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Fördjupad information

Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre
Mall för statistiknyhet
än till högskolan

Studerande i yrkeshögskolan (YH) har, jämfört med
befolkningen, föräldrar med något högre utbildningsnivå.
Namn på statistiknyheten
Ange namn, inkl. referensperiod,Bland
t.ex. högskolenybörjare är däremot andelen med
Konsumentprisindex, april 2019 högutbildade föräldrar mycket större.
Föräldrars utbildningsnivå kan
År 2018 hade 41 procent av föräldrarna till antagna som påbörjat
användas för att undersöka om
studier i YH eftergymnasial utbildning. Motsvarande uppgift för
det finns en social
befolkningen var 37 procent. Bland antagna till YH hade 21 procent
snedrekrytering till
Ingress
max
5
rader
(Obligatoriskt)
högutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med minst en treårig
eftergymnasial utbildning.
Social snedrekrytering finns
eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel i befolkningen var också
Löptext längd efter behov
om personer från olika sociala
procent.
Använd
följande
vid21behov:
bakgrunder
börjar
studera rubrikformat
i
olika utsträckning.

Huvudrubrik max 160 tecken
(Obligatoriskt)

Jämfört med nybörjare i högskolan finns stora skillnader. Bland
föräldrar till högskolenybörjare hade 60 procent eftergymnasial
utbildning. Av dessa föräldrar utgjorde högutbildade 39
Diagramrubrik/Tabellrubrikprocentenheter.
(vid behov, annars

Mellanrubrik
radera)

Fasta men valbara rubriker:

För antagna i yrkeshögskolan och för nybörjare i högskolan har män
högre andel högutbildade föräldrar än kvinnor.
Andel studerande i yrkeshögskolan, högskolan och befolkningen, efter kön och

Definitioner och förklaringar
föräldrars utbildningsnivå
Löptext längd efter behov

Kön

Publikation
Ange om det ska finnas länk till publikation.
Antagna,
Totalt

SSD

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial
utbildning
utbildning utbildning,
utbildning,
mindre än tre minst tre år
år

yrkeshögskolan Kvinnor

10

49

19

21

12

51

18

19

9

45

21

24

2018

Män

Befolkningen,

Totalt

16

43

16

21

Kvinnor

17

42

15

20

Män

14

44

17

22

5

35

21

39

6

38

21

35

4

30

22

44

Ange om det ska finnas länk till Statistikdatabasen.

Nästa publiceringstillfälle
2018
Ange nästa publiceringstillfälle.
Fasta rubriker:

Högskolan,

Totalt

Statistikansvarig myndighet
och producent
nybörjare
Kvinnor
Ange namn på producerande enhet
på SCB.
2017/18

Män

Förfrågningar
Ange namn, e-post och telefonnummer till
kontaktperson(er) för statistiknyheten.

Mall för statistiknyhet
Namn på statistiknyheten

Yngre har föräldrar med högre utbildningsnivå
Andelar för föräldrars utbildningsnivå varierar mellan åldersgrupper.
Yngre åldersgrupper har generellt föräldrar med högre utbildningsnivå.
Störst andel högutbildade föräldrar har män i de yngsta åldersgrupperna.
Andel antagna som påbörjat studier i yrkeshögskolan, efter föräldrars utbildningsnivå,
kön och åldersgrupp.
Kvinnor

Män

Föräldrars utbildningsnivå lägre bland antagna med utländsk bakgrund
Svensk bakgrund: Personer
som är födda i Sverige med
minst en förälder också född i
Sverige.
Utländsk bakgrund: Personer
som är födda i Sverige, men
vars föräldrar båda är födda
utomlands samt personer som
är födda utomlands.

Föräldrar till studerande med svensk och utländsk bakgrund har olika
utbildningsnivå. Generellt har föräldrar till studerande med utländsk
bakgrund lägre utbildningsnivå. Störst skillnad i utbildningsnivå finns
för antagna vars föräldrar har förgymnasial utbildning. Bland föräldrar
med svensk bakgrund har sju procent förgymnasial utbildning som
högsta utbildningsnivån jämfört med 23 procent för föräldrar med
utländsk bakgrund. För utrikes födda antagna som påbörjat studier
saknas uppgift om föräldrar för drygt hälften av de antagna.
Andel antagna som påbörjat studier i yrkeshögskolan, efter kön, nationell bakgrund och
föräldrars utbildningsnivå
Kön

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial
utbildning
utbildning utbildning,
utbildning,
mindre än tre minst tre år
år

Svensk,

Totalt

7

51

20

22

bakgrund

Kvinnor

9

53

19

19

Män

5

47

23

25

Utländsk,

Totalt

23

40

15

20

bakgrund

Kvinnor

25

40

15

19

Män

21

40

15

22
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Utbildningsnivån varierar med utbildningsområden
Störst andel högutbildade föräldrar finns inom utbildningsområdena
Kultur, media och design (37 procent) och Journalistik och information
(33 procent). Lägst andel högutbildade föräldrar har områdena Hälsooch sjukvård samt socialt arbete (12 procent) och Pedagogik och
undervisning (13 procent).
För utbildningsområden med högst andel högutbildade föräldrar är
medelåldern 27 respektive 31 år. Medelåldern för antagna i de
utbildningsområden med lägst andel högutbildade föräldrar är 36
respektive 37 år.
Andel antagna som påbörjat studier i yrkeshögskolan, efter utbildningsområde och
föräldrars utbildningsnivå

Utbildningsområde
Kultur, media och design
Journalistik och information
Data/IT
Juridik
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
Transporttjänster
Hotell, restaurang och turism
Friskvård och kroppsvård
Teknik och tillverkning
Samhällsbyggnad och byggteknik
Ekonomi, administration och försäljning
Säkerhetstjänster
Pedagogik och undervisning
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Eftergymnasial >= 3 år

Eftergymnasial < 3 år

Gymnasial <= 2 år

Förgymnasial

Gymnasial 3 år
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Fakta om statistiken
Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform.
Utbildningarna är vanligen mellan ett och tre år långa och är anpassade
till arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens.
SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan.
Statistiken om studerande från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från
Myndigheten för yrkeshögskolan. Totalt fanns 23 000 antagna som
påbörjat studier inom yrkeshögskolan 2018.
Med föräldrarnas utbildningsnivå avses nivån på utbildningen för den
förälder som hade den högsta avklarade utbildningen, klassificerad
enligt nivå i svensk utbildningsklassifikation (SUN). Uppgifter om
föräldrars utbildningsnivå för befolkningen kommer från Registret över
totalbefolkningen (RTB) och Registret för befolkningens utbildning
(UREG). Vid beräkningarna av föräldrars utbildningsnivå för
befolkningen har hänsyn tagits till åldersstrukturen i YH.
Uppgifter om föräldrarnas utbildning har om möjligt hämtats från
UREG då personen var 12 år. Finns uppgift för båda föräldrarna väljs
den med högst utbildning. Föräldrars utbildningsnivå har beräknats för
föräldrar som finns i RTB. Andelar summerar inte till 100 procent om
det finns uppgift om föräldrar, men där uppgift om nivå saknas. För
utrikes födda antagna som påbörjat studier saknas uppgift om föräldrar
för drygt hälften av de antagna.
Uppgifter om föräldrars utbildningsnivå för nybörjare inom högskolan
har hämtats från rapporten Högskolenybörjare 2017/18 och
doktorandnybörjare 2016/17 efter föräldrarnas utbildningsnivå.
Källor
Yrkeshögskolan
SCB
Publicerad: november 2019
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2017/18 och
doktorandnybörjare 2016/17 efter föräldrarnas utbildningsnivå
SCB
Publicerad: december 2018
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