län: .......................... 

Födelseland 
Kön 
Ålder 

Befolk- 
     ning 

Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

Folkskola  Grundskola Högst 2 år 3 år Mindre än 3   
år 

Minst 3 år 

Födelseland Sverige        
Män        
16–19 år 490      0  (0)       350 (71)      10 (2) 100 (20)     
20–24 år 500      0  (0) 50 (10)      20 (4) 230 (46)   
25–34 år 990      0  (0)       100 (10)      30 (3)    
35–44 år 1 350      9  (1)       250 (19)     
45–54 år 1 550  140  (9)       200 (13)     
55–64 år 1 510       150  (9)      
65–74 år 1 000       
Summa 16–74 år        
        
Kvinnor        
16–19 år        

 
 
 
 
Utbildningsnivån inom olika områden 
Tabell B2 ger information om olika utbildningsområden. 
Redovisningen görs i nio huvudgrupper efter utbildningens 
inriktning. Principen vid indelningen har varit att samman-
föra utbildningar som ligger nära varandra med avseende på 
innehåll och yrkesinriktning. 

 
Tabellen omfattar åldrarna 20–64 år. Ange på beställ-
ningsblanketten vilka kommuner/län Du är intresserad av. 
Jämförelsesiffror för riket medföljer.

 
 

Tabell B2  Befolkningen 2018-01-01 i åldern 20–64 år fördelad efter kön, utbildningsinriktning, ålder och 
utbildningsnivå. 
Radprocent anges inom parentes. 

 
Kommun/län: .......................... 

Kön 
Utbildningsinriktning 
(enligt SUN 2000) 

Ålder Antal Förgymn. utb. 
inkl. okänd 
utb.nivå 

Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

    Högst 2 år    3 år Mindre än 3 
år 

 Minst 3 år 

Män + kvinnor        
        

Pedagogik och lärar- 20-24 360 0 (0)      10 (3)    20 (6)    
utbildning 25-34 1345 0 (0)      20 (1)    95 (7)   
 35-44 1300 0 (0)      30 (2)    
 45-54 1585 0 (0)     
 55-64 990      
  S:a 20-64 5580      
        
Humaniora och konst 20-24       

        
        

  

H-stad 

Definitioner B1 och B2 
Uppgifterna i tabellerna är hämtade från 
SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. 
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk 
Utbildningsnomenklatur (SUN 2000). 
Utbildningsinriktningarna i tabell B2 följer 
SUN 2000:s indelning i huvudgrupper (9 st). 

Kvaliteten i registret "Befolkningens 
utbildning" har successivt förbättrats. Se 
vidare de definitioner som medföljer 
tabellerna. 

Y-köping 
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Befolkningens utbildning 
Hur ser utbildningsstrukturen ut för förvärvsarbetande i olika näringsgrenar? 
Och för dem som inte förvärvsarbetar? 
 

Tabell B3  Förvärvsarbetande november 2017 i åldern 20–64 år efter näringsgren, kön och utbildningsnivå samt ej 
förvärvsarbetande efter studiedeltagande, kön och utbildningsnivå. 
Radprocent anges inom parentes. 

 
Kommun/län: .......................... 

Näringsgren Kön        Samtliga Uppgift  
saknas 

  Förgymnasial utbildning  Gymnasial utbildning 

    Folkskola Grundskola Högst 2 år    3 år 

Förvärvsarbetade Totalt 112 118 216 (0) 12 238 (11) 11 720 (10) 41 783 (37)  
totalt Män 59 041 153 (0) 7 584 (13) 6 630 (11) 20 111 (46)  
 Kvinnor 53 077 63 (0)        4 654 ( 9) 6 630 (11)   
        

     Jordbruk, skogsbruk Totalt 2 559                     0 (0)     
  och fiske Män 1 204      
 Kvinnor 1 355      
        
  Tillverkning och utvinning Totalt       

        
        
        

 
 
Tabell B3 visar utbildningsstrukturen i olika näringsgrenar. 
Du kan också se utbildningsnivån för gruppen ej för-
värvsarbetande. Tabell för riket medföljer som jämförelse. 
Registret "Befolkningens utbildning" har successivt fått höjd 
kvalitet. I definitionerna som medföljer tabellen finns mer 
information.

 
 
 
 
 
 
 

 

Personer i utbildning 
Hur många av ungdomarna i kommunen/länet studerar? 
Hur många bedriver högskolestudier? 
 

Tabell P1  Befolkning 2017-12-31 i åldern 16–64 år fördelad efter kön, ålder och studiedeltagande höstterminen 2017. 
 

Kommun/län: .......................... 

Kön 
Ålder 

Antal 
personer 

 totalt 

Studiedeltagande 

Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Komvuxutbildning Övriga studerande 

  Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Män          
16 år 734 683 (93)      -   - - - - - 
17 år 753 708 (94)      -   - 3 (0) - - 
18 år 709 652 (92)      6   (1) 9 (1) 3 (0) 
19 år 807 170 (21)    72   (9) 55 (7) 9 (1) 
20 år 850   11   (1)  170 (20) 103 (12)   
21 år 841   10   (1)  230 (27)     
22 år 827    4   (0)  300      
23 år 808    4          (0)       
24 år 
25 år 

965         

 

X-lands län 

Definitioner B3 
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register 
”Befolkningens utbildning” version 2018-01-01. Uppgifter 
om förvärvsarbete är hämtade från SCB:s sysselsättnings-
register och avser november 2017. Uppgifter om studie-
deltagande för ej förvärvsarbetande kommer från SCB:s 
register över personer i utbildning och avser höstterminen 
2016. 

Med näringsgren avses företagets huvudsakliga 
verksamhet vid det arbetsställe där respektive person 
arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på Svensk 
Näringsgrensindelning och redovisas enligt ”begränsad 
nivå” vilket innebär ett femtiotal grupper. För förvärvs- 
arbetande gäller samma definition som i SCB:s 
sysselsättningsregister. 

A-köping 

Definitioner P1 
Uppgifter om hur många som studerar är 
hämtade från registret över befolkningens 
studiedeltagande. 

Tabellen utgår från folkbokföringsort. Detta 
innebär att även personer som studerar i andra 
kommuner/län ingår i de fall de fortfarande är 
folkbokförda i kommunen/länet. 
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Tabellen visar studiedeltagandet i kommunen/länet fördelat 
efter kön, ålder och studieform. Åldrarna 16–29 år redovisas  
i ettårsklasser, övriga åldersgrupper är 30–34, 35–44, 45–54 
och 55–64 år.  

Jämförelsesiffror för riket samt ett diagram för varje tabell 
medföljer liksom en tidsserie för de fyra senaste åren.

Övergång från gymnasieskola till högskola 
Hur många fortsätter med högskolestudier efter gymnasieskolan?  
Är andelen i vår kommun högre eller lägre än riksgenomsnittet? 
 

Från vilka program. . . . .  
Tabell Ö1 visar hur många av dem som har slutfört gymna-
sieskolan som har påbörjat svensk högskoleutbildning. Du 
kan se skillnader mellan olika gymnasieprogram och även 
skillnader mellan mäns och kvinnors benägenhet att påbörja 
högskolestudier. 

Redovisningen avser tre årskullar elever från gymnasie-
skolan (2012/13, 2013/14, 2014/15) och visar hur stor andel 
som har påbörjat högskolestudier t.o.m. läsåret 2015/16, dvs. 
inom tre, två respektive ett år. 

Tabellen beställs per kommun eller län alternativt per gym-
nasieskola. Jämförelsesiffror för riket medföljer. 

 

Tabell Ö1  Elever som slutförde gymnasieskolan läsåren 2014/15, 2015/16 och 2016/17 och som har påbörjat hög-
skolestudier t.o.m. 2017/18 efter program i gymnasieskolan, kön och år för påbörjande av högskolestudier. 

 

Kommun/län: .......................... 
(alt. gymnasieskola: ................) 
Program i 
gymnasie- 
skolan 

Antal som slutförde gymna-
sieskolan 2014/15 (respek-
tive 2015/16 och 2016/17) 
 

    Därav andel som påbörjat högskolestudier 

    2015/16 
 

    2016/17 
 

    2017/18 
 

 Män Kvinnor Samtliga    Män 
% 

Kvinnor 
% 

Samtliga 
% 

   Män 
% 

Kvinnor 
% 

Samtliga 
% 

     Män 
% 

Kvinnor 
% 

Samtliga 
 

Samtliga program 99 96 195 10,1 13,5 11,8 15,1 18,8 16,9    
             
Högskole-
förberedande 

9 8 17 11,1 12,5 14,3 50,0 33,3     

Ekonomi  10 15 25 20,0 26,7 24,0       
Estetiska  10 5 15 - 40,0        
Humanistiska  11 17 28        45,0         
Naturvetenskap  6 14 20          
Samhällsvet. 5 25           
Teknik  5            
International             

 

 

Tabell Ö2  Elever som slutförde gymnasieskolan läsåret 2014/15 och som har påbörjat högskolestudier t.o.m. 
2017/18 efter kön, program i gymnasieskolan och vissa utbildningsinriktningar i högskolan. 

 
Kommun/län: .......................... 
(alt. gymnasieskola: ................) 
Kön 
Program i 
gymnasieskolan 

Antal som 
slutförde gym- 
nasieskolan 
2014/15 

Antal som på-
börjat hög- 
skolestudier 
t.o.m. 2017/18 

därav antal 
som t.o.m.  
ht 2017 
studerat på 
gymnasienivå  
i Komvux 

Utbildningsinriktningar i högskolan 

  Civil- 
  ingenjör 

Ingen- 
  jör 

Lärare Läkare,       
tand- 
läkare 

 Sjuk- 
 skö- 
 terska 

Jurist ………… 

Män + kvinnor           
           
Samtliga program  195 98 21 10 12     18     4    
Högskole-
förberedande 

   17 11    -   3   4      

Ekonomi    25 17   5        
Estetiska    15   9         
Humanistiska    28 18         
Naturvetenskap    99          

 

E-stad 

. . . . och till vilka utbildningar? 
Tabell Ö2 är delvis en specificering av Ö1. Här kan du 
se vilka utbildningsinriktningar de studerande väljer i 
högskolan. Elva utbildningsinriktningar mot 
yrkesexamen samt gruppen "övriga" redovisas. 
Tabellen visar övergången inom tre år och avser 
elever som slutförde gymnasieskolan 2014/15. 

E-stad 

Definitioner Ö1 och Ö2 
Tabell för kommun avser elever folkbokförda i kommunen den 1 
januari sista läsåret, oavsett gymnasieskola.  

Tabell för gymnasieskola avser elever  från respektive skola, 
oavsett folkbokföringskommun. 

I redovisningen ingår elever som har slutfört gymnasieskolan med 
slutbetyg, omdöme eller liknande. 
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Sökande till universitet/högskolor 
Hur många studenter söker till vår högskola och varifrån kommer de? 
 

Hur många av dem som tidigare inte har bedrivit högskole-
studier söker till vår högskola? Lockar högskolan fler sökan-
de från vissa delar av landet? Har vi fler kvinnor än män som 
söker till oss? Tabellen visar antalet sökande efter boendelän 

vid söktillfället. Redovisning görs av åldrarna 19–29 år i ett-
årsklasser samt åldersklasserna 30–34 år och 35 år och äldre. 
Ange på beställningsblanketten vilken högskola du är 
intresserad av. 

 

Tabell S1  Sökande till universitet och högskolor höstterminen 2018 efter kön, ålder och boendelän vid ansöknings-
tillfället. 

 
Högskola: …........................... 
 
Kön 
Ålder 

Totalt 
antal 

Boendelän 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 

Män + kvinnor 9 010 1 850 400 990 450 210 90 190 50 70 430 110    
–19 år 2 010 408 80 240 90 60 30 10 25       
20 år 1 620 300 75 180 86 45 28         
21 år 1 357 277 54 203 57 33 10         
22 år 829 182 33 90 53 26          
23 år 500 124 15 68            
24 år 437 73 80             
25 år 301               
26 år                
27 år                

 

 

Vilka program lockar flest sökande vid vår högskola? 
 

Varifrån kommer de sökande till respektive program vid 
högskolan? Hur många söker från närliggande län? Lockar 
vissa program sökande från hela landet? Tabellen visar 
antalet sökande till respektive program efter boendelän vid 

söktillfället. Bilaga som visar programkoderna i klartext 
medföljer. Ange på beställningsblanketten vilken högskola 
du är intresserad av.  

 

Tabell S2  Sökande till program vid universitet och högskolor höstterminen 2018 efter kön och boendelän vid 
ansökningstillfället. 

 
En person som har sökt mer än ett program finns redovisad under varje program men endast en gång i summan för högskolan. 

 
Högskola: …........................... 
 
Kön 

Programkod 
Totalt 
antal 

Boendelän 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 

Kvinnor                
                
Högskolan totalt 8 900 1 190 250 520 690 360 125 221 80 105 365     

HDIMM 395 60 8 40 25 19 10 30 8       
HMEDM 630 91 9 50 50 28 25 70        
HMEIM 425 60 8 30 32 10 10         
LLÄRY 1 420 269 15 140 110 14          
NBIOM 101 10 9 20 44           
SEKPM 750 199 88             
SIEKM 133 27              
SMEDH 98               
SPOKM                
SRÄTM                
SSO                

B-stads högskola 

D-stads universitet 

Definitioner S1, S2 och S3 
Uppgifter om sökande till högskoleutbildning är häm-
tade från universitets- och högskoleregistret. 

Samtliga sökande som inte tidigare har studerat vid 
svensk högskola ingår (inklusive obehöriga sökande). 

Boendelän vid ansökningstillfället är folkbokförings- 
länen 1 januari det år som ansökan till universitetet/ 
högskolan avser. 

Specialtabell S3. I de fall universitetet/högskolan har 
utbildning på flera studieorter (= i flera kommuner) 
kan vi erbjuda en variant av tabell S2. I specialtabell 
S3 kan du för varje studieort och program se varifrån 
de sökande kommer. 
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Rekrytering till universitet/högskolor 
Varifrån kommer studenterna vid vår högskola? 
Vilka av våra utbildningar rekryterar studenter från hela riket? 
 
Kommer studenterna huvudsakligen från det egna länet? 
Eller kanske t.o.m. från den egna kommunen? Vilka utbild-
ningar lockar studerande från hela riket? Dessa frågor kan 
tabellerna N2 och N3 ge svar på. Du kan också välja en 
högskola i kombination med en speciell kursort. Ange på 
beställningsblanketten vilken högskola alternativt kombina-
tion av högskola och kursort som du vill studera.  

Från vilka län . . . . . 
Tabell N2 visar vilka län de nya studenterna kommer ifrån. 
För varje yrkesutbildningsprogram samt i övrigt för varje 
ämnesområde/ämnesgrupp redovisas högskolans nybörjare 
fördelade på rekryteringslän. Dessutom medföljer tabell N2B 
som visar rekryteringslän med den programindelning som 
finns vid respektive högskola.

Tabell N2  Högskolans nybörjare läsåret 2017/18 efter kön, studieinriktning och rekryteringslän. 
(Inresande utbytesstudenter ingår inte i redovisningen) 

 
Högskola: …........................... 

Kön 
Studieinriktning 

Totalt 
antal 

Rekryteringslän 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13    

Kvinnor                
                
Högskolan totalt 
 

2 110 511 315 92 191 90 142 98 190 99      

Program mot yrkesexamen 710 114 111 38 76 42 49 52        
Teknik 306 51 40 13 25 10 50         

Civilingenjörsexamen 130 20 10 - 9 6 20         
Högskoleingenjörsex. 176 31 30 13 5 4          

Vård och omsorg 404 63 71 25 5           
Audionomexamen 50 12       11             
Fysioterapeutexamen 72 18 4             
Sjuksköterskeexamen 282 12              

 

Kurser och övriga program                

Humaniora och teologi                
Engelska                
Franska                
Historia                

                
 

Tabell N3  Högskolans nybörjare läsåret 2017/18 efter kön, studieinriktning och rekryteringskommun. 
 

Högskola: …........................... Rekryteringslän: …........................... 

Kön 
Studieinriktning 

Totalt 
antal 

Rekryteringskommun 

0305 0319 0330 0331 0360 0380 0381 0382       

Kvinnor                
                
Högskolan totalt 
 

315 20 19 18 10 45 125 50 28 99      

Program mot yrkesexamen 111 8 10 10 5 12 57 9        
Teknik 40 3 - 6 4 7 9         

Civilingenjörsexamen 10 - - 3 - 3 20         
Högskoleingenjörsexamen 30 3 - 3  4          

Vård och omsorg 71 5 10 4 5           
Audionomexamen 10 - -             
Fysioterapeutexamen 11 5 4 2            
Sjuksköterskeexamen 50 12              

 

Kurser och övriga program                

Humaniora och teologi                
Engelska                
Franska                
Historia                

                
 

V-stads högskola 

V-stads högskola Uppsala län 

. . . . och från vilka kommuner? 
Tabell N3 är en specificering av tabell N2. I tabell N3 kan du se 
hur nybörjarna på en viss högskola (alternativt högskola i kombi-
nation med en kursort) från ett visst län fördelar sig på länets 
kommuner. Ange vid beställning dels vilken högskola du är in-
tresserad av och dels vilket län du vill specialstudera. I exemplet 
nedan har vi valt Uppsala län för en ytterligare uppdelning per 
kommun. 

Definitioner N2 och N3 
Med högskolans nybörjare avses studenter som för första 
gången registrerats på viss högskola.  

Under ”program mot yrkesexamen” redovisas studenter 
som deltar i program som leder till yrkesexamen enligt 
Högskoleförordningen. Övriga studenter redovisas per 
utbildningsområde/ämnesgrupp under ”kurser och övriga 
program”. 

Det är studentens första termin som redovisas. En student 
kan vara nybörjare på flera områden och ämnen, men 
räknas endast en gång vid varje summeringsnivå. 

Med rekryteringskommun/-län avses folkbokföringsort 
den 1 januari det år studierna påbörjas. 
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Rekrytering till universitet/högskolor 
Vilken högskola och vilken utbildning väljer studenter från vår kommun/vårt 
län? 
 

Denna tabell visar vilka högskolor och även vilka utbild-
ningar som högskolenybörjarna från en viss kommun eller 
ett visst län väljer. Eftersom val av utbildning och utbild-

ningsort skiljer sig markant mellan män och kvinnor redo-
visas uppgifterna per kön. Ange på beställningsblanketten 
vilken kommun/vilket län du är intresserad av. 

 

Tabell N1  Högskolenybörjare läsåret 2017/18 efter högskola, studieinriktning och kön. 
 

Rekryteringskommun/-län: .......................... 

Högskola 
Studieinriktning 

Män Kvinnor Totalt   

V-stads högskola 456 702 1 158     
        
Program mot yrkesexamen 65 182 247     

Teknik 50 18 68     
Civilingenjörsexamen 30 10 40     
Högskoleingenjörsexamen 20 8 28     

Vård och omsorg 15 164 179     
Audionomexamen - 9 9     
Fysioterapeutexamen 6 60      
Sjuksköterskeexamen 9 90      
Tandhygienistexamen -       

        
Kurser och övriga program        

Humaniora och teologi        
     Juridik och samhällsvetenskap        
     Naturvetenskap        
     Teknik        

Konstnärlig        
 

Boende efter examen 
Hur många av dem som rekryterades från kommunen återvänder efter examen? 
 

Det kan vara intressant att veta hur många högskolestuden-
ter som återvänder till hemorten efter examen. Tabell E3 
visar var de som examinerades 2014/15, 2015/16 och 2016/17 
var boende den 1 januari  2019. Du kan se vilken examen de 
har, dock ej vid vilken högskola de har studerat.  

Ange vid beställningen den kommun eller det län som du 
väljer som rekryteringsregion. Väljs rekryteringskommun re-
dovisas boende på kommunnivå, väljs rekryteringslän redo-
visas boende på länsnivå.  

 

Tabell E3  Examinerade i högskolans grundutbildning 2014/15, 2015/16 och 2016/17 efter boenderegion 2019-01-01, 
utbildningsområde, examen och kön. 

 
Rekryteringskommun/-län: ….......................... 
Boenderegion 
   Utbildningsområde 

    Examen 

2014/15 2015/16 2016/17  

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt  

Totalt 55 75 130 53 88 141 61 90   
           Västervik, Kalmar län 16 24   40 37 17   54     

Teknik 12   9   21 18   9      
Civilingenjörsex., datateknik   4   4     8   5       
Högskoleingenjörsex., bygg   8   5   13        

Vård och omsorg   4 15         
Barnmorskeexamen   -          
Fysioterapeutexamen           
Sjuksköterskeexamen           

           Stockholm           

V-lands län 

V-stads kommun 

Definitioner N1 
Med högskolenybörjare avses en student som 
påbörjat högskoleutbildning vid 
universitet/högskola och som inte tidigare har stu-
derat vid svensk högskola. 

Rekryteringskommun/-län är folkbokföringsort  
1 januari det år studierna påbörjas. 

Under ”program mot yrkesexamen” redovisas 
studenter som deltar i program som leder till 
yrkesexamen enligt Högskoleförordningen. Övriga 
studenter redovisas under ”kurser och övriga 
program" med indelning på utbildningsområden. 

Det är studentens första termin som redovisas. En 
student kan vara nybörjare på flera områden, men 

       

Definitioner E3 
Med examinerade avses studenter som har tagit ut examens-
bevis. Med grundutbildning avses även grundnivå och 
avancerad nivå enligt 2007 års examensordning. 

Rekryteringskommun/-län är folkbokföringsort 1 januari det år 
högskolestudierna påbörjas. Boenderegion är folkbokföringsort 
1 januari 2019. De flesta av dem som redovisas under okänd 
boenderegion var inte bosatta i Sverige. 
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Boende efter examen 
Hur ser flyttmönstret ut för dem som har studerat vid vår högskola?  
 

Flyttar studenterna tillbaka till sitt hemlän efter examen, 
eller stannar de i högskolelänet? Flyttar de till storstads-
länen? Det är sådana frågor som du kan få svar på med hjälp 
av tabell E1. 

Tabellen visar var studenterna bosätter sig efter examen 
utifrån rekryteringslän. 

Tabell E1 för riket totalt medföljer. I rikstabellen kan man se 
var studenterna från respektive län bosätter sig efter exa-
men, oavsett vid vilka universitet/högskolor de har studerat. 
Med grundutbildning avses även grundnivå och avancerad 
nivå enligt 2007 års examensordning. 

 

Tabell E1  Examinerade i högskolans grundutbildning 2016/17 efter rekryteringslän vid studiernas påbörjande och 
boendelän 2019-01-01. 

 
Högskola: …........................... 

Rekryteringslän Boendelän      

 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12      

01 45 5 5 10 - 5 -         
03 8 6 - - - -          
04 19 - 27 5 -           
05 5 4 - 31            
06 6 - -             
07 - -              
08 4               
09                
10                

 

 
 
Uppgifter per examen 
Även tabell E2 visar flyttmönstret för dem som har tagit 
examen vid din högskola, men i denna tabell kan du också se 
skillnader mellan olika utbildningar. Rekryteringslänen är 
grupperade i högskolelänet, närliggande län och övriga län. 

 

Boendelän (= folkbokföringslän) cirka två år efter examen 
redovisas i grupperna högskolelänet, rekryteringslänet och 
annat län. Ange vid beställningen vilken högskola du är 
intresserad av. Se exempel nedan.

 

Tabell E2  Examinerade i högskolans grundutbildning 2016/17 efter utbildningsområde, examen, rekryteringslän vid 
studiernas påbörjande och boendelän 2019-01-01. Procent. 
 
Högskola: ………….…........................... 
Högskolelän:  Västra Götalands län 
Närliggande län: Östergötlands län, Jönköpings län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län 

 
Utbildningsområde 
   Examen 

Rekryterade från 
högskolelänet 

Rekryterade från 
närliggande län 

Rekryterade från 
övriga län 

Okänt 
län 

  Antal 

   Bor i hög- 
  skole- 
  länet 

Bor i  
annat  
län 

  Bor i hög- 
  skole- 
  länet 

Bor i        
rekryte- 
ringslänet 

Bor i  
annat  
län 

Bor i hög- 
skole- 
länet 

Bor i 
rekryte- 
ringslänet 

Bor i  
annat  
län 

  

  % %    %    % %  %  %  %   %  
 
Högskolan totalt 

   
  48 

 
9 

 
  12 

 
  10 

 
 3 

 
  10 

 
  4 

 
  3 

 
  1 

 
1 290 

 

Teknik   49 8   13   11  2   11   3   2   1 1 089 
  Arkitektexamen   33 7   11   12  6   12   4 15    - 102 
  Civilingenjörsexamen   42 8   14   10  5     9   8   4    -  
  Högskoleingenjörsex.   35 9   20   12  9     9       
  Masterex. – teknik   40 5   15   14  3      
  Magisterex. – teknik   20 9   22        
  Kandidatex. – teknik  
  

  30                 

Ö-stads universitet 

Definitioner E1 och E2 
Med examinerade avses studenter som har tagit ut 
examensbevis läsåret 2016/17. Med grundutbildning avses 
även grundnivå och avancerad nivå enligt 2007 års 
examensordning. 

Rekryteringslän är folkbokföringslän den 1 januari det år hög-
skolestudierna påbörjas. Boendelän är folkbokföringslän den 1 
januari 2019, dvs. cirka två år efter avlagd examen. 

För dem som redovisas under okänt län har rekryteringslän 
alternativt boendelän inte kunnat fastställas. De flesta av 
dessa var ej bosatta i Sverige. 

C-stads tekniska högskola 
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Arbete efter examen vid högskola 
Hur många av dem som examinerades vid vår högskola har fått arbete? 
Var på arbetsmarknaden finns de?  Hur hög är arbetsinkomsten? 
 

Med hjälp av SCB:s sysselsättningsstatistik kan frågorna 
ovan besvaras.  

Tabell A1 visar hur många av dem som examinerades 
under hela femårsperioden 2010/11 – 2014/15 som hade för-
värvsarbete under november 2016, samt vilken näringsgren 
och vilken sektor (stat, kommun, landsting eller näringsliv) 
de arbetade inom. Yrkesställning (anställd/företagare) och 
arbetsinkomst (medianvärde) anges också. 

I de fall högskolan har examinerade från forskarutbildning 
redovisas dessa separat, dock utan uppdelning i under-
grupper. Tabellexemplet nedan visar endast examinerade 
från grundutbildningen. 

För ej förvärvsarbetande anges hur många som var regist-
rerade i högskoleutbildning höstterminen 2016, uppdelat på 
forskar- resp. grundutbildning (grundnivå/avancerad nivå). 

Tabellen beställs per universitet/högskola. 

 

Tabell A1  Examinerade i högskolan 2011/12 – 2015/16 efter kön, examen, näringsgren och arbetsmarknadssektor 
november 2017. Median för arbetsinkomst år 2017 redovisas. 

Utbildningar med färre än 30 examinerade särredovisas ej. Medianinkomst redovisas ej om antalet understiger fyra. 
 
Högskola: ......................................... 
 
Examen 

   Näringsgren 
 
 

   Män och kvinnor 

Totalt  
antal  

Anställd   Före- 
   tagare 
  Totalt  

   (antal) 

Medianinkomst 

Totalt  
(antal) 

Stat    
(%) 

Kom-
mun 
(%) 

Lands-
ting  
(%) 

Närings- 
liv  
(%) 

      An- 
      ställd  
 

  Före- 
  tagare 

Högskolan totalt, grundutbildning          
 
Examinerade totalt 4 996         

      Förvärvsarbetande 4 453 4 406  10 35   9   46       47     337 400    299 700 
Tillverkning och utvinning    720    700    3   -    -   97       20     339 500    275 000 
Energiförsörjning; miljöverksamhet      80      80    - 15    -   85         -     342 500               - 
Byggverksamhet      93      88  3 10    -   87         5     340 900    325 000 
Handel    211    208    2   -    -   98         3     299 900               - 
Transport och magasinering      65      60    2   5    -   93         5     308 000   248 900 
Hotell- och restaurangverksamhet    112      99    -   -    - 100       13     302 300    257 200 
Information och kommunikation    101      91  10 20   5   65       10     355 400    301 600 
…..      …      …  … … …   …       …            …..           ….. 
…..      …      …  … … …   …       …            …..           ….. 
Offentlig förvaltning och försvar    566    566  42 52   6     -         -     335 400               - 
Utbildning    490    490  15 80   1     4         -     345 400 - 
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 108 1 101    1 41 55     3        7            

Ej förvärvsarbetande    543         
– därav i högskolestudier, grundutbildn.      55         

          
Högskoleingenjörsexamen, byggteknik          
Examinerade    480         

Förvärvsarbetande          
Tillverkning och utvinning          
Byggverksamhet          
Offentlig          

 

 
 
 
 
 

  

Högskolan i L-stad 

Definitioner A1 
Med examinerade avses studenter som har tagit ut examensbevis. 

Uppgifter om sysselsättning, näringsgren, yrkesställning (anställd/före-
tagare), sektor och arbetsinkomst är hämtade från SCB:s sysselsätt-
ningsregister. Definitionerna är desamma som i sysselsättningsregistret. 

Näringsgren avser företagets huvudsakliga verksamhet vid det 
arbetsställe där respektive person arbetade i november. 
Näringsgrensindelningen bygger på Svensk Näringsgrensindelning och 
redovisas på ”grov nivå”, vilket innebär en indelning i sexton grupper. 

Det inkomstbegrepp som används avser arbetsinkomst, definierad som 
bruttolön plus inkomst av aktiv näringsverksamhet av jordbruksfastighet 
och rörelse, sjöinkomst, sjukpenning samt föräldrapenning. 
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Arbete efter gymnasieskolan 
Hur många gymnasieelever från vår kommun har fått arbete? 
Var på arbetsmarknaden finns de? Hur hög är arbetsinkomsten? 
 
Tabell A2 visar hur många av dem som slutförde gymnasie-
skolan under treårsperioden 2013/14–2015/16 som hade för-
värvsarbete under november 2017, samt vilken näringsgren 
och vilken sektor (stat, kommun, landsting eller närings-
liv)de arbetade inom. Redovisningen sker efter program i 

gymnasieskolan. Yrkesställning (anställd eller företagare) 
samt arbetsinkomst (medianvärde) anges också. 

För ej förvärvsarbetande anges hur många som var regist-
rerade i högskoleutbildning höstterminen 2017. 

Tabellen beställs per län, kommun eller gymnasieskola. 
 

 

Tabell A2  Elever som slutförde gymnasieskolan 2013/14 – 2015/16 efter kön, näringsgren och arbetsmarknads-
sektor november 2017. Median för arbetsinkomst år 2017 redovisas. 

Medianinkomst redovisas ej om antalet understiger fyra. 
 
Kommun/län: ......................................... 

  (alt. gymnasieskola: ...............................) 
 
Program i gymnasieskolan 

   Näringsgren 
 
 

   Män och kvinnor 

Totalt  
antal  

Anställd   Före- 
   tagare 
 Totalt  

   (antal) 

Medianinkomst 

Totalt  
(antal) 

Stat    
(%) 

Kom-
mun 
(%) 

Lands-
ting  
(%) 

Närings- 
liv  
(%) 

      An- 
      ställd  
 

  Före- 
  tagare 

Samtliga som slutförde gymnasieskolan 3 226         
 
Förvärvsarbetande 1 723 1 697  10   9    3   78       26     220 400    184 700 

Tillverkning och utvinning    326    320    5   -    -   95         6     240 500    168 900 
Energiförsörjning; miljöverksamhet      17      17    -   -    - 100         -     218 500               - 
Byggverksamhet    140    130  - 10    -   90       10     261 700    242 200 
Handel    225    215    -   -    - 100       10     191 900    149 900 
Transport och magasinering      15      15    7   -    -   93         -     198 000               - 
Hotell- och restaurangverksamhet    140    137    4   -    -   96         3     180 300               - 
Information och kommunikation      81      81  10 60   5   25         -     188 700               - 
…..      …      …  … … …   …       …            …..           ….. 
…..      …      …  … … …   …       …            …..           ….. 
Offentlig förvaltning och försvar    201    201    - 55 20   25         -     223 000               - 
Utbildning      30      30  70 25   5     -         -     195 400 - 
Vård och omsorg; sociala tjänster    213    206    - 17 83     -        7    

Ej förvärvsarbetande 1 503         
– därav i högskolestudier    785         

          
Naturvetenskapsprogrammet          
Avgångna    725         

Förvärvsarbetande          
Tillverkning och utvinning          
Byggverksamhet          
Vård och          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

N-köping 

Definitioner A2 
Tabell för kommun avser elever folkbokförda i kommunen den 1 januari 
sista läsåret, oavsett skolkommun. Tabell för gymnasieskola avser elever 
från respektive skola, oavsett folkbokföringskommun. 

Uppgifter om sysselsättning, näringsgren, yrkesställning (anställd/före-
tagare), sektor och arbetsinkomst är hämtade från SCB:s 
sysselsättningsregister. Definitionerna är desamma som i 
sysselsättningsregistret. 

Näringsgren avser företagets huvudsakliga verksamhet vid det 
arbetsställe där respektive person arbetade i november. 
Näringsgrensindelningen bygger på Svensk Näringsgrensindelning och 
redovisas på ”grov nivå”, vilket innebär en indelning i sexton grupper. 

Det inkomstbegrepp som används avser arbetsinkomst, definierad som 
bruttolön plus inkomst av aktiv näringsverksamhet av jordbruksfastighet 
och rörelse, sjöinkomst, sjukpenning samt föräldrapenning. 

       



11 

Utländsk bakgrund 
Hur många studenter med utländsk bakgrund finns vid vår högskola? 
 

Denna tabell visar hur många studenter med utländsk bak-
grund det finns vid universitetet/högskolan. Gruppen utrikes 
födda redovisas på världsdelar. Populationen är registrerade 
studenter 18–64 år på grundnivå/avancerad nivå och i 
forskarutbildning. Andelen med utländsk bakgrund skiljer 

sig åt mellan studenter på grundnivå/avancerad nivå och 
forskarnivå, varför grupperna redovisas separat.  

Tabellen beställs per universitet/högskola. Jämförelse-
siffror för riket (befolkningen 18–64 år) och för samtliga 
högskolor (registrerade studenter 18–64 år) medföljer.  

 

Tabell RU1  Registrerade studenter 18–64 år i högskoleutbildning läsåret 2017/18 efter utländsk bakgrund, ålder, 
världsdel, studienivå och kön. 

 
Högskola: ………….…........................... 
 
Utländsk bakgrund 

    Ålder 
  Världsdel 

 Grundnivå/avancerad nivå   Forskarnivå   

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män     

Registrerade totalt 36 613 24 002 12 611 3 101 1 592 1 509     
           
Född i Sverige med minst en 
svenskfödd förälder 30 595 20 553 10 042 2 590 1 222 1 368     
  18–44 år 27 327 18 159 9 168 2 302 1 010  1 292     
  45–64 år 3 268 2 394 874 288 212      
           
Född i Sverige med två utrikes 
födda föräldrar 1 168 695 473 150       
  18–44 år 1 113 660  453  140       
  45–64 år 55 35 20        
           
Utrikes född 3 189 1 999 1 190        
  18–44 år 2 822 1 795         
  45–64 år         367 204         

  Norden 501          
   18–44 år 411          
   45–64 år 90          
 EU28 utom Danmark och Finland           
   18–44 år           
   45–64 år           
Europa utom EU28 och Norden           
   18–44 år           
   45–64 år           
Afrika           
   18–44 år           
   45–64 år           
Asien           
   18–44 år           
45–64 år           

 
 
  

G-stads universitet 

Definitioner RU1 
Med utländsk bakgrund avses både personer som själva är utrikes 
födda och personer födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar. Dessa båda grupper kan jämföras med personer födda i 
Sverige med minst en svenskfödd förälder. Som separat grupp 
redovisas även personer med okänt födelseland.  

Uppgift om födelseland är hämtad från SCB:s flergenerations-
register. Detta register möjliggör en koppling mellan barn och för-
äldrar. För personer som är adopterade prioriteras adoptivförälder 
före biologisk förälder. Barn adopterade från utlandet räknas inte 
som utrikes födda. 
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Övergång till forskarutbildning 
Hur många fortsätter med forskarstudier? 
 

Tabellen utgår från examinerade i högskolans grundutbild-
ning under fem läsår vid en viss högskola, och visar dels hur 
många som har övergått till forskarutbildning från olika 
grundutbildningar, dels var denna utbildning bedrivs. Ange 
på beställningsblanketten vilken högskola du är intresserad 
av. 

Tabellen visar vilka grundutbildningar som i första hand 
utgör underlag för forskarutbildning. 
 
 

 
 

 

Tabell F1  Examinerade i högskolans grundutbildning 2009/10 – 2013/14 som har övergått till forskarutbildning t.o.m. 
läsåret 2017/18 efter kön, utbildningsområde, examen och högskola för forskarutbildning. 

 
Högskola för grundutbildning:  ………….…........................... 

 
Kön 
Utbildningsområde 

Examen 

Antal 
exami- 
nerade 

Övergått till forskarutbildning t.o.m. läsåret 2017/18 

Totalt   %   Universitet/högskola 

    Chal- 
  mers 

Lund Göte- 
borg 

Stock- 
holm 

Upp- 
sala 

Kungl.   
Tekniska 

 

Män           
Högskolan totalt 4 900 529 10,8 430     18    31    11  18   
           
Teknik 4 799 480 10,0 401     15    20     

Arkitektexamen 95 9  9,5     6  3      
Civilingenjörsex, datateknik 380 27  7,1   21 5      
Civilingenjörsex, industriell ekonomi 810 102     12,6 90       
Civilingenjörsex, kemiteknik 360 20       5,6        
Civilingenjörsex, maskinteknik 265 90         
Civilingenjörsex, teknisk fysik 990          
Högskoleingenjörsex., byggteknik           
Högskoleingenjörsex., datateknik           
Magisterexamen - teknik            
Magisterexamen           
Kandidat           
           

 
 
 
 
 
 

Välkommen med din beställning!

C-stads tekniska högskola 

Definitioner F1 
Den högskola/det universitet som redovisas för 
forskarutbildning är det lärosäte där den examinerade för första 
gången är nybörjare i forskarutbildning. 

En examen där ingen har övergått till forskarutbildning skrivs 
inte ut i tabellen. Antalet examinerade med sådan examen är 
dock medräknade i summan för utbildningsområde och 
högskolan totalt. 
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