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uTbILdNINGSSAmHäLLeTS uNdeRKLASS?
Dagens ungdomar förväntas skaffa sig en betydligt högre utbildning 
än den som den obligatoriska nioåriga grundskolan ger, för att kunna 
klara sig bra i livet. Hur skall de annars kunna få ett intressant och 
utvecklande arbete, som också ger en någorlunda hygglig inkomst, 
ja, ett arbete överhuvudtaget? Vi lever ju i ett samhälle där kunskap 
och utbildning sägs vara nyckeln till framgång.

Men vi lever också i ett samhälle där många ungdomar i varje  
årskull misslyckas med att erövra denna nyckel. Som lågutbildade  
unga vuxna har de att möta utbildningssamhällets utmaningar  
med enbart en mer eller mindre skral grundskole utbildning  
i bagaget. Vilka är de? Vad har de för bakgrund? Vad gör de?  
Hur går det för dem?

I Utbildningssamhällets underklass? presenteras en analys av de 
lågutbildade unga vuxnas situation baserad på riksomfattande longi-
tudinella registerdata. Den ger en ingående bild av omfattningen 
och konsekvenserna av den ”utslagning” från utbildningssystemet 
som pågått i många år och som berör många tusen ungdomar i 
varje årskull.  
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Box 325, 631 05 Eskilstuna. Tfn: 016-15 36 00
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Rapportförfattarna Lars Sundbom och  
Göran Sidebäck är forskare vid Mälar-
dalens högskola

En rapport från Datakällans välfärdsforskningsprogram
Studien genomförs inom ramen för Datakällans välfärdsforskningsprogram vid 
Mälardalens högskola. Datakällan är också beteckningen för en socialsta-
tistisk forskningsdatabas vid MDH, som är en viktig resurs för högskolans 
arbetslivs- och välfärdsforskning. 
Ansvariga för Datakällan är Göran Sidebäck och Lars Sundbom.  
www.mdh.se/isb/datakallan/
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Förord  

I denna rapport redovisas en studie som genomförts inom ramen för 
två olika projekt med regional förankring, dels samverkansprojektet 
DROPIN och dels forskningsprojektet MOBIL. Båda har ett brett re-
gionalt stöd. Det finns även en viss överlappning mellan de samverk-
ande regionala parterna. Studien är en av flera som genomförs inom 
Välfärdsforskningsprogrammet Datakällan, som också innefattar den 
socialstatistiska databas som ligger till grund för de empiriska analyser-
na i forskningsprogrammets olika delprojekt.  

DROPIN (DiskrimineringsRelaterad Ohälsa på Personlig och Institu-
tionell Nivå) är ett partnerskapsprojekt där skola, sociala myndigheter 
och arbetsliv i kommunerna Köping, Sala och Västerås arbetat för att 
underlätta övergången mellan skola och arbetsliv för unga människor. 
Projektet har genomförts inom ramen för EU:s Equalprogram och haft 
samverkan med partners från Nederländerna, Tyskland och Italien. 
Det startade i november 2004 och avslutades i december 2007. 

Projektets mål har varit att få till stånd ett bättre samarbete mellan 
skola och arbetsliv och förbättra förutsättningarna för ungdomars ans-
tällningsbarhet.1 En viktig målgrupp har varit de ungdomar som läm-
nar gymnasieskolan utan gymnasiebetyg. Detta mot bakgrund av att 
dessa ungdomar kan förväntas få svårigheter på arbetsmarknaden och 
en förhöjd risk att drabbas av ohälsa och att etablera riskabla eller di-
rekt skadliga beteenden och levnadssätt. 

I DROPIN-projektet har också ett antal forskare medverkat med olika 
utvärderingar och delstudier. I föreliggande rapport är det en sådan del-

                                         
1. För en beskrivning av DROPIN-projektets genomförande och resultat, se hem-

sidan på http://web.vkl.se/dropin/.  
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studie som presenteras och den fokuserar på just den målgrupp som 
nämndes ovan, de ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildningen. 

Forskningsprojektet MOBIL (Rörlighet på en lokal och regional ar-
betsmarknad – möjligheter och hinder) finansieras med anslag från 
Vinnova, samt Eskilstuna kommun, Västerås stad, Regionförbundet 
Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsarbetsnämnden Västman-
land, Landsorganisationen Västmanland, Svenskt Näringsliv, region 
Mälardalen och Mälardalens högskola. 

MOBIL-projektet har en bred ansats, där rörlighetens horisontella di-
mension i form av pendlings- och flyttningsaspekter studeras men där 
också dess sociala/vertikala dimension uppmärksammas. Därmed ak-
tualiseras frågor som handlar om utbildning, karriärvägar, in- och ut-
träde från arbetsmarknaden, offentliga försörjningssystem och hur så-
dana aspekter är relaterade till rumslig rörlighet eller platsbundenhet. I 
denna registerstudie är det bl.a. just sådana aspekter gällande lågutbil-
dade unga vuxna som tas upp till behandling.  

I forskargruppen kring MOBIL-projektet ingår, förutom underteck-
nade, de seniora forskarna Tola Jonsson, Tommy Törnqvist, Anders 
Wikman, samt fil.kand. Mikael Gustavsson. Föreliggande rapport har 
diskuterats på forskargruppens olika arbetsmöten och seminarier. Del-
resultat har även presenterats och diskuterats på forskarmöten inom 
ramen för Vinnovas s.k. Dynamoprogram och på olika typer av möten 
inom Dropin-projektet. Det är ovan nämnda nätverk och miljöer som 
har gett oss de materiella och forskningsmässiga förutsättningarna att 
skriva rapporten. Vi vill framföra vårt varma tack både för synpunkter 
och ekonomiskt stöd till alla intressenter och finansiärer bakom DRO-
PIN och MOBIL. 

Rapporten har innan publicering sakkunniggranskats av professor 
Gunnar Berg, vid Mälardalens högskola, för vars stimulerande och po-
sitiva kommentarer vi vill framföra ett varmt tack. 

För rapporten svarar undertecknade forskare vid Akademin för 
hållbar samhälls- och teknikutveckling2 (HST) vid Mälardalens högsko-

                                         
2. Vid den omorganisation av Mälardalens högskola som genomfördes vid års-

skiftet 2007/2008 ombildades högskolans tidigare nio institutioner till fyra olika 
akademier. Författarna tillhörde tidigare Institutionen för Samhälls- och Beteende-
vetenskap, ISB.  
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la gemensamt, även om Lars Sundbom har gjort huvuddelen av databe-
arbetningarna och rapportskrivningen.  
 

 
Uppsala och Sundborn i augusti 2008 

 
Göran Sidebäck Lars Sundbom 
Docent Fil.lic. 
Mälardalens högskola Mälardalens högskola 

Webb-adress: http://www.mdh.se/isb/datakallan/ 
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Inledning 

När de fyrtiotalister som idag håller på att lämna arbetslivet sökte sig 
ut på arbetsmarknaden, gjorde de så i ett samhälle där det gick bra att 
klara sig utan längre utbildning än den som var obligatorisk, dvs. 7-9 år 
i folkskola, enhetsskola eller grundskola.3 Det var bara en minoritet 
som tagit studentexamen eller skaffat sig en ännu högre utbildning än 
så, innan de började sin arbetslivskarriär.4 

Idag ser situationen helt annorlunda ut. Under de decennier som för-
flutit sedan fyrtiotalisterna lämnade skolan, har en rad utbildningsre-
former genomförts, som inneburit en mycket kraftig höjning av den 
genomsnittliga utbildningsnivån.5 Utöver den obligatoriska nioåriga 
utbildningen genomgår i dag de allra flesta ungdomar en treårig gym-
nasieutbildning och uppemot hälften av dessa går sedan vidare med 
högskoleutbildning.6 Dagens ungdomar växer upp i ett samhälle där 

                                         
3. Beroende på vilken kommun man bodde i och hur sent på 1940-talet man var 

född varierade längden och benämningen på den grundläggande utbildning som 
alla genomgick. Riksdagen fattade år 1950 beslut om att en enhetsskola med nio 
skolår på sikt skulle infördes i hela riket, något som vissa kommuner dock gjort 
redan läsåret 1949/50. År 1962 fattade riksdagen beslut om att införa en nioårig ob-
ligatorisk utbildning benämnd grundskola. Läsåret 1972/73 var reformen fullt ge-
nomförd i alla kommuner.  

4. År 1950 hade bara 13.3 procent av 16-åringarna 9-årig utbildning och inte fler 
än 5.2 procent av 19-åringarna hade gymnasieutbildning. Motsvarande andelar upp-
gick 1965 till 26.1 procent respektive 14.1 procent. (Stanfors, 2007, sid. 38).  

5. Olofsson & Wadensjö (2006), sid. 13. 
6. Av dem som gått ut gymnasieskolan läsåret 2003/2004 hade 43 procent påbör-

jat högskolestudier inom tre år, dvs. senast läsåret 2006/2007. Andelen var betydligt 
högre bland kvinnor än bland män – 48 procent jämfört med 37 procent. (Wiberg 
2007 sid. 2). Andelen varierade också relativt kraftigt mellan länen från 52 procent i 
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den obligatoriska grundutbildningen visserligen bara är nio år, men där 
de förväntas utbilda sig åtskilliga år mer än så.7 Jämfört med fyrtiotalis-
terna som på 1950- och 1960-talet med goda framtidsutsikter kunde ge 
sig ut i arbetslivet med bara den obligatoriska grundutbildningen i ba-
gaget, befinner de sig i ett utbildningssamhälle, där man förväntas ha en 
betydligt högre utbildning för att klara sig bra i livet.8 

I konkurrensen på en arbetsmarknad där en stor del av alla nytillträ-
dande har en högskoleutbildning att visa upp, är det rimligt att tro att 
de vars utbildningsmeriter inte omfattar full gymnasieutbildning, eller 
– i sämsta fall – inte ens full grundskoleutbildning, får svårt att hävda 
sig. Också ungdomar med fullföljda utbildningar på gymnasie- eller 
högre nivå kan idag uppleva svårigheter när det gäller att lyckosamt 
etablera sig på arbetsmarknaden.9 För dem som lyckas få arbeten kan 
det upplevas problematiskt om man bara får kortvariga anställningar 
eller om arbetet ter sig okvalificerat i förhållande till den utbildnings-
bakgrund man har.10 För de ungdomar som av olika skäl befinner sig i 
en situation med ofullständiga avgångsbetyg från gymnasie- eller 
grundskolan är problemen sannolikt långt större. För dem är sannolikt 
oddsen mycket dåliga när det gäller att finna en väg in på arbetsmark-
naden och en tillvaro baserad på egenförsörjning. Och man kan anta 
att de därmed har en förhöjd risk att hamna i socialt utanförskap och i 
en försörjningssituation baserad på offentliga försörjningssystem.11 

                                                                                                                   
Uppsala län och 49 procent i Stockholms län ner till 33 procent i Gotlands län och 
29 procent i Jämtlands län (A.a. bilaga 1).   

7. Enligt Börjesson blev gymnasieskolan i Sverige ”… en i praktiken obligatorisk 
skolform” på 1990-talet, samtidigt som grundskolan ”… upphört att kvalificera för 
yrkeslivet”. Börjesson (2004), sid. 10f. 

8. Utbildningens omfattning kommer att öka än mer för dem som är barn idag. 
Enligt OECD beräknas dagens femåringar i Sverige i snitt utbilda sig i totalt drygt 
20 år. Olofsson & Wadensjö (2007), sid. 20.  

9. Eriksson m.fl. (2007), sid. 32f. Törnqvist (2008), sid. 96ff.  
10. Olofsson & Wadensjö (2007), sid. 63. Salonen (2003), sid. 60. I forskningen har 

också visats att det sedan mitten på 1970-talet och fram till millennieskiftet blivit en 
försämrad anpassning mellan individers utbildningsnivå och arbetenas kvalifika-
tionskrav i Sverige, som resulterat i att andelen som är överutbildade har ökat. Tåh-
lin (2007), sid. 73ff.  

11. Olofsson & Wadensjö (2007) sid. 66. Salonen (2003), sid. 30, 38, 45. Norberg 
(2003) sid. 18f. Tåhlin (2007) sid. 87. 
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Kanske är det en risk att dessa lågutbildade kommer att ingå i ett slags 
utbildningssamhällets underklass? 

Det är naturligtvis inte bara utbildningssystemet och utbildningsni-
vån som förändrats sedan fyrtiotalisternas ungdomstid. En genomgrip-
ande samhällsomvandling har skett på många områden – näringslivs-
strukturens förändring, den offentliga sektorns expansion, utbyggd inf-
rastruktur och förbättrade kommunikationer, kvinnornas kraftigt 
ökade arbetsmarknadsdeltagande, en starkt ökad befolkningsandel med 
invandrarbakgrund, etc. Och under de senaste decennierna har sam-
hällsomvandlingen mer och mer tydligt varit knuten till och beroende 
av impulser från omvärlden: Det samhälle vi ser ta form stöps i en 
epok där de enskilda nationernas produktion och konsumtion alltmer 
integreras i en global ekonomi, en utveckling som i sin tur inte minst 
drivits på av den snabba och omvälvande utvecklingen av informa-
tionsteknologin. Kunskapssamhället är en metafor som ibland används 
för att poängtera en viktig aspekt av detta samhälle. 

Produktionen i enskilda länder har att möta en hårdnande konkur-
rens på allt fler områden, som en följd av globaliseringen. För att hävda 
sig gäller det att snabbt ta till sig nyheter och innovationer, att hänga 
med i, eller ännu hellre leda, den tekniska utvecklingen på olika områ-
den, att förbättra produktiviteten, att vara flexibel och ha beredskap att 
snabbt ställa om efter ständigt nya förutsättningar. Allt detta kräver i 
sin tur att den mänskliga produktionsfaktorn, arbetskraften, är välut-
bildad och har konkurrenskraftiga kunskaper.12 Behovet av mer, ny 
och ständigt uppdaterad kunskap, som kampen på den globala mark-
naden framtvingar, utgör därmed en drivkraft bakom framväxten av 
det nya kunskapssamhället, vars utbildningspolitiska credo är det livs-
långa lärandet. 13   

                                         
12. SOU 1999:141, sid. 9.  
13. I regeringsförklaringen från den socialdemokratiska regeringen 1997 poängte-

ras t.ex. att ”… Det livslånga lärandet är en nödvändighet för att pressa tillbaka ar-
betslösheten och bibehålla en full sysselsättning på framtidens arbetsmarknad.” 
(Regeringsförklaringen 16 september 1997. Hämtat 2008-01-23 från regeringens hem-
sida: http://www.sweden.gov.se/content/1/06/01/14/55/bab34f35.pdf). Och i den 
tillträdande alliansens regeringsförklaring knappt tio år senare framhålls att: 
”… Ökade kunskaper får såväl enskilda som samhället att växa. Att satsa på kun-
skap är att investera i Sveriges framtid, i en värld där konkurrensen mellan länder 
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Ungefär så här kan, i en mycket komprimerad sammanfattning, 
bakgrunden tecknas till en syn på kunskap och kunskaps- och utbild-
ningsbehov, som vuxit sig stark under de senaste decennierna.14 Läran-
de snarare än undervisning och formell utbildning har hamnat i fokus i 
den internationella utbildningspolitiska debatten.15 Som begrepp syftar 
lärande inte enbart på den utbildning man tar del av i det formella, 
samhällsorganiserade utbildningssystemets institutioner inom grund-, 
gymnasie- och högskola eller vuxenutbildning utan även på den kun-
skapstillägnelse som sker i andra informella sammanhang, t.ex. inom 
familjen i hemmet och – inte minst – i arbetslivet.16 I begreppet livs-
långt lärande ligger att man livet igenom bygger på sin kunskap och 
kompetens – i de formella eller informella utbildningsmiljöerna – och 
på så sätt ser till att man är användbar och efterfrågad i det föränderliga 
produktionslivet och i konkurrensen på arbetsmarknaden. 

Så sett är begreppet livslångt lärande idag ganska starkt kopplad till 
”arbetsmarknadens behov” och ett ekonomistiskt färgat utbildningspo-
litiskt synsätt, vilket dock inte alltid varit fallet. Begreppet är inte nytt 
utan har sina rötter redan i slutet på 1960-talet då det introducerades av 
UNESCO.17 Begreppet var då ett uttryck för ett humanistiskt bild-
ningsideal där tanken på individens egen utveckling och förverkligande 
av sina inneboende möjligheter stod i förgrunden och det livslånga lä-
randet kunde också uppfattas som ett viktigt medel i kampen för att 
skapa en mer jämlik och rättvis samhällsordning.18 Med tiden är det 
annat som kommit att betonas allt mer och sedan slutet av 1980-talet 

                                                                                                                   
och regioner blir allt större”. (Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. Hämtat 2008-
01-23 från regeringens hemsida:  

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/02/32/bcc6951a.pdf). 
14. SOU 1999:141, sid. 10. Det bör dock framhållas att det inom forskningen finns 

en livlig diskussion om hur utbildning, teknologisk utveckling och ekonomisk till-
växt faktiskt är relaterade. Se t.ex. Björklund & Lindahl (2005) för en översikt av 
forskningen kring utbildningens effekter på den ekonomiska tillväxten i främst 
den nationalekonomiska litteraturen och Stråth (2005) som ger en kompletterande 
bild i sin presentation av olika sociologiska perspektiv på problematiken. Stanfors 
(2007), pekar på demografiska förändringars betydelse för utbildningsexpansionen, 
vid sidan av ekonomiska, politiska och sociala förändringar. 

15. SOU 1999:141, sid. 69. 
16. A.a. sid. 10. 
17. Ellström (1997), sid. 1. 
18. A.a. sid. 1f. 
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ses det livslånga lärandet framför allt som en ingrediens i en samhälls-
strategi för god ekonomisk utveckling vilken kräver att man tillgodo-
ser arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft.19 

Vilken relevans kan då begreppet livslångt lärande ha eller komma 
att få för de ungdomar med låg eller ofullständig utbildning som denna 
studie har i fokus? I vilken utsträckning kan de genom formellt organi-
serad vuxenutbildning och/eller genom utbildning och kompetensut-
veckling i arbetslivet, minska sina utbildningsmässiga handikapp och 
förbättra sina odds att inte hamna i utanförskap och svårigheter att 
klara en egenförsörjning? Kan kunskapssamhällets ”livslångtlärande-
möjligheter” förhindra att de cementeras fast i en utbildningssamhällets 
underklass? Eller är sådana möjligheter främst förbehållna dem som 
redan har en någorlunda god utbildningsnivå eller som redan har en 
bra anknytning till arbetsmarknaden?20  

Frågor som dessa kommer inte att kunna ges någon fullständig be-
lysning i denna rapport. Men frågorna och den översiktliga bakgrunds-
teckning som här inledningsvis skisserats får utgöra en fond till de sta-
tistiska beskrivningar och analyser av de lågutbildades situation, som vi 
har möjlighet att lyfta in på scenen inom ramen för vår registerstudie, 
vars syfte och uppläggning presenteras nedan.  

Syfte och uppläggning 
Rapportens syfte är att med utgångspunkt i analyser av registerdata sta-
tistiskt belysa hur förhållandena ser ut för personer som misslyckats 
med sin ungdomsutbildning, i den meningen att de inte skaffat sig 
gymnasiekompetens. Det innebär att vi skall försöka kasta ljus över 
frågor som: Hur många och vilka ungdomar ”slås ut” från utbildnings-

                                         
19. A.a. sid. 2. 
20. Frågan om vem som i praktiken kommer att ha tillgång till det livslånga lä-

randets möjligheter diskuteras av Ellström (1997) som konkluderar: 
”Sammantaget ger detta en tämligen dyster bild av förutsättningarna för ett brett del-
tagande i ett kompetenshöjande livslångt lärande. Beredskapen att delta i ett livslångt 
lärande formas av en ’järntriangel’ bestående av, för det första, uppväxtförhållanden 
och den motivation för lärande som grundläggs tidigt i hemmet och under de första 
skolåren; för det andra av den påverkan som sker under skolåren och den utbild-
ningsnivå som uppnås; för det tredje av den påverkan som sker efter inträdet i arbets-
livet och som hänger samman bl.a. med de krav på och möjligheter till utveckling 
som erbjuds i det dagliga arbetet.” A.a. sid. 7. 
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systemet och hur utvecklas denna kategori över tid? Vilken är deras 
sociala och etniska bakgrund? I vilken utsträckning har de försökt 
genomföra gymnasiestudier inom den vanliga gymnasieskolan och 
inom vuxenutbildningen? Vilka konsekvenser får den bristfälliga ut-
bildningen när det gäller möjligheterna att skapa sig en egen försörj-
ning? 

Studien belyser frågor som dessa genom analyser av data som omfat-
tar alla ungdomar i Sverige. För de tre kommuner som ingår i samver-
kansprojektet DROPIN (Köping, Sala och Västerås) finns också en sär-
skild redovisning av resultat på kommunnivå eller för de tre kommu-
nerna sammantaget. Vissa analyser har dock inte varit möjliga att 
genomföra eller redovisa på så finindelad geografisk nivå eftersom det 
blir fråga om alltför få personer i analysgrupperna. Vår sammantagna 
bedömning är dock att förhållandena i nämnda kommuner inte på nå-
got anmärkningsvärt sätt avviker från det som speglas i resultaten på 
riksnivå.  

Studien baseras på analyser av longitudinella registerdata i forsk-
ningsdatabasen Datakällan vid Mälardalens högskola. Denna databas 
innehåller individdata för åren 1990-2003 om bl.a. sociodemografiska 
förhållanden, utbildning, sysselsättning och inkomstförhållanden för 
samtliga personer som varit folkbokförda i Sverige något av dessa år 
och samtidigt var 16 år eller äldre.21 

Definition av lågutbildade unga vuxna 
En första fråga att ta ställning till är hur kategorin med bristfällig ut-
bildning skall definieras operationellt. Här kan man tänka sig flera oli-
ka möjligheter, men en ansats som ger en lättbegriplig och över tid nå-
gorlunda jämförbar definition är att utgå från utbildningsstatus vid en 
viss ålder.22 

                                         
21. För mer information om Datakällan, som både är en databas och ett forsk-

ningsprogram, se hemsidan på http://www.mdh.se/isb/datakallan/. 
22. I tidigare forskning finns exempel på olika ansatser när det gäller longitudi-

nella studier av ungdomar utan gymnasieexamen. En ansats liknande vår finns i 
Murray (1994), som är en studie baserad på data om en av årskullarna i paneldata-
materialet i det s.k. UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever). Av 
årskullens elever, som (till största delen) är födda år 1967 och avslutade grundsko-
lan 1983, definierades en undersökningsgrupp bestående av ungdomar som fem år 
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I databasen finns en variabel, som för varje år anger individens högs-
ta avslutade utbildning, som kan användas vid en sådan ansats. De som 
ett visst år vid en viss ålder inte har en högre utbildningsnivå än grund-
skoleutbildning enligt denna variabel skulle då betraktas som bristfäl-
ligt utbildade. 

Det återstår dock att bestämma vilken ålder som man skall utgå ifrån 
i en sådan definition. Efter olika överväganden kom vi fram till att det 
kan vara lämpligt att välja 22 år som utgångspunkt för definitionen. 
Vid denna ålder har man normalt haft sex år på sig att skaffa sig gym-
nasiekompetens. Man har t.o.m. under några år haft rätt att försöka 
skaffa sig en sådan kompetens inom ramen för vuxenutbildningen. Det 
är också en så pass hög ålder att det känns meningsfullt att avläsa indi-
katorer på försörjningssituation och etablering i arbetslivet och hur så-
dana indikatorer är relaterade till utbildningsstatus. 22-åringar vars 
högsta avslutade utbildning är högst grundskola skulle därmed vara en 
lämplig definition för våra syften. 

Vi har emellertid använt ytterligare ett kriterium i vår definition. Vi 
har velat att vår studie av dem som misslyckats med sin ungdomsut-
bildning skall spegla tillkortakommanden inom ramen för det svenska 
skolsystemet. Det finns ungdomar som har invandrat till Sverige mel-
lan 16 och 22 års ålder, som skulle definieras som lågutbildade vid 22 
års ålder utan att detta har en egentlig koppling till det svenska skolsy-
stemet. Dessutom gäller att för många av dessa saknas uppgift om högs-
ta utbildningsnivå i vårt registermaterial. Därför har vi valt att avgrän-
sa studien till de ungdomar som gått det nionde året i svensk grundsko-
la, oavsett i vilken ålder de då var. 

Detta innebär följaktligen att ett antal personer, framförallt invand-
rarungdomar, som aldrig gått i svensk grundskola, exkluderas i vår un-

                                                                                                                   
efter grundskolan saknade en linjeutbildning från gymnasieskolan. Denna undersök-
ningsgrupp delades in i tre undergrupper (de som aldrig gått i gymnasieskola; de 
som påbörjat men inte fullföljt en linje från gymnasieskolan; de som enbart gått på 
en specialkursutbildning) som jämfördes med hela årskullen och med jämförelse-
grupper av gymnasieutbildade från fyra olika yrkesinriktade linjer. (A.a. sid. 46-47). 
I Norberg (2003) fokuseras på ungdomar som påbörjat gymnasiestudier men inte 
fullföljt dem (avgått med slutbetyg) inom en fyraårsperiod. Studien handlar om så-
dana ungdomar i två olika årskullar: intagna till gymnasieskolan 1989/1990 respek-
tive 1992/1993, som jämförs med ungdomar som gått ut gymnasieskolan med slut-
betyg. (A.a. sid. 48-49). 
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dersökningspopulation.23 För att kunna avgöra att man har gått det ni-
onde året i svensk grundskola behöver vi kunna läsa av utbildningskar-
riären sex år bakåt från 22 års ålder. Detta innebär i sin tur att vi inte 
kan studera 22-åringar i tidigare årgångar än 1996, eftersom våra data 
inte sträcker sig längre bak i tiden än sex år innan dess, dvs. till år 1990.  

Den operationella definition av personer som ”misslyckats med sin 
ungdomsutbildning”, som används i rapporten, syftar därmed på ko-
horter av 22-åringar åren 1996-2003, vars högsta avslutade utbildnings-
nivå är högst grundskola.24 I rapporten benämns berörda individer som 
”lågutbildade” unga vuxna.  

 
 
 

                                         
23. Detta gäller ca 8 procent av alla 22-åringar, se not 27.  
24. I vårt dataunderlag som omfattar åren 1990-2003. finns möjlighet att följa ut-

vecklingen över tid för den äldsta kohorten (22-åringarna 1996) från 16 till 29 års ål-
der, den näst äldsta kohorten från 16-28 års ålder osv. I de longitudinella studier, 
som omnämndes i not 22 på sid. 14f, sträckte sig de möjliga uppföljningstiderna 
mellan 13-24 års ålder (i Murrays studie) respektive 16-27 års ålder (i Norbergs stu-
die, för den äldsta årskullen). 
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Vad gör man som 22-åring?  

Vid 22 års ålder håller man definitivt på att lämna ungdomsåren bakom 
sig. Det är en spännande ålder och livssituation. Hur den fortsatta livs-
banan kommer att utveckla sig från detta läge i livet varierar naturligt-
vis med individuella egenskaper, social bakgrund och vad man har i sin 
ryggsäck i form av bl.a. social kompetens och utbildnings- och yrkes-
mässiga erfarenheter. 

För att kunna få ett intressant och utvecklande arbete, som också ger 
en någorlunda hygglig inkomst krävs i allmänhet att man har en god 
utbildning. Väl medvetna om att utbildningsmeriter är av stor betydel-
se på dagens arbetsmarknad är också många vid 22 års ålder fortfarande 
upptagna med att tillägna sig sådana meriter, som studerande vid våra 
högskolor och universitet. 

En hel del andra 22-åringar har valt att redan försöka etablera sig på 
arbetsmarknaden i yrken och positioner som är möjliga att komma till 
utan högskolestudier – men som dock i allmänhet förutsätter en 
genomförd gymnasieutbildning – och många av dem har hunnit med 
att vara förvärvsarbetande sedan ett eller flera år tillbaka.  

Det finns också ett antal 22-åringar som har en mycket skral utbild-
ningsbakgrund att visa upp för omvärlden. De är de som inte har ge-
nomfört en gymnasieutbildning, eller som kanske inte ens har en full 
grundskoleutbildning att hålla fram när (och om) de står inför en ar-
betsgivare. Det finns skäl att tro att dessa ungdomar har särskilt svårt 
att hävda sig i konkurrensen på dagens arbetsmarknad, kanske till och 
med när det gäller mycket okvalificerade arbeten. Som vi sade i inled-
ningskapitlet ligger det nära till hands att förmoda, att deras odds att få 
ett lyckosamt utfall är sämre än andra ungdomars, när det gäller att 
finna en väg in på arbetsmarknaden och en tillvaro baserad på egenför-
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sörjning och att de löper större risk att hamna i socialt utanförskap och 
i en försörjningssituation baserad på offentliga försörjningssystem.  

I följande diagram där 22-åringarna år 2003 är fördelade efter utbild-
ningsstatus, ges en bild av hur många ungdomar som tillhör de olika 
kategorier vi nämnt.25  

Rikets 22-åringar år 2003 fördelade efter 
utbildningsstatus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Män Kvinnor Alla

A
ndel i procent

Läser vid högskola 2003
Har läst vid högskola tidigare men ej 2003
Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola
Lågutbildad

Diagrammet baseras på tabell  B1 i tabellbilagan

 
I diagrammet visas att ungefär hälften av 2003 års 22-åringar hade 

gymnasiekompetens, men de studerade ej vid högskola detta år och 
hade inte heller gjort det tidigare. Ca en tredjedel studerade vid univer-
sitet eller högskola under året, och av dem hade en mindre del – 2.5 

                                         
25. År 2003 är det senaste år som täcks in av de registerdata som vår studie base-

ras på, nämligen databasen Datakällan vid akademin för hållbar samhälls- och tek-
nikutveckling vid Mälardalens högskola. Vid tidpunkten för studiens genomföran-
de innehöll Datakällan totalräknade registerdata, (dvs. data om samtliga individer), 
för i Sverige folkbokförda personer 16 år och äldre för åren 1990–2003. För mer in-
formation om Datakällan, se hemsidan på http://www.mdh.se/isb/datakallan/.  
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procentenheter – redan tagit en högskoleexamen.26 Det finns också en 
kategori om fyra procent som inte studerade vid högskola/universitet 
under året, men som hade gjort det tidigare. 

Återstår gör den kategori som representeras av de nedre svarta seg-
menten i diagrammets staplar, som år 2003 utgörs av de ca 12 procent 
av 22-åringarna, som i sitt utbildningsbagage inte hade mer än högst 
grundskola som högsta avslutade utbildning, trots att sex år passerat 
sedan de lämnade grundskolan. Det är dessa lågutbildade unga vuxna 
som vi särskilt intresserar oss för i denna rapport. Vilka är de? Vad har 
de för bakgrund? Hur kommer det att gå för dem? 

År 2003 är det alltså 12 procent av rikets 22-åringar, eller ca 11 600 
personer, som tillhör denna kategori.27 Som vi skall visa i nästa kapitel 
har andelen varit lägre vissa av de år som vår studie behandlar, men 
den har också några år varit högre.  

Vi kan notera att tydliga könsskillnader framträder i diagrammet. 
De 22-åriga kvinnorna har i högre grad än männen satsat på högskole-
studier: 44 procent av kvinnorna jämfört med 32 procent av männen 
studerade vid högskola under 2003, eller hade gjort så tidigare. Av 
männen var det 54 procent som fram till 22 års ålder nöjt sig med den 
gymnasiekompetens de skaffat sig, jämfört med 45 procent bland kvin-
norna. Och av männen tillhörde närmare 14 procent kategorin lågut-
bildade jämfört med knappt 11 procent av kvinnorna. 

Vi kan också konstatera att andelen lågutbildade 22-åringar ligger på 
ungefär samma nivå i de tre kommunerna som deltar i Dropin-
projektet som den gör i riket som helhet: 12.3 procent i Köping, 13.3 

                                         
26. Andelen som tagit högskoleexamen framgår ej av diagrammet, men väl av 

Tabell B1 i tabellbilagan, sid. 155. 
27. Andelen lågutbildade är beräknad som procent av samtliga 22-åringar i den 

för undersökningen definierade undersökningspopulationen. Av redogörelsen på 
sid. 14ff. framgår att denna population avgränsats till de 22-åringar som har gått det 
nionde året i svensk grundskola, vilket innebär att ett antal personer, framförallt 
invandrarungdomar som aldrig gått i svensk grundskola, exkluderas i vår studie. 
De exkluderade 22-åringarna motsvarar 8.0 procent av samtliga 22-åringar i riket år 
2003. För de övriga år som behandlas i studien (1996–2002), varierar andelen exklu-
derade mellan som lägst 7.7 procent och som högst 8.1 procent. Även bland de ex-
kluderade bör finnas ett antal 22-åringar som skulle kunna betecknas som lågutbil-
dade enligt vår definition (dvs. om vår definition inte haft villkoret att ha gått ni-
onde året i svensk grundskola), varför antalsangivelserna vad gäller lågutbildade i 
princip kan antas vara minimisiffror. 
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procent i Sala och 11.5 procent i Västerås, jämfört med 12.2 procent i 
hela riket (Tabell B53 i tabellbilagan). Andelen är något lägre bland 
männen i de tre kommunerna jämfört med riket, medan den är något 
högre bland kvinnorna, särskilt i Sala kommun där 14 procent av de 22 
åriga kvinnorna år 2003 var lågutbildade jämfört med knappt 11 pro-
cent i riket som helhet. Antalsmässigt rör det sig om totalt 219 lågut-
bildade personer i de tre kommunerna, varav 166 återfinns i den be-
folkningsmässigt överlägset största kommunen Västerås, 27 i Köping 
och 26 i Sala. 

Vad gör de som inte studerar vid högskola? 
Vad gjorde då de ungdomar som inte var högskolestuderande, dvs. de 
lågutbildade och de som avlagt gymnasieexamen, men inte studerade 
vidare på högskola eller universitet? Deltog de kanske i någon annan 
typ av utbildning än högskoleutbildning eller var de förvärvsarbetan-
de? I vilken utsträckning hade de lyckats etablera sig på arbetsmarkna-
den?  

Studier vid Komvux och andra skolor 
I våra registerdata finns en uppgift om studiedeltagande under höst-
terminen 2003, som vi kan använda för att få en första bild av vad de 
som inte studerade vid högskola ägnade sig åt. Studiedeltagandevaria-
beln innehåller uppgifter om registrering/närvaro i en rad olika skol-
former under höstterminen28 och är i detta avseende ganska heltäckan-
de. Å andra sidan ger den inte en heltäckande bild av förhållandena un-
der hela året, eftersom den baseras på uppgifter enbart från hösttermi-
nen. I den utsträckning det finns personer som studerade på vårtermi-
nen men inte på höstterminen kan det alltså finnas fler personer än de 
som här redovisas som bedrivit studier under året. 

                                         
28. Om det skulle vara så att en person under samma termin varit registrerad på 

flera olika skolformer, så har följande prioritetsordning använts när personens 
uppgifter lagts in i registervariabeln studiedeltagande: forskarutbildning; grundläg-
gande högskoleutbildning; studiemedel för utlandsstudier; kvalificerad yrkesut-
bildning; tekniskt basår vid universitet/högskola; uppdragsutbildning vid universi-
tet/högskola; Komvux; folkhögskola; gymnasieskola; grundskola; övriga studeran-
de; arbetsmarknadsutbildning. SCB, Bakgrundsfakta, (2005). 
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Vi kan först konstatera att det inte är någon skillnad i studiedelta-
gande mellan de lågutbildade och de med gymnasieexamen (som inte 
studerar vid högskola 2003). I båda kategorierna är det ungefär 19 pro-
cent som var registrerade som studerande i någon typ av utbildning, 
medan drygt 80 procent således inte var i utbildning (se Tabell B2, sid. 
156 i tabellbilagan). Däremot finns en tydlig skillnad mellan könen. 
Andelen som studerade var betydligt högre bland kvinnorna än bland 
männen, drygt 23 procent jämfört med drygt 15 procent. 

Uppemot en femtedel av våra 22-åriga lågutbildade år 2003 ägnade sig 
alltså åt någon form av utbildning under höstterminen. Vad var det då 
för typ av utbildning man deltog i? Vi får ett svar i diagrammet på näs-
ta sida vars övre del visar vad de lågutbildade männen gjorde och den 
nedre vad de lågutbildade kvinnorna gjorde.29 

För lågutbildade av båda könen gäller att den vanligaste utbildnings-
formen var Komvux, den näst vanligaste folkhögskola och den tredje 
vanligaste arbetsmarknadsutbildning. Bland de lågutbildade kvinnorna 
som studerade var det vanligare än bland männen att man gjorde det 
vid Komvux. Bland männen fanns istället en större andel än bland 
kvinnorna som gick i arbetsmarknadsutbildning. 

Det tycks alltså uppenbart att i synnerhet Komvux erbjuder en ut-
bildningsmöjlighet som lågutbildade med utbildningsambitioner väljer 
att satsa på. Av samtliga lågutbildade 22-åriga kvinnor (inklusive de 
som ej studerade) var det drygt 17 procent som läste vid Komvux höst-
terminen 2003, och av de studerande var det nästan tre av fyra. Motsva-
rande andel bland männen uppgick till knappt 10 procent, respektive 
nästan två tredjedelar. Som vi senare skall visa i kapitlet Utbildningsan-
strängningar, vänder sig de lågutbildade också till Komvux i betydande 
utsträckning både före och efter 22-årsåldern. För de lågutbildade syns 
det vara väsentligt att Komvux får ha en fortsatt viktig roll och ett till-
räckligt utrymme i det svenska utbildningssystemet. 

 
 

                                         
29. I Tabell B54 på sid. 233 i tabellbilagan finns motsvarande redovisning för de 

tre kommunerna som ingår i Dropinprojektet. Fördelningen efter utbildning i des-
sa kommuner ser ungefär likadan ut som den gör för riket, men andelen som be-
driver högskolestudier är något lägre. 
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Vi skall också redovisa hur studiedeltagandet såg ut för 22-åringar 
med gymnasieutbildning (som inte studerade vid högskola). Som redan 
nämnts var det en lika stor andel bland dem som bland de lågutbildade 
som studerade under höstterminen. I diagrammet på nästa sida visas 
vilka typer av studier som förekom i denna kategori.  

Diagrammet baseras på tabell B2 i tabellbilagan 

Lågtbildade 22-åringar i riket fördelade efter 
studiedeltagande höstterminen 2003 



Utbildningssamhällets underklass?  Vad gör man som 22-åring? 

23 

 
 
 

Andra 
utbildningar

Studiemedel för 
utlandsstudier

Kvalificerad 
yrkesutbildning

Arbetsmarknads-
utbildning 

Folkhögskola

Komvux

Ej i utbildning

Män:

 

Andra 
utbildningar

Studiemedel för 
utlandsstudier

Kvalificerad 
yrkesutbildning

Arbetsmarknads-
utbildning Folkhögskola

Komvux

Ej i utbildning

Kvinnor:

 
 
 

Också bland dem med gymnasieutbildning var Komvux den vanli-
gaste utbildningsformen, om än inte lika dominerade som bland de låg-
utbildade. Jämfört med de senare gäller att kvalificerad yrkesutbildning 
och studier i utlandet här har en mer framträdande roll, medan folk-
högskolestudier har en något mindre betydelse. 

Hur vanligt var det då bland de lågutbildade 22-åringarna att man 
förvärvsarbetade? Vilka inkomstnivåer nådde man upp till? Vad kan 
sägas om deras etablering sig på arbetsmarknaden och därmed möjlig-

Gymnasieutbildade (ej högskolestuderande) 22-åringar i riket 
fördelade efter studiedeltagande höstterminen 2003 

Diagrammet baseras på tabell B2 i tabellbilagan 
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heter till egen försörjning genom förvärvsarbete? Med hjälp av regis-
teruppgifter om sysselsättning och inkomster skall vi försöka ge ett 
svar på dessa frågor. Vi skall då komma ihåg att det inte går att ge en 
fullständig bild enbart på basis av den typ av data vi har tillgång till. De 
uppgifter som ligger till grund för vår studie härrör ur offentliga regis-
ter, t.ex. de som förs av skattemyndigheterna. Uppgifter om sysselsätt-
ning och inkomst som aldrig kommer till myndigheternas kännedom 
finns självklart inte med i vårt underlag. Alla typer av ”svarta inkoms-
ter” liksom inkomster från arbete utomlands, som inte minst kan tän-
kas förkomma bland ungdomar, faller utanför vad som här är möjligt 
att beakta när vi försöker uppskatta sysselsättningsgrad och etablering 
på arbetsmarknaden. 

Det är också generellt sett svårare att få grepp om och på ett säkert 
sätt kategorisera personer i den ålderskategori som vi här studerar än 
det är beträffande äldre personer: Personer i 22-årsåldern befinner sig i 
en livsfas där de håller på att etablera ett vuxenliv med eget boende och 
egen försörjning. En del lever mer eller mindre kvar i uppväxtfamiljens 
ekonomi, andra kanske har försörjning från studielån eller lever på in-
komsten från tillfälliga anställningar inom och utom landet och vissa 
växlar mellan olika sådana försörjningsmöjligheter under samma in-
komstår.30 Att på basis av registrerade inkomstuppgifter få en rättvi-
sande bild av de unga vuxnas sysselsättnings- och försörjningssituation 
är mot denna bakgrund förenat med osäkerhet.31 Med dessa reservatio-
ner i minnet skall vi nu redovisa hur sysselsättningsläget och förvärvs-
inkomstförhållandena såg ut år 2003 för de 22-åringar vi studerar, enligt 
de registeruppgifter vi har tillgång till. 

                                         
30. SOU (2003) sid. 22. Fokus 05, sid. 120 och 126f. Det har i tidigare studier visats 

att registeruppgifter har brister av den typ vi här pekar på, när de skall ligga till 
grund för bedömningar av ungdomars faktiska sysselsättningsförhållanden.  

31. Detta framgår också av resultaten från en intervjustudie som syftade till att 
validera en på inkomstuppgifter i offentliga register baserad definition av utanför-
skap bland unga vuxna. Studien visade att en stor andel av den studerade målgrup-
pen, som bestod av personer med registrerade löneinkomster och arbetstidsrelate-
rade sociala inkomster understigande ett basbelopp, i själva verket – enligt inter-
vjuuppgifterna – hade högre inkomster än så. En del av dessas högre inkomster av-
såg dock inkomster i form av socialbidrag och aktivitetsstöd, men också inkomster 
från arbete utomlands utgjorde en del av förklaringen till skillnaden i inkomstnivå 
mellan registeruppgifter och intervjuuppgifter. (Fokus 05, sid. 121ff.). 
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Sysselsättningsstatus 
Vi skall börja med att redovisa i vilken utsträckning 22-åringarna är 
sysselsatta, enligt det mått på sysselsättningsstatus som SCB tagit fram 
för den officiella regionala arbetsmarknadsstatistiken.32 I de två dia-
grammen på nästa sida visas hur stor andel som var förvärvsarbetande 
under år 2003 enligt detta mått, i de kategorier med olika utbildnings-
status som vi tidigare presenterat.33 Det övre diagrammet gäller samtli-
ga personer i kategorierna med olika utbildningsstatus. Det nedre gäll-
er enbart personer som i nämnda kategorier som inte bedrev studier 
under höstterminen 2003 enligt vår redovisning i föregående avsnitt. 

Som framgår av det övre diagrammet var drygt hälften av alla lågut-
bildade förvärvsarbetande enligt den använda definitionen. Andelen 
var högre bland män än bland kvinnor. Andelen var drygt 20 procent-
enheter lägre än den var bland de gymnasieutbildade som ej studerade 
vid högskola. Bland dem som bedrev högskolestudier under året, vilket 
alltså kan innebära att man bara studerade under en av terminerna, var 
det knappt en tredjedel som klassificeras som förvärvsarbetande.34 

Av redovisningen i föregående avsnitt vet vi att det både bland de 
lågutbildade och bland de gymnasieutbildade som ej studerade vid hög-
skola under året, fanns en hel del personer som var registrerade som 
studerande i olika skolformer under höstterminen. Om vi exkluderar 
dessa personer och ser på förvärvsarbetsgraden bland dem som inte var 
studerande under höstterminen får vi den bild som visas i det nedre dia-
grammet. 

                                         
32. Måttet räknas fram med en metod som ”… kan betecknas som en modellba-

serad estimation, där sambandet mellan flera variabler (bl.a. lönebelopp, företagar-
inkomster m.fl.) och förvärvsarbetandestatus enlig AKU utnyttjas för grupper av 
individer.” (Bakgrundsfakta 2005, sid. 67). Definitionen av förvärvsarbetande får 
med denna metod en mycket god överensstämmelse med AKU, dock gäller att per-
soner med lös anknytning till arbetsmarknaden löper större risk än andra att bli 
felaktigt klassificerade vad gäller indelningen i förvärvsarbetande/ej förvärvsarbe-
tande. (Bakgrundsfakta 2005, sid. 69, Rydstedt 2007). 

33. Här har samtliga personer med gymnasieutbildning, som ej studerar vi hög-
skola under 2003, slagits samman till en kategori. Se sid. 18 där kategorierna med 
olika utbildningsstatus presenteras.  

34. I Tabell B55 på sid. 234 i tabellbilagan finns motsvarande redovisning för de 
tre kommunerna som ingår i Dropinprojektet. En skillnad gentemot riket är att 
andelen förvärvsarbetande bland de lågutbildade var lägre i de tre kommunerna. 
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Andel av 22-åringar i riket år 2003 som förvärvs-
arbetar i kategorier med olika utbildningsstatus:
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Som man kan förvänta ser vi då en högre förvärvsarbetsgrad: Av de 
lågutbildade som inte studerade under höstterminen var i snitt ca 60 
procent förvärvsarbetande och återigen gäller att andelen var högre 
bland män än bland kvinnor. Skillnaden i förvärvsarbetsgrad mellan de 
lågutbildade och dem med gymnasieutbildning som inte bedrev hög-
skolestudier uppgår till knappt 22 procentenheter för männen och 
drygt 25 procentenheter för kvinnorna, vilket är något större skillnad 
än den vi kunde se i det övre diagrammet, som också inkluderade dem 
som var registrerade som studerande under höstterminen. 

I den utsträckning det mått på förvärvsarbetsgrad som vi här använt 
ger en rättvisande bild, kan vi alltså konstatera att ungefär 60 procent 
av de lågutbildade – som inte höll på med någon form av utbildning 
(under höstterminen) – kan definieras såsom varande förvärvsarbetande 
under året. En hel del lågutbildade tycks med andra ord ha lyckats ta 
sig in på arbetsmarknaden i en sådan utsträckning att de uppfyller 
SCB:s definition på sysselsatta i förvärvsarbete. Men det återstår alltså 
en betydande andel som inte gör det och den andelen var mer än 20 
procentenheter större än den var bland de gymnasieutbildade 22-åring-
arna. 

Inkomstnivå relativt befolkningen 
Vi kan ytterligare belysa i vilken utsträckning de lågutbildade etablerat 
sig som förvärvsarbetade genom att mer direkt studera storleken på de-
ras förvärvsinkomster.35 Vi skall göra detta genom att jämföra deras in-
komstnivå med medianinkomsten hos den förvärvsarbetande befolk-
ningen i stort.36 Det är ett angreppssätt som prövats i tidigare forskning 
när man velat belysa i vilken utsträckning som ungdomar är etablerade 
på arbetsmarknaden. Exempelvis i en studie av Eriksson m.fl. (2007) 
där man definierar arbetsmarknadsinträdesåret som det år då en person 
för första gången uppnår 50 procent av medianinkomsten för 45-åring-
ar.37 

                                         
35. Med förvärvsinkomst avses kontant bruttolön och/eller inkomst av aktiv 

näringsverksamhet. 
36. Medianinkomst är ett statistiskt centralmått som anger den inkomstnivå som 

ligger exakt i mitten av inkomstfördelningen med lika många inkomsttagare ovan 
som under nivån.  

37. Eriksson m.fl. (2007) sid. 27. Det förefaller som om Eriksson m.fl. låter noll-
inkomsttagare, dvs. också alla icke förvärvsarbetande, ingå i underlaget för beräk-
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I vår framställning här fokuserar vi på förvärvsinkomstförhållandena 
ett visst år för lågutbildade 22-åringar och väljer därför att helt enkelt 
redovisa hur ungdomarna fördelar sig inkomstmässigt i relation till den 
förvärvsarbetande befolkningens medianinkomst. Genom att på så sätt 
undersöka hur många ungdomar som når upp till medianinkomsten 
för befolkningen, eller till olika andelar av denna, kan vi få fram en 
bild som ungefärligen indikerar hur det är ställt med den egna försörj-
ningen via förvärvsarbete i jämförelse med den som gäller för befolk-
ningen i stort. Enligt vår bedömning blir den bilden mest rättvisande 
om vi gör en könsuppdelad jämförelse, eftersom inkomststrukturen ser 
ut som den gör med märkbart högre inkomstnivå bland männen än 
bland kvinnorna. Vi kommer alltså att redovisa hur 22-åriga män för-
delar sig inkomstmässigt i relation till medianinkomsten bland alla 
manliga inkomsttagare under året och på motsvarande sätt hur de unga 
kvinnorna inkomstmässigt fördelar sig i relation till medianinkomsten 
bland alla kvinnliga inkomsttagare. Det inkomstslag som jämförelsen 
avser är årsinkomsten 2003 från förvärvsarbete, som anställd eller före-
tagare, och de medianinkomstnivåer som jämförelsen utgår ifrån är 
239 000 kronor för män och 173 100 kronor för kvinnor.38 

I det övre diagrammet på nästa sida visas hur jämförelsen faller ut för 
männens del, i det nedre hur det ser ut för kvinnorna.39 

                                                                                                                   
ningen av befolkningens (45-åringarnas) medianinkomst vilket vi har svårt att finna 
några goda argument för. I vår jämförelse med befolkningens medianinkomst är 
det endast personer som har förvärvsinkomst som ingår i beräkningen av median-
måttet. Vidare gör vi, vilket man inte gjort i Erikssons m.fl. studie, en könsuppde-
lad jämförelse, så att manliga ungdomars inkomster relateras till medianinkomsten 
för män och kvinnliga ungdomars inkomster relateras till medianinkomsten för 
kvinnor. 

38. Medianinkomsten för samtliga med förvärvsinkomst år 2003 var 205 000 kro-
nor. I Tabell B4 i tabellbilagan redovisas också hur samtliga 22-åringar fördelar sig 
inkomstmässigt i relation till medianinkomsten för samtliga inkomsttagare med 
förvärvsinkomst under året. Som jämförelse kan nämnas att den inkomstgräns –
 medianinkomsten för 45-åringar i befolkningen år 2003 – som tillämpades i Eriks-
sons m.fl. (2007) var 222 000 kronor. 

39. I Tabell B56 på sid. 235 i tabellbilagan finns motsvarande redovisning för de 
tre kommunerna som ingår i Dropinprojektet. En skillnad gentemot förhållandena 
i riket är att andelen utan eller med mycket låga förvärvsinkomster är högre i 
Dropinkommunerna medan andelen med inkomster som överstiger befolkningens 
medianinkomster är lägre. 
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22-åriga män i riket år 2003 i kategorier med olika 
utbildningsstatus fördelade efter förvärvsinkomstens storlek
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I båda diagrammen görs dels en jämförelse där samtliga lågutbildades 
och gymnasieutbildades inkomster jämförs med medianinkomsten för 
befolkningen (de två staplarna till vänster i diagrammen), dels en jäm-
förelse där enbart de lågutbildade och gymnasieutbildade som inte var 
registrerade som studerande under höstterminen utgör underlag för 
jämförelsen (de två staplarna till höger i diagrammen). 

Det svarta segmentet längst ner i staplarna visar andelen helt utan 
förvärvsinkomst. För männens del gäller att drygt var femte av de låg-
utbildade hamnar i detta segment, vare sig vi ser till alla lågutbildade, 
eller enbart till dem som icke var studerande. Bland de gymnasieutbil-
dade finns betydligt färre nollinkomsttagare: knappt 8 procent om vi 
ser till samtliga och knappt 6 procent om vi betraktar enbart dem som 
inte var studerande. 

Bland kvinnorna finns samma skillnad i andelen nollinkomsttagare 
mellan de lågutbildade och de gymnasieutbildade, men man ligger nå-
gon procentenhet högre än männen i båda kategorierna. 

Det streckade segmentet närmast ovanför nollinkomsttagarna repre-
senterar den andel som hade förvärvsinkomster som låg på en nivå som 
inte utgjorde mer än högst en fjärdedel av medianinkomsten för de 
män respektive kvinnor i hela befolkningen som hade förvärvsinkoms-
ter under året. För männens del handlar det i kronor räknat om en års-
inkomst under 59 750 kronor, för kvinnornas del om en årsinkomst 
under 43 275 kronor. Drygt 21 procent av alla lågutbildade män finns i 
denna inkomstklass och knappt 19 procent om vi ser enbart till dem 
som inte var studerande (under höstterminen). Motsvarande andelar 
bland de gymnasieutbildade som inte studerade vid högskola var 15 
procent respektive 11 procent. Återigen gäller att samma skillnader 
finns mellan lågutbildade och gymnasieutbildade kvinnor men att de-
ras motsvarande andelar ligger några procent enheter högre. 

Sammantaget innebär detta således att andelen som inte har någon 
inkomst alls eller en inkomst som högst motsvarar en fjärdedel av me-
dianinkomsten i befolkningen, är nästan dubbelt så hög bland de låg-
utbildade som bland de gymnasieutbildade om vi ser till samtliga per-
soner i respektive kategori. Om vi enbart gör en jämförelse för dem 
som inte var studerande under höstterminen blir skillnaden mellan 
lågutbildade och gymnasieutbildade ännu större, då är andelen mer än 
dubbelt så hög i den förra kategorin jämfört med den senare; 39 pro-
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cent jämfört med 17 procent bland männen och 46 procent jämfört 
med 21 procent bland kvinnorna. 

En slutsats vi kan dra är alltså att en betydande andel av de lågutbil-
dade 22-åringarna helt saknar inkomster eller har så låga sådana att det 
är rimligt att tro att de är långt ifrån så etablerade på arbetsmarknaden 
att de har möjlighet att svara för sin egen försörjning genom förvärvs-
arbete. Samma sak kan sägas beträffande en del av de gymnasieutbilda-
de ungdomar som inte studerar vid högskola, men när det gäller dem 
talar vi om en betydligt mindre andel – ungefär hälften så stor som 
bland de lågutbildade.  

Hur många är det då som har en inkomst som ligger på en nivå som 
motsvarar minst 50 procent av befolkningens medianinkomst, dvs. en 
nivå som vi nämnde att man i en tidigare studie valt att betrakta som 
ett kriterium på att man på allvar har trätt in på arbetsmarknaden?40 I 
diagrammen representeras dessa personer av de fyra översta segmenten 
i varje stapel. Om vi först ser till männen finner vi att 42 procent av 
samtliga lågutbildade, och 47 procent av de lågutbildade som inte var 
studerande, har inkomster på en sådan nivå under 2003. Motsvarande 
andelar bland de gymnasieutbildade är 64 procent respektive 71 pro-
cent. Bland kvinnorna är det relativt sett färre som hamnar ovanför 
etableringsgränsen, eller 35 procent av alla lågutbildade och 39 procent 
av de lågutbildade som inte var studerande. Motsvarande andelar för de 
gymnasieutbildade kvinnorna är 59 procent respektive 67 procent. 

Även om arbetsmarknadsinträdet, definierat på det sätt vi här valt, 
är betydligt lägre bland de lågutbildade än bland de gymnasieutbildade, 
så kan vi i alla fall konstatera att det inte verkar vara ”kört” för de låg-
utbildade när det gäller möjligheten att få in en fot på arbetsmarkna-
den: Av de lågutbildade 22-åriga männen som inte var studerande var 
det nästan hälften som lyckats med detta år 2003, och av kvinnorna 
ungefär två av fem. 

Det finns också lågutbildade 22-åringar som lyckats mer än väl när 
det gäller att skaffa sig en försörjning via förvärvsarbete. De två översta 
segmenten i diagrammens staplar representerar dem vars inkomstnivå 

                                         
40. Se sid. 27 ovan. Som framgår av vår kommentar i not 38 har vi här gjort våra 

beräkningar och valt inkomstgränser på ett annorlunda sätt än i tidigare nämnda 
studie, vilket innebär att våra resultat inte är direkt jämförbara med dem som där 
presenteras även om angreppssättet är principiellt likartat. 
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låg högre än medianinkomsten för befolkningen. Av samtliga lågutbil-
dade män har 9 procent lyckats överträffa den manliga förvärvsarbe-
tande befolkningens medianinkomst och om vi ser till de lågutbildade 
som inte var studerande är andelen ännu något högre. Motsvarande 
andelar bland de lågutbildade kvinnorna ligger flera procentenheter 
högre, vid 13 procent respektive knappt 16 procent. (När det gäller 
denna könsskillnad skall vi komma ihåg att de medianinkomstgränser 
vi tillämpar är olika för män och kvinnor och att gränsen för kvinnor-
na ligger ungefär 66 000 kronor lägre än den gör för män).41 

Att det således finns lågutbildade 22-åringar som trots sitt utbild-
ningshandikapp ser ut att ha lyckats etablera sig någorlunda bra eller 
till och med mycket bra i förvärvslivet – de senare skulle t.ex. kunna 
vara de vars förvärvsinkomster ligger 25 procent eller mer över befolk-
ningens medianinkomst – är intressant att notera. I ett senare kapitel 
skall vi återkomma till en närmare granskning av denna kategori låg-
utbildade, som trots sin svaga formella utbildningskompetens, fått en –
 som det ser ut – lyckosam arbetsmarknadskarriär. 

Etablering på arbetsmarknaden 
Vi skall göra ytterligare en redovisning som belyser hur väl 22-åring-
arna etablerat sig på arbetsmarknaden. Det finns ett mer sammansatt 
mått på etablering på arbetsmarknaden, som sedan ett antal år tillbaks 
används i Högskoleverkets årliga statistik över hur högskoleexamine-
rade ställning på arbetsmarknaden är ett till ett och ett halvt år efter 
examen.42 Måttet baseras på uppgifter om sysselsättningsstatus och ar-

                                         
41. Jämför sid. 28 ovan. Om vi tillämpar en icke könsuppdelad jämförelse, där 

inkomsterna för alla i 22-årsgruppen relateras till medianinkomsten bland inkomst-
tagare i hela befolkningen – som ligger på en nivå mittemellan den för män respek-
tive kvinnor – finner vi att 13 procent av alla lågutbildade har inkomster som når 
över befolkningens medianinkomst. Om vi enbart ser till lågutbildade som inte var 
studerande, är andelen som överträffar medianvärdet närmare 16 procent. Se Tabell 
B4 i tabellbilagan för en fullständig redovisning av fördelningarna. 

42. Den senast publicerade statistiken avser examinerade 2003/2004 och deras 
ställning på arbetsmarknaden 2005 (HSV 2007). För vår analys här är det dock stati-
stiken avseende examinerade 2001/2002 och deras ställning på arbetsmarknaden år 
2003, som refereras till vad gäller utformningen av etableringsmåttet, eftersom vår 
analys avser just förhållandena år 2003 (HSV 2005).  
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betsinkomster43 och därtill på indikatorer på arbetslöshet under mät-
året. Måttet delar – på basis av nämnda uppgifter – in personerna i föl-
jande kategorier:44 

 Studerande 
 Etablerad på arbetsmarknaden 
 Osäker ställning på arbetsmarknaden 
 Svag ställning på arbetsmarknaden 
 Utanför arbetsmarknaden.  

                                         
43. Med arbetsinkomster avses i detta sammanhang inte endast direkta förvärvs-

inkomster från anställning eller eget företagande, vilka är den typ av inkomster 
som vi redovisat i föregående avsnitt. I arbetsinkomsten ingår förutom kontant 
bruttolön och inkomst av aktiv näringsverksamhet även vissa arbetsrelaterade so-
ciala inkomster: sjuk-, havandeskaps-, smittbärarpenning, sjuklönegaranti, arbets-
skadeersättning, föräldrapenning vid barns födelse och adoption, tillfällig föräldra-
penning, närståendepenning samt dagpenning vid repetitionsutbildning och civil-
försvar. 

44. I Högskoleverkets rapport (HSV 2005) tillämpas följande kriterier när det 
gäller etablering på arbetsmarknaden år 2003 för examinerade 2001/2002: Som stu-
derande definieras de som under året är registrerade i högskolans forskarutbildning 
liksom de som är registrerade i högskolans grundutbildning samtidigt som studie-
stöd erhållits. Med etablerade avses de som år 2003 hade en arbetsinkomst över 
160 000 och som varit sysselsatta i november enligt sysselsättningsregistrets defini-
tion och som inte varit registrerat arbetslösa och inte deltagit i arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder och inte definierats som studerande. En osäker ställning har de icke 
studerande med en arbetsinkomst mellan 135 400 och 160 000 kr (vid inkomst av 
aktiv näringsverksamhet dock ingen nedre inkomstgräns) och de som har en högre 
inkomst än så, men som varit registrerat arbetslösa, deltagit i arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder eller som inte är klassificerade som sysselsatta i november. En svag 
ställning har de icke studerande med arbetsinkomst som dock inte överstiger 
135 400 kr och de med en högre inkomst än så, som varit registrerat arbetslösa eller 
i åtgärder under mer än 270 dagar under året. Utanför arbetsmarknaden befinner sig 
de som var utan arbetsinkomst och som inte definierats som studerande under året. 

I vår analys har vi försökt tillämpa de ovan nämnda kriterierna för att kategori-
sera 22-åringarna år 2003. Givetvis har vi inte kunnat använda det studerandevillkor 
som högskoleverket använder, som ju gäller högskolestuderande, utan det har här 
omdefinierats så att vi som studerande klassificerar dem som var registrerade som 
studerande höstterminen 2003 (enligt den tidigare redovisade variabeln studiedelta-
gande) samt de som under året haft studierelaterade inkomster. 
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I diagrammet på nästa sida redovisas för år 2003 hur de lågutbildade 
22-åringarna och deras generationskamrater med gymnasieutbildning 
fördelar sig efter dessa kategorier. De personer som klassificerats som 
studerande, vilket gäller knappt 20 procent av männen och knappt 30 
procent av kvinnorna, är exkluderade i diagrammet.45 De två vänstra 
staplarna avser män, de två högra kvinnor. Diagrammet visar att det 
finns tydliga skillnader i etableringsgrad mellan de lågutbildade ung-
domarna och de som var gymnasieutbildade, liksom att etableringsgra-
den skiljer sig mellan könen.46 

Enligt den tillämpade definitionen var en tredjedel av de lågutbildade 
männen och en femtedel av de lågutbildade kvinnorna etablerade på ar-
betsmarknaden. Ytterligare tolv, tretton procent av de lågutbildade 
fanns på arbetsmarknaden med en osäker ställning. Totalt fanns således 
mindre än hälften av de lågutbildade männen och en tredjedel av de 
lågutbildade kvinnorna i någon av de två kategorier som indikerar bäst 
framgång på arbetsmarknaden. Bland de gymnasieutbildade fanns en 
betydligt högre andel i dessa kategorier: drygt 70 procent av männen 
och närmare 60 procent av kvinnorna.47 

Omvänt gäller att andelen som fanns i någon av de två övriga, mer 
problematiska, kategorierna var betydligt högre bland de lågutbildade 
än bland dem med gymnasieutbildning: Av de lågutbildade männen be-
fann sig ca 20 procent helt utanför arbetsmarknaden jämfört med ca 5 

                                         
45. Se Tabell B5 på sid. 159 för en redovisning av de fullständiga fördelningarna 

efter ställning på arbetsmarknaden. Den definition av studerande som används här 
avviker från den som använts tidigare i kapitlet, som ju utgick från förhållandena 
under endast höstterminen 2003. Jämför med vad som sägs i slutet på not 44. 

46. I Tabell B57 på sid. 236 i tabellbilagan finns motsvarande redovisning för de 
tre kommunerna som ingår i Dropinprojektet. Jämfört med riket är de lågutbilda-
de i de tre kommunerna etablerade i lägre grad samtidigt som en högre andel av 
dem befinner sig utanför arbetsmarknaden. 

47. Eftersom vi här applicerat ett etableringsmått av den typ som Högskolever-
ket tagit fram för att mäta etableringsgraden för examinerade från högskolan, kan 
som en jämförelse också nämnas hur utfallet var för dem det år vi här undersöker. 
Det Högskoleverket redovisar är etableringsgraden ett till ett och ett halvt år efter 
examen och etableringsuppgifter avseende år 2003 gäller därmed högskoleexamine-
rade läsåret 2001/2002. Andelen etablerade bland dem uppgick till 78.1 procent och 
andelen med osäker ställning på arbetsmarknaden var 10.8 procent, andelen med 
svag ställning på arbetsmarknaden 7.7 procent och andelen utanför arbetsmarkna-
den 3.5 procent. (HSV 2005, sid. 11-13 och beräkningar baserade på tabell på sid. 11). 
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procent av de gymnasieutbildade. Motsvarande andelar för kvinnornas 
del var ca 24 procent respektive knappt 7 procent. Ca 35 procent av de 
lågutbildade männen och 43 procent av de lågutbildade kvinnorna hade 
en svag ställning på arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med 24 pro-
cent respektive 36 procent för dem med gymnasieutbildning. 

Ställning på arbetsmarknaden för 22-åringar i riket 2003 
som ej är studerande, fördelade efter utbildningsstatus 
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Alternativ till utbildning … 
Som vi visade i föregående avsnitt är inte så få av de lågutbildade redan 
i 22-årsåldern relativt väl etablerade på arbetsmarknaden. En del av 
dem har redan hunnit arbeta flera år och kommer att fortsätta att ha en 
fast och till synes oproblematisk arbetsmarknadsanknytning också un-
der efterföljande år, som vi mer detaljerat redovisar i ett senare kapi-
tel.48 

                                         
48. Se kapitlet Sysselsättning och försörjning på sid. 119ff.  
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Dessa ungdomar, som tidigt finner en väg ut i arbetslivet utan att 
först skaffa sig en gymnasieutbildning eller högskoleutbildning, kanske 
inte alls upplever sig ha misslyckats på sin väg ut i vuxenlivet, bara för 
att de inte fått med sig en formellt högre utbildningsnivå än grundsko-
lans i sin ränsel. En fast förankring på arbetsmarknaden och möjlighe-
ten att skapa en egen försörjning och utforma sina liv utifrån dessa för-
utsättningar kanske är vad man verkligen eftersträvar och vill så snart 
som möjligt efter den obligatoriska skolan. Kanske är det till och med 
så att många fler än de som faktiskt lyckas etablera sig på arbetsmark-
naden i unga år skulle vilja uppnå detta, utan flera års tröstlöst harvan-
de i en gymnasieutbildning som man inte känner sig motiverad för el-
ler upplever sig ha någon glädje och nytta av. Arbete i ställer för ut-
bildning alltså, bara man kunde erbjudas det alternativet, som dock 
blivit allt mer svåråtkomligt i takt med att arbetsmarknaden för ung-
domar krympt samman.49 

Vi har inga uppgifter i vårt dataunderlag som ger oss möjlighet att 
uttala oss om hur vanligt det är att man tänker så. Men vi har heller 
inga skäl att utgå ifrån att en tidig etablering på arbetsmarknaden måste 
vara ett sämre alternativ än en utbildning som upplevs som mer eller 
mindre påtvingad. I synnerhet inte om chansen att vidareutbilda sig 
finns kvar och kan utnyttjas senare i livet om man så skulle vilja, något 
som väl bör vara en självklarhet om talet om det ”livslånga lärandet” 
alls har någon bäring på utformningen av samhällets utbildningssy-
stem. 

                                         
49. I en uppsats om ”Svenska tonåringar mellan utbildning och arbete” baserad 

på officiell statistik och egna enkätdata menar ekonomhistorikern Lars Pettersson 
att utvecklingen under senare år knappast varit optimal sett från de skoltrötta ung-
domarnas eget perspektiv. Många ungdomar skulle vilja arbeta istället för att stude-
ra, men den chansen erbjuds dem inte i det moderna Sverige, där arbetsmarknaden 
för ungdomar krympt samman samtidigt som studier på minst gymnasial nivå 
närmast betraktas som obligatoriska:  

”För en stor andel svenska ungdomar har, åtminstone delar av, perioden 16 
t.o.m. 19 år fungerat som ett slags limbo inför arbetsmarknadsinträdet. Tid och 
framtidstro har förlorats i en omfattning som är svår att uppskatta. (…) Olika 
myndigheters mål har under senare år primärt varit att återföra personen till 
något slag av fungerande skolbänksutbildning. Omedelbart arbetsinträde har ofta 
varit individens mål, inte institutionernas”. Pettersson (2007), sid. 13. 
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Det är inte bara förvärvsarbetet i sig som kan framstå som ett tillta-
lande alternativ till utbildning för skoltrötta ungdomar. Vuxenblivan-
det rymmer ju så många andra aspekter. Där finns, tidigare hos vissa 
och senare hos andra, strävanden att frigöra sig från uppväxtfamiljen 
och ta ansvar för ett eget boende och en egen ekonomi, liksom att eta-
blera och ta ansvar för nya sociala relationer, där en central sådan är 
den som så småningom kan leda fram till bildandet av en egen familj 
och en roll som make/maka och faderskap/moderskap. Här vävs olika 
strävanden och livsdrömmar samman med önskemål om och krav på 
egna försörjningsmöjligheter i processer som kan vara mer eller mindre 
svåra att överblicka och styra. 

När det gäller det egna boendet och bildandet av eget hushåll visar 
forskningen att det över tid generellt sett har skett en tydlig förändring 
som innebär att man bor kvar längre i föräldrahemmet samtidigt som 
den egna familjebildningen och barnafödandet skjuts upp till högre 
åldrar. Det som tidigare var ett kort och relativt okomplicerat steg in i 
vuxenlivet har mer och mer blivit en längre, självständig livsfas känne-
tecknad av en blandning av varierande inslag av förvärvsarbete, utbild-
ning och andra aktiviteter.50 Men det finns vissa variationer inom ung-
domsgrupperna, som bl.a. hänger samman med i vilken utsträckning 
man utbildar sig. Det finns också påtagliga könsskillnader.  

I diagrammen på nästa sida visas hur boendet och familjesituationen 
såg ut för 22-åringarna år 2003, uppdelade i kategorier med olika ut-
bildningsstatus och med särredovisning för män och kvinnor. 

Könsskillnaderna, som är de mest framträdande i diagrammen, visar 
att männen i högre utsträckning än kvinnorna bor kvar i föräldra-
hemmet, och att detta gäller oavsett utbildningsstatus.51 Andelen kvar-
boende är för männens del lägst bland dem som studerar vid högskola 
under året, medan den för kvinnornas del är lägst bland de lågutbilda-
de. 

                                         
50. Salonen (2003), sid. 15f. Från slutet på 1970-talet fram till början av 2000-talet 

ökade t.ex. andelen ungdomar i åldern 19-20 år som bodde kvar i föräldrahemmet 
från hälften till nästan tre fjärdedelar (a.a. sid.16). 

51. Denna skillnad mellan könen vad gäller kvarboende i föräldrahemmet har 
dock blivit mindre över tid, enligt tidigare forskning som följt utvecklingen från 
slutet på 1970-talet och framåt. Se Salonen (2003), som frågar sig om inte denna 
trend kommer att leda till att de könsmässiga skillnaderna i kvarboende på sikt 
helt kommer att försvinna. (A.a. sid. 16). 
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Rikets 22-åringar år 2003 fördelade efter egen familjesituation. 
Redovisning för kategorier med olika utbildningsstatus 2003 
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Diagrammet baseras på tabell B36 i tabellbilagan 

… och utbildningshinder   
Intressant att lägga märke till i diagrammen ovan, är variationerna be-
träffande andelen som har en familjesituation som innebär att man har 
egna barn. En sådan familjesituation är mest vanlig bland de lågutbil-
dade, näst mest vanlig bland gymnasieutbildade som ej läst vid högsko-
la, och minst vanlig bland dem som studerar vid högskola under året.  

En familjesituation med egna barn är mycket vanligare bland kvin-
norna än bland männen, och skillnaderna mellan kategorierna med 
olika utbildningsstatus i detta avseende är också störst när det gäller 
kvinnorna: Andelen av de lågutbildade kvinnorna som är ensamståen-
de med barn uppgår till hela tretton procent, jämfört med ca två och 
en halv procent bland de kvinnor som har gymnasieutbildning men 
ingen högskoleutbildning. Bland dem som tidigare läst vid högskola, el-
ler som är högskolestuderande under året, är motsvarande andel en 
halv procent eller lägre. Andelen av de lågutbildade kvinnorna som har 
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barn, men som inte är ensamstående förälder, uppgår till närmare sjut-
ton procent, vilket kan jämföras med knappt åtta procent bland de 
gymnasieutbildade utan högskolestudier, knappt fyra procent bland 
dem som tidigare studerat vid högskola och mindre än en procent 
bland dem som bedriver högskolestudier under året. 

Att få barn i tidig ålder kan naturligtvis påverka möjligheterna att 
bedriva studier. Om det – som vi diskuterat ovan – finns ungdomar 
som hellre väljer att förvärvsarbeta än att utbilda sig, så finns det alltså 
också ungdomar som i och med ett föräldraskap ställs inför en situa-
tion där en utbildning kan bli svår att genomföra – vare sig man skulle 
vilja utbilda sig eller ej. Framför allt bland de unga kvinnorna kan ut-
bildningshinder av detta slag bli en realitet och göra att de kanske helt 
oplanerat och oavsiktligt hamnar i en ny livssituation där en utbild-
ningssatsning får skjutas på framtiden då den inte går att kombinera 
med föräldraansvaret. 

Om vi ser närmare på de 22-åringar som har egna barn år 2003 visar 
det sig också att andelen som är lågutbildade är mycket hög bland dessa 
personer och ännu högre bland dem som blivit föräldrar vid lägre åld-
rar (se diagram på nästa sida). 

Av diagrammet framgår att andelen lågutbildade är närmare 60 pro-
cent bland de manliga ungdomar som har egna barn vid 18 års ålder, 
och över 70 procent bland kvinnorna i samma ålder.52 Diagrammet vi-
sar också att vid ju högre ålder föräldraskapet inträffar desto lägre är 
andelen som blir lågutbildad. Men även bland dem som har barn först 
vid 22 års ålder är andelen lågutbildade avsevärt högre än bland dem 
som ej har några barn alls vid denna ålder.  

 

                                         
52. När det gäller männen är bastalet för procentangivelsen litet. Av de manliga 

22-åringarna år 2003 i vårt material var det bara 34 som hade barn vid 18 års ålder. 
Motsvarande antal uppgick till 408 bland kvinnorna. (Se Tabell B37 på sid. 222).  
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Andel som var lågutbildade bland rikets 22-åringar år 2003 som hade egna barn. 
Redovisning för kategorier som vid olika åldrar hade en sådan situation, 

samt för dem som inte hade barn vid 22 års ålder  
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 Diagrammet baseras på tabell B37 i tabellbilagan 

 

Några slutsatser 
Vi har i detta kapitel visat på den lågutbildade gruppens absoluta och 
relativa storlek bland 22-åringarna år 2003. Vi har också undersökt vad 
de gjorde under året – hur många det var som studerade liksom hur 
många som med olika mått kan bedömas vara mer eller mindre etable-
rade på arbetsmarknaden. Några allmänt formulerade, preliminära 
slutsatser kan dras av vår genomgång inför den fortsatta redovisningen. 

En är att kategorin lågutbildade i betydligt högre utsträckning än ka-
tegorin gymnasieutbildade rymmer personer som inte lyckats etablera 
sig på arbetsmarknaden och ordna sig en egen försörjning genom för-
värvsarbete. De som befinner sig allra längst från en sådan tillvaro bor-
de vara de som varken studerar eller uppvisar några som helst tecken 
på kontakter med arbetsmarknaden i form av registrerade förvärvsin-
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komster.53 Och de är rätt många: År 2003 var det ungefär var femte 
lågutbildad man och var fjärde lågutbildad kvinna som inte hade någon 
förvärvsinkomst alls och den andelen är ungefär lika hög vare sig vi 
räknar fram den på hela gruppen, eller enbart på de lågutbildade som 
inte var registrerade som studerande (under höstterminen, som är den 
del av året för vilken vi har uppgifter om studiedeltagande). Också när 
vi använde ett sammansatt mått, av samma typ som man använder för 
att beskriva etableringsgraden för högskoleexaminerade, fann vi att an-
delarna som står utanför arbetsmarknaden låg på ungefär denna nivå. 
Om man inte kan försörja sig själv genom förvärvsarbete, eller som 
studerande med studiemedel, måste andra försörjningskällor till, kan-
ske föräldrar eller olika offentliga försörjningssystem. I ett senare kapi-
tel kommer vi därför att undersöka i vilken utsträckning som de sist-
nämnda tas i anspråk av de lågutbildade. 

En annan slutsats är att de lågutbildades utbildningsstatus inte nöd-
vändigtvis är huggen i sten. Det som en hel del av de lågutbildade 22-
åringarna ägnade sig åt under 2003 var just utbildning i någon form. 
Under höstterminen var det omkring en femtedel av alla lågutbildade 
som var registrerade som studerande hos någon utbildningsanordnare, 
där Komvux är den som var mest vanligt förekommande. I ett senare 
kapitel kommer vi att närmare granska de lågutbildades utbildningsan-
strängningar, både före och efter 22 års ålder. 

En tredje slutsats är det långt ifrån är så att arbetsmarknaden är oåt-
komlig bara för att man har det utbildningshandikapp som de lågutbil-
dade 22-åringarna dras med. Många har lyckats att åtminstone få in en 
fot på arbetsmarknaden och en del har tvivelsutan lyckats etablera sig 
fullt ut och uppnå förvärvsinkomster som gör att de kan svara för sin 
egen försörjning. Om man sätter som kriterium för att man på allvar 
trätt in på arbetsmarknaden, att man har en förvärvsinkomst som mot-
svarar minst hälften av medianinkomsten för befolkningen så gäller 
detta för närmare hälften av de lågutbildade männen och två femtede-
lar av de lågutbildade kvinnorna, som inte var studerande. Vi har också 
kunnat visa att mer än var tionde lågutbildad 22-åring hade förvärvsin-

                                         
53. I not 35 på sid. 27 anges vad som menas med förvärvsinkomster. Jämför ock-

så med vad som sägs i not 43 på sid. 33 beträffande skillnaden mellan förvärvsin-
komster och inkomstslaget arbetsinkomster som används i Högskoleverkets eta-
bleringsmått. 
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komster på en nivå som låg högre än den förvärvsarbetande befolk-
ningens medianinkomst. Dessa lågutbildade måste sägas ha lyckats väl 
på arbetsmarknaden, trots sitt mycket lätta utbildningsbagage. Vi får 
anledning att återkomma till frågan om utbildning alltid är det bästa 
receptet för en lyckosam etablering på arbetsmarknaden och möjlighe-
ter att skapa sin egen försörjning genom förvärvsarbete. 

Det finns alltså flera intressanta trådar att nysta vidare på utifrån den 
genomgång av de lågutbildades situation år 2003, som vi redovisat i det-
ta kapitel. Men innan vi tar tag i dessa trådändor, skall vi i nästa kapitel 
först avhandla hur andelen lågutbildade utvecklats över tid – den tid 
som vi har möjlighet att överblicka i vår registerstudie – och i därefter 
följande kapitel belysa de lågutbildades familjebakgrund och grundsko-
lemeriter.  
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Lågutbildade 1996-2003 

Förändras andelen lågutbildade ungdomar över tid? Finns skillnader 
mellan könen, och mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund? 
Finns skillnader mellan olika kommuner och bostadsområden? 

Vi skall belysa dessa frågor i detta kapitel och vi inleder med en re-
dovisning av hur andelen lågutbildade 22-åringar utvecklats åren 1996-
2003. Att vi väljer att redovisa utvecklingen under just dessa år sam-
manhänger med hur vårt dataunderlag ser ut. Som vi tidigare nämnt är 
2003 det senaste år vi har data om i den underliggande databasen. Och 
vi kan inte backa längre än till 1996, om vi vill kunna kontrollera att 
22-åringarna gått i svensk grundskola sex år bak i tiden, eftersom det 
första år vi har data om är 1990.54  

Andelen lågutbildade 22-åringar varierar en del under den tidsperiod 
vi studerar (se diagram på nästa sida). Jämfört med förhållandena år 
2003, då drygt 12 procent var lågutbildade, som vi redovisade i föregå-
ende avsnitt, var andelen lågutbildade lägre under åren 1996-1998 samt 
2002, medan den var lika hög eller högre åren 1999-2001. Allra högst 
var andelen vid millennieskiftet då mellan var sjätte och var sjunde 22-
åring var lågutbildad enligt vår definition. 

Av samma diagram framgår också att det finns skillnader mellan kö-
nen vad gäller andelen lågutbildade. Den är varje år högre bland män, 
men skillnaden var liten under den studerade periodens tre första år 
och särskilt år 1997. Från året innan millennieskiftet är andelen lågut-
bildade män varje år mer än två procentenheter högre än andelen låg-
utbildade kvinnor och allra störst var skillnaden år 2000, då den upp-

                                         
54. Se sid. 14ff där vår definition av kategorin lågutbildade redovisas. 
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Andel av 22-åringarna åren 1996-2003
som var lågutbildade
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gick till 4.6 procentenheter. Vid periodens slut, år 2003 skiljde nästan 
tre procentenheter. 

Eftersom årskullarnas storlek också varierar över tid kan det vara av 
intresse att betrakta utvecklingen i absoluta tal. Det kan vi göra i föl-
jande diagram (se nästa sida), som för varje år dels visar det totala anta-
let 22-åringar dels antalet av dem som var lågutbildade. Antalet 22-
åringar (i de kohorter som vi studerar, som alltså inte innehåller dem 
som ej gått nionde året i svensk grundskola) var högst vid den studera-
de periodens början då det fanns drygt 107 000. Storleken på årskullen 
minskade sedan med mer än 15 000 personer fram till millennieskiftet, 
för att sedan stiga och slutligen åter vika nedåt under periodens sista år, 
då antalet uppgick till ca 95 000. Dessa variationer i årskullarnas storlek 
innebär t.ex. att antalet lågutbildade personer var ungefär lika stor vid 
periodens början som vi dess slut, trots att andelen lågutbildade vid pe-
riodens slut var ett par procentenheter högre. 
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Antal 22-åringar totalt åren 1996-2003 och antalet 
som var lågutbildade respektive år
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I absoluta tal varierade antalet lågutbildade mellan som lägst ca 8 700 

personer år 1997 och som högst ca 14 300 personer 2001, med ett årsge-
nomsnitt på drygt 11 000 personer per år under de åtta år vi studerar. 
Hela perioden rör det sig alltså om ganska många personer som årligen 
hamnar i kategorin lågutbildade 22-åringar. Om vi summerar dem över 
de åtta åren är det fråga om över 90 000 personer som var lågutbildade 
som 22-åringar. Även om en del av dem kommer att höja sin utbild-
ningsnivå efter 22 års ålder, vilket vi kommer att visa i ett senare kapi-
tel, så är det väldigt många som inte kommer att göra det. Åtminstone 
inte under den tidrymd som vi kan överblicka i vår studie, där vi som 
längst kan följa 22-åringarna fram till 29 års ålder (detta gäller kohorten 
från 1996 som vi alltså kan följa fram till år 2003). 

Realistiskt (eller pessimistiskt?) sett innebär detta att vi över tid kan 
få en allt större grupp personer i samhället som har det gemensamt att 
de är lågutbildade – tvärtemot långtsyftande utbildningspolitiska mål 
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och visioner om ett kunskapssamhälle för alla. Är det detta vi kan utlä-
sa av den utveckling våra kurvor beskriver: ett med tiden allt större an-
tal personer som formerar ett slags utbildningssamhällets nya under-
klass?  

Etnisk bakgrund 
Vi skall också redovisa de skillnader som finns vad gäller andelen lågut-
bildade i kategorier med olika etnisk bakgrund. I samband med detta 
vill vi påpeka två saker. 

Dels att den avgränsning av undersökningspopulationen som vi gjort 
innebär att bara de som gått nionde året i svensk grundskola ingår i 
studien, vilket innebär att framför allt många ungdomar som invandrat 
efter 16 års ålder är exkluderade.55 

Dels att de kategorier med olika etnisk bakgrund som vi här och i 
andra kapitel använder i redovisningen, skiljer sig avsevärt storleksmäs-
sigt: Av 22-åringarna i varje årskull har ca fyra femtedelar en ”hel-
svensk” bakgrund, dvs. de är födda i Sverige av föräldrar som också är 
födda i Sverige. Andelen var något högre i början av den studerade pe-
rioden (82 procent) än i slutet (77 procent). Den övriga femtedelen av 
ungdomarna i varje årskull har vi delat in i fyra kategorier beroende på 
eget och föräldrars födelseland. Andelen ”andragenerationsinvandrare”, 
dvs. personer som är födda i Sverige, men vars båda föräldrar är födda 
utomlands utgjorde ca 4 till 5 procent av årskullarna, den lägre andelen 
1996 och den högre år 2003. Nästan dubbelt så många tillhörde katego-
rin födda i Sverige med en av föräldrarna född utomlands. Andelen är 
ca 9 procent i samtliga årskullar. Återstår så två kategorier bestående av 
ungdomar födda utomlands. Det är dels en större kategori bestående av 
personer som är födda i något land utanför Norden, som varierar mel-
lan drygt 4 procent 1996 och drygt 8 procent 2003. Dels en mindre, be-
stående av personer födda i något nordiskt land (utom Sverige), som i 
samtliga årskullar utgör mindre än 1 procent av alla 22-åringar.56  

                                         
55. Se avsnittet om hur lågutbildade definierats i studien på sid. 14ff. 
56. Det exakta antalet personer i de olika kategorierna framgår av Tabell B6 i ta-

bellbilagan. 
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I de två diagrammen på nästa sida visas hur stor andel lågutbildade 
det fanns i nämnda fem kategorier i de olika årskullarna av 22-åringar. 
Det övre diagrammet avser män, det nedre kvinnor.57 

Av det övre diagrammet framgår att andelen lågutbildade är lägst 
bland män med helsvensk bakgrund, näst lägst bland dem födda i Sve-
rige med bara en invandrad förälder. Andragenerationsinvandrarna 
(dvs. födda i Sverige, men med båda föräldrar födda utomlands) ligger 
högre, liksom nordiska och utomnordiska invandare. En jämförelse 
mellan dem med helsvensk bakgrund och dem som är födda utanför 
norden visar att den senare kategorin rymmer en minst dubbelt så hög 
andel lågutbildade i de flesta årskullar. Och för vissa årskullar är skill-
naden nästan lika stor också när vi jämför de ”helsvenska” ungdomarna 
med andragenerationsinvandrarna. 

I det nedre diagrammet, som visar motsvarande kurvor för årskul-
larna med 22-åriga kvinnor, ser vi ungefär samma mönster, men på en 
något lägre nivå utom vad gäller kategorin nordiska invandrare som 
här sticker ut med de högsta andelarna i varje årskull. När det gäller 
dessa nordiska invandrare skall vi komma ihåg att de, som vi tidigare 
påpekat utgör en storleksmässigt mycket liten andel av samtliga 22-
åringar. 

Från vilka länder kom då de lågutbildade invandrarna? Vi nöjer oss 
här med att besvara den frågan beträffande årskullen 22-åringar år 2003, 
som alltså är den senaste vi har data om. Detta år fanns totalt 7 762 ut-
omnordiska invandrare bland de 22-åringar som ingår i den population 
vi studerar. Av dessa var 1 608 personer, eller 21 procent, lågutbildade. 

I relativa tal var andelen lågutbildade särskilt hög, 30 procent eller 
mer, bland invandrarungdomarna från Somalia (42 procent), Thailand 
(39 procent), Irak (32 procent) och övriga Afrika varmed förstås länder 
i Afrika förutom Etiopien och Somalia, (30 procent). I andra änden 
kan vi notera att andelen lågutbildade var jämförelsevis låg, mindre än 
15 procent, bland ungdomar från Rumänien (12 procent), Bosnien och 
Östasien (13 procent) samt Polen och Centralasien exklusive Iran och 
Irak (14 procent).58 

                                         
57. En redovisning för de tre kommunerna som ingår i Dropinprojektet finns i 

Tabell B58 på sid. 237 i tabellbilagan. 
58. Andelen var allra lägst i de små invandrargrupperna från Baltikum, Storbri-

tannien/Irland samt Tyskland. Se Tabell B7 i tabellbilagan. 
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Andel lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003 
i kategorier med olika etnisk bakgrund 
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Om vi i stället ser till absoluta tal, dvs. tar hänsyn till invandrar-
gruppernas storlek, finns flest lågutbildade bland invandrarungdomar-
na från forna Jugoslavien (exklusive Bosnien), Iran, Chile, Irak, övriga 
Centralasien och Libanon. I samtliga dessa invandrargrupper finns 100 
eller fler lågutbildade 22-åringar år 2003, varav flest i gruppen från for-
na Jugoslavien som rymmer 196 lågutbildade personer. Sammantaget 
kom hälften av alla lågutbildade utomnordiska invandrare från något 
av dessa länder. 

När det gäller invandrarna från nordiska länder var andelen lågut-
bildade relativt sett högst (37 procent) i den lilla invandrargruppen från 
Island (endast 30 personer totalt) och lägst bland de 22-åringar som in-
vandrat från Danmark (17 procent). Av invandrarna från Finland och 
Norge var 22 procent respektive 25 procent lågutbildade. Dessa in-
vandrarkategorier var också störst bland de Nordiska invandrarna och 
svarade tillsammans för 70 procent av de lågutbildade invandrarna från 
Norden. 

Vi vet att invandrarna i Sverige inte är jämt fördelade över kommu-
nerna utan att de tenderar att vara geografiskt klustrade både mellan 
och inom kommunerna och att detta fenomen också varierar i styrka 
mellan olika invandrargrupper. En konsekvens av detta blir att vissa 
kommundelar i vissa kommuner härbärgerar en proportionellt stor 
andel av de lågutbildade invandare vi här talat om, liksom även av de 
lågutbildade andragenerationsinvandrarna. Det skulle föra för långt att 
utreda detta i detalj inom ramen för vår studie, men vi skall redovisa 
några analyser som belyser nämnda förhållande. Vi håller oss då till 
den studerade periodens sista år, 2003, och vi börjar med att undersöka 
vilka variationer som finns mellan rikets kommuner vad gäller andelen 
lågutbildade. 

Lågutbildade i olika kommuner 
I våra registerdata finns uppgifter om i vilken av rikets 290 kommuner 
varje person var folkbokförd den sista december varje år. Det är dessa 
uppgifter som ligger till grund för vår redovisning här, där vi vill un-
dersöka i vilken utsträckning det finns skillnader mellan kommunerna 
vad gäller andelen lågutbildade 22-åringar. 

Frågan är då hur en sådan jämförelse lämpligast skall göras. Bostads-
kommunen vid 22 års ålder behöver ju inte nödvändigtvis vara den 
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kommun där man fått sin skolutbildning (i grundskolan och/eller 
gymnasiet). Man kan ju sedan skoltiden ha flyttat därifrån till en annan 
kommun. Om vi därför gör en jämförelse mellan de kommuner som 
22-åringarna bor i 2003 kanske den blir missvisande i den meningen att 
för dem som flyttat sedan skoltiden är det inte den aktuella kommu-
nens skolor som man lämnat som lågutbildad. Det kan se ut som om 
en kommun ”producerar” många eller få lågutbildade bara därför att 
många lågutbildade personer flyttat dit eller därifrån. Det förefaller 
därmed vara befogat att först se hur av flyttningsmönstren ser ut för 
den ålderskohort som vi studerar. Det skulle bli alltför komplext att 
följa flyttningsrörelserna varje år och vi nöjer oss därför att jämföra 
bostadsorten som man hade när man var 16 år – den ålder man normalt 
lämnar grundskolan – och den man hade som 22-åring. I tabellen nedan 
(se nästa sida) redovisas andelen som flyttat mellan 1997 och 2003 – dvs. 
som bodde i en annan kommun 2003 jämfört med 1997 – bland dem 
som år 2003 var 22 år. Andelen redovisas för dem som då var lågutbil-
dade liksom för dem som hade en högre utbildningsstatus, enligt den 
indelning som vi presenterade i förra kapitlet.59   

Av tabellen framgår att det är mycket vanligt att man rört på sig 
mellan 16 och 22 års ålder. I snitt gäller detta för mer än var tredje 22-
åring. För många av dem som studerar vid högskola innebär påbörjan-
det av studierna att man måste lämna hemkommunen och flytta till en 
högskoleort. Som man kan förvänta är därför flyttning allra vanligast i 
den kategorin, där har mer än hälften flyttat sedan de slutade grund-
skolan. Andelen som flyttat är lägst bland dem som är gymnasieutbil-
dade men aldrig påbörjat högskolestudier, av vilka ungefär var fjärde 
flyttat sedan de slutade grundskolan. Här finns sannolikt många som 
fått jobb på bostadsorten efter avslutad gymnasieutbildning och inte 
haft någon anledning att flytta. Något lite vanligare är det att man flyt-
tat bland de lågutbildade, av vilka ca 28 procent bytt bostadsort (kom-
mun).  

                                         
59. Se sid. 18. 
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Tabell 1. Andel av rikets 22-åringar, fördelade efter utbildningsstatus år 2003, 
som bor i en annan kommun än de gjorde 1997.  

Utbildningsstatus 2003 
Andel som 

flyttat  N 

Lågutbildad 28,4 11 619 

Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola 25,8 47 278 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003 32,3 3 818 

Läser vid högskola 2003 53,6 32 051 

Samtliga 22-åringar (inkl. 225 med okänd utbildningsstatus) 35,8 94 991 

 
Mot bakgrund av det redovisade flyttningsmönstret syns det vara 

rimligt att också låta en jämförelse av andelen lågutbildade i rikets 
kommuner baseras på den kommun man bodde i som 16-åring, då man 
lämnade grundskolan. Om vi enbart skulle utgå ifrån bostadsorten som 
man har som 22-åring, som så pass många flyttat till efter skoltiden, 
borde vi få en mindre rättvisande bild av de skillnader som finns mel-
lan kommunerna beträffande hur vanligt det är att man har ungdomar 
som har problem att klara av den ungdomsutbildning kommunen er-
bjuder och så småningom hamnar i kategorin lågutbildade vid 22 års 
ålder. 

Det vi först skall redovisa är därför en jämförelse av andelen 16-
åringar i rikets kommuner 1997, som skulle komma att bli lågutbildade 
22-åringar sex år senare, dvs. år 2003. En komplett redovisning finns i 
Tabell B8 i tabellbilagan. Här skall vi visa ett utsnitt av dessa data i ett 
diagram som omfattar de 25 kommuner med högsta andelen lågutbil-
dade (se nästa sida). 
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Andel av 16-åringar i rikets kommuner 1997 som var låg-
utbildade 22-åringar år 2003: kommuner med hög andel
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Andel i procent Diagrammet baseras på tabell B8 i tabellbilagan

 
I diagrammet, där de liggande staplarna arrangerats i fallande ord-

ning efter andel lågutbildade, visas att det är många små kommuner 
runt om i landet som hamnat på denna 25-i- topplista. I samtliga kom-
muner som finns representerade i diagrammet var andelen lågutbildade 
17 procent eller högre, vilket kan jämföras med det riksgenomsnitt om 
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ca 12 procent som vi tidigare redovisat.60 Högst upp finns Haparanda 
med ca 28 procent följt av Vadstena, Valdemarsvik, Sundbyberg, Vans-
bro, Gnesta och Botkyrka – alltså mestadels mindre kommuner i olika 
delar av landet, som alla låg minst dubbelt så högt som riksgenomsnit-
tet. Storstadsområdena är representerade, förutom av Sundbyberg och 
Botkyrka, av några andra kommuner i Storstockholmsområdet, liksom 
av Malmö, men däremot inte av Göteborg. 

Även om det finns kommuner som härbärgerade en hög andel 16-år-
ingar som skulle komma att hamna i kategorin lågutbildade vid 22-års 
ålder, så finns det också kommuner där andelen var mycket låg. Av 
underlagstabellen i tabellbilagan kan vi utläsa att det var i Vimmerby 
kommun man låg allra lägst med drygt 3 procent.61 Några andra med 
låga andelar, mindre än 5 procent är kommunerna Krokom, Habo, 
Färgelanda, Nybro, Staffanstorp och Danderyd, där andelen som skulle 
komma att bli lågutbildade i nämnd ordning varierar från 4.2 procent 
till 4.8 procent. 

Många av de 25 kommuner som vi listade i diagrammet, represente-
rar trots allt inte så många personer då de är kommuner med relativt li-
ten befolkning. Om vi istället gör ett motsvarande diagram där vi tar 
med de 25 kommuner som i absoluta tal hade flest lågutbildade får vi 
den bild som visas på nästa sida, där bara fyra kommuner från föregå-
ende diagram platsar, nämligen Botkyrka, Mark, Stockholm och Sö-
dertälje. Listan toppas naturligt nog av de tre storstadskommunerna av 
vilka Stockholm givetvis härbärgerar flest av de 16-åringar som skulle 
komma att bli lågutbildade 22-åringar, mer än 1 200. I Göteborg rör det 
sig om närmare 600 och i Malmö uppemot 400. För de andra kommu-
nerna i diagrammet handlar det om drygt 200 personer i Botkyrka och 
färre än så i de övriga kommunerna i fallande skala ner till närmare 90 
personer i Kristianstad. 

                                         
60. Det finns ytterligare ett antal kommuner med ungefär samma andel som Ale 

kommun som visas längst ner i diagrammet. Se Tabell B8 på sid. 163 i tabellbilagan 
för en fullständig fördelning efter kommun. 

61. Se Tabell B8 på sid. 163 i tabellbilagan.  



Lågutbildade 1996-2003  Utbildningssamhällets underklass? 

54 

Antal 16-åringar i rikets kommuner 1997 som var låg-
utbildade 22-åringar år 2003: kommuner med högst antal
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I Tabell B9 i tabellbilagan finns också en komplett redovisning av 
andelen lågutbildade 22-åringar i rikets alla kommuner år 2003, dvs. en 
redovisning som visar hur många lågutbildade 22-åringar som det bor i 
de olika kommunerna år 2003, oberoende av i vilka kommuner dessa 
lågutbildade faktiskt tillbringat sin skoltid. Om man jämför innehållet 
i den tabellen med redovisningen ovan, som speglade bostadskommu-
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nen 1997, framkommer att det på grund av ungdomarnas flyttningsrö-
relser sker ett slags ”anrikning” av andelen lågutbildade i en del kom-
muner: När relativt sett fler av de ungdomar i en årskull som inte haft 
några problem att klara ungdomsutbildningen flyttar från kommunen 
än vad de som haft sådana problem gör, kommer andelen av årskullen 
som kategoriseras som lågutbildade att bli större.62 

Ett exempel är en landsortskommun som Haparanda där mer än 
dubbelt så många av de ungdomar (51 procent) som inte skulle komma 
att tillhöra de lågutbildade flyttade, jämfört med dem som skulle 
komma att hamna i den kategorin (21 procent). Detta resulterar i att av 
Haparandas alla 22-åringar år 2003 är ca 40 procent lågutbildade, medan 
vi i diagrammet på sid. 52 ovan kunde redovisa att andelen av deras 16-
åringar 1997, som skulle komma att kategoriseras lågutbildade sex år 
senare, ”endast” var 28 procent. 

Det finns också kommuner där det motsatta förhållandet gäller, dvs. 
att de personer som haft problem med ungdomsutbildningen flyttar 
från kommunen i större utsträckning än de som inte haft sådana pro-
blem. T.ex. Essunga kommun där ungefär dubbelt så hög andel (77 
procent) i den förra gruppen som i den senare (39 procent) flyttade, 
och där andelen av 22-åringarna år 2003 som var lågutbildade var 10 
procent, medan andelen av deras 16-åringar som skulle komma att ka-
tegoriseras som lågutbildade när de uppnått 22 års ålder var 18 procent. 

 
Vi skall fördjupa analysen ytterligare en bit. Eftersom personer med 

invandrarbakgrund, som vi kunnat visa, är överrepresenterade bland 
de lågutbildade samtidigt som det förekommer en etnisk segregation 
vad gäller boendet i många kommuner bör en redovisning på lägre nivå 
än kommunens, kunna avslöja att det finns stora variationer också 
inom kommunerna. Inte bara den etniska boendesegregationen talar 
för detta utan också den skiktning i boendets lokalisering som finns 
mellan resursstarka och resurssvaga etniska svenskar, varav den senare 
kategorins bostadsområden kan förväntas härbärgera en relativt sett 
högre andel lågutbildade. Vi skall därför gå vidare med en analys av 
hur andelen lågutbildade varierar mellan olika bostadsområden i 
kommunerna. Av de skäl vi tidigare anfört skall vi också här göra en 
redovisning där vi utgår ifrån var man bodde som 16-åring. 

                                         
62. Andelen flyttare i olika kommuner redovisas i Tabell B12 i tabellbilagan. 
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Lågutbildade i olika bostadsområden 
När individernas boende skall lokaliseras på en subkommunal nivå har 
man vid registerstudier ofta varit hänvisad till församlingsnivån. I ri-
kets kommuner finns ca 2 200 församlingar och det är alltså fråga om 
en betydligt finare geografisk indelning än vad som enbart en indelning 
efter kommuner erbjuder. En nackdel med att här använda församling 
som indelningsgrund är dock att en församlingsgräns inte sällan spän-
ner över flera bostadsområden i kommunen – områden som kan ha en 
helt olikartad social och etnisk sammansättning. 

I vår underliggande databas har vi emellertid tillgång till ett alterna-
tiv i form av ytterligare en subkommunal indelning, som antagligen 
bättre kan göra åtskillnad mellan områden med olika social och etnisk 
struktur, nämligen SAMS som är en akronym för ”Small Areas for 
Market Statistics”. SAMS delar in riket i mer än 9 000 områden.63 Även 
om indelningens kvalitet och upplösning varierar mellan olika kom-
muner kan det vara värt att pröva den i detta sammanhang, där syftet 
är att belysa att det kan finnas stora variationer mellan olika typer av 
områden inom en kommun beträffande andelen lågutbildade. 

Vi gör först en redovisning som gäller personer med invandrarbak-
grund, nämligen alla som är födda utomlands eller vars båda föräldrar 
är födda utomlands även om de själva är födda i Sverige (de som ibland 
brukar kallas andragenerationsinvandrare). Av forskningsetiska skäl –
 för att inte riskera att personer i de kategorier vi redovisar skall kunna 
identifieras – låter vi endast SAMS-områden som rymmer minst 30 per-
soner i den åldersklass vi studerar ingå i underlaget. I Tabell B10 i ta-
bellbilagan listas samtliga sådana områden för nämnda invandrarkate-
gori. I diagrammet på nästa sida har vi tagit med de 25 områdena med 
högsta andelen lågutbildade. 

                                         
63. Indelningen som finns från 1990 och framåt, tillkom ursprungligen för att 

kunna erbjuda andra användare än kommunerna statistik för små områden. Avsik-
ten med indelningen var att försöka ringa in bostadsområden med en någorlunda 
homogen sammansättning. Som underlag användes bl.a. kommunernas nyckel-
kodsområden, valdistriktsindelningen och, när det gäller Stockholms län, basom-
råden. Under dessa indelningar finns i botten fastighetsindelningen, vilken i sin tur 
möjliggör en koppling till enskilda individer. (MIS 2005:2, sid. 33). 
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Andel av 16-åringar (födda utomlands eller vars båda 
föräldrar är födda utomlands) i olika SAMS-omåden 

1997 som var lågutbildade 22-åringar år 2003: SAMS-
områden med högsta andelen*
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Diagrammet baseras på tabell B10 i tabellbilagan

* Endast områden med minst 30 personer i 
åldersklassen ingår i redovisningen
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Det är nästan uteslutande invandrartäta områden i storstadsregio-
nerna som finns representerade, framför allt i Storstockholmsområdet. 
Vi kan notera att även ett par områden i Göteborg finns med här (i 
Biskopsgården och Angered), vilket inte var fallet när vi tidigare redo-
visade 25 i-topplistan för kommunerna. I samtliga SAMS-områden som 
finns med i diagrammet ligger andelen lågutbildade på 20 procent eller 
mer – alltså långt över snittet för riket på ca 12 procent. Allra högst, 
närmare 50 procent, är andelen i bostadsområdet Storvreten i Botkyrka 
och i sammanlagt femton SAMS-områden överstiger andelen 30 pro-
cent. Det enda området som ligger utanför Storstockholm, Göteborg 
och Malmö som finns med på listan är området Öxnehaga i Jönköping, 
där andelen lågutbildade uppgick till 28 procent. 

Av Tabell B10 i tabellbilagan, som innehåller ytterligare några områ-
den som inte platsar bland de 25 som finns i diagrammet, framgår att 
det också finns bostadsområden där invandrarungdomarna inte är sär-
skilt överrepresenterade som lågutbildade. Det gäller t.ex. området 
Fornhöjden i Södertälje och Norra Hagalund i Solna, där andelen lig-
ger ungefär vid riksgenomsnittet.  

Som vi förmodade bekräftar således vår granskning på subkommu-
nal nivå att det inom kommunerna finns områden som kännetecknas 
av en stark koncentration av ungdomar med invandrarbakgrund som 
misslyckats med att genomföra sin ungdomsutbildning och som vid 22 
års ålder inte har den gymnasiekompetens, som idag brukar betraktas 
som en minimistandard i utbildningshänseende. 

Hur ser det då ut när det gäller dem av deras lågutbildade årskamra-
ter som inte i någon utsträckning tyngs av den ryggsäck en utländsk 
härkomst kan utgöra? I vilken utsträckning går det att se liknande 
klustring av de lågutbildade ungdomarna med ”helsvensk” bakgrund, 
dvs. de som är födda i Sverige av föräldrar som också är födda i Sveri-
ge?  

Också för dessa personer finns en fullständig redovisning i Tabell B10 
i tabellbilagan. (Som vi påpekat gäller dock att endast SAMS-områden 
innehållande minst 30 individer av nämnda etnicitet i den aktuella 
årskullen tagits med i underlaget). Här gör vi, i diagrammet på nästa 
sida, ett utsnitt ur denna tabell i form av en motsvarande 25-i-topplista 
som vi redovisade för invandrarungdomarna. 
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Andel av 16-åringar (födda i Sverige och vars båda för-
äldrar är födda i Sverige) i olika SAMS-omåden 1997 

som var lågutbildade 22-åringar år 2003: SAMS-
områden med högsta andelen*
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Återigen gäller att alla områden som kommit med i listan ligger högt 
över snittet för riket, uppemot dubbelt så högt eller mer än så. Åter-
igen gäller också att listan domineras av SAMS-områden i Storstock-
holmsområdet. Inget område i Malmö eller Göteborg finns med bland 
de 25 i topp när det gäller de ”helsvenska” ungdomarna, däremot några 
områden i kommuner av mindre storlek, som Ale, Örebro, Sundsvall, 
Mark och Trollhättan. 

Allra högst ligger området Ormkärr i Stockholm med 43 procent. 
Därnäst kommer Norra Tungelsta i Haninge och Lagaplan i Stock-
holm där andelen ligger kring 36 procent följt av områdena Hässelby 
torg och Årsta Centrum i Stockholm samt Skyttorp i Salem som alla 
tre ligger strax över 30 procent. 

Av underlagstabellen i tabellbilagan kan utläsas att det för de ”hel-
svenska” ungdomarnas del också finns bostadsområden med mycket 
låg andel lågutbildade eller helt utan sådana. Det sistnämnda gäller bl.a. 
områden i några av de kommuner som också finns med på 25-i topp-
listan ovan – som Enskededalen i Stockholm, Längbro 41 och Mikael 
60 i Örebro samt Halvorstorp i Trollhättan – vilket väl kan sägas illu-
strera förekomsten av den skiktning i boendets lokalisering mellan re-
sursstarka och resurssvaga etniska svenskar, som vi tidigare talade om. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även när det gäller ung-
domar utan invandrarbakgrund så ger vår redovisning belägg för att 
det i olika kommuner finns bostadsområden med tydliga anhopningar 
av ungdomar som misslyckas med att genomföra sin ungdomsutbild-
ning och som vid 22 års ålder tillhör de lågutbildades skara. 

Vi skulle nog vilja tolka de resultat som här framkommit som att de 
indikerar att det finns sociala och strukturella förklaringsvariabler med 
i spelet, att det inte bara är fråga om individuella tillkortakommanden 
bakom det faktum att ett tiotusental ungdomar, i var och en av de åtta 
årskullar som vår studie omfattar, misslyckas med att tillägna sig den 
ungdomsutbildning som vårt utbildningssamhälle erbjuder. Frågor kan 
ställas om i vilken utsträckning det faktiska innehållet i detta erbju-
dande är utformat på ett sätt som tar nödvändig hänsyn till de skillna-
der som finns mellan resursstarka och resurssvaga och till de extra be-
hov som de senare har. När vi i nästa kapitel går vidare med en 
granskning av de lågutbildades sociala bakgrund och familjebakgrund 
framkommer resultat som ytterligare understryker att sådana frågor är 
värda att tas på allvar.  
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De lågutbildades bakgrund  

Att individers utbildningsval och utbildningskarriär, sociala rörlighet 
och sociala positionering, har ett samband med deras sociala bak-
grundsförhållanden är väl känt. I en mängd undersökningar och forsk-
ningsrapporter har sådana samband blivit belysta. Också i den mer 
folkliga erfarenheten har registrerats att akademikerbarn oftast själva 
blir akademiker liksom att arbetarbarn blir arbetare, att det finns ett 
slags socialt arv som i hög grad gör sig gällande i samhället. Man behö-
ver inte vara en särskilt upplyst samhällsmedborgare för att ha bi-
bringats en insikt om att ungdomars sociala bakgrund är av betydelse 
för deras utbildningskarriärer, yrkesval och positionering på arbets-
marknaden. Eller, uttryckt på ett mer abstrakt sätt, för att veta att 
klasstillhörighet och social skiktning uttrycker relativt grundläggande 
strukturella förhållanden som har en tendens att reproduceras över tid. 

Till en del är det ju sådana reproducerande mekanismer som samhäl-
lets politiskt ansvariga under lång tid försökt attackera med en rad ut-
bildningspolitiska insatser som framförallt resulterat i en bred utbygg-
nad av utbildningssystemet på alla nivåer. Social ojämlikhet skall mot-
verkas och social rörlighet befordras, har varit tanken, genom att ge 
alla ungdomar chansen att få en god utbildning. Inte minst har för-
hoppningen varit att tillgången till utbildning skulle kunna lyfta dem 
som kommer från samhällets lägre skikt och från utsatta sociala förhål-
landen.64  

                                         
64. Olof Palme som haft en viktig roll i modern svensk utbildningspolitik är en 

av dem som mycket tydligt uttryckt uppfattningen att utbildningspolitiken kan 
fungera som en hävstång för samhällsförändring och klassutjämning, vilket kan il-
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På flera sätt har också utbildningspolitiken varit framgångsrik. Den 
allmänna utbildningsnivån har höjts avsevärt och stora förändringar 
har skett när det gäller hur kvinnorna och ungdomar från lägre sociala 
klasser utnyttjar sig av utbildningssystemets möjligheter. Den tidigare 
manliga dominansen bland högre utbildade har utjämnats och idag är 
det fler kvinnor än män som studerar på högskolenivå och som avläg-
ger högskoleexamina. Ungdomar från de samhällsskikt som tidigare 
nästan var helt osynliga vid högskolor och universitet har i stora antal 
tagit del av utbildningen där. Vi som gjort denna studie tillhörde själva 
den första stora våg av ungdomar från arbetarklassen som på 1960-talet 
kom att söka sig till den högre utbildningen och för vilka bl.a. det ge-
nom politiska beslut tillkomna studiefinansieringssystemet med en lå-
nedel och en bidragsdel tillgänglig för alla, gjorde utbildningssatsningen 
genomförbar. Att ett historiskt sett stort antal personer från de lägre 
samhällsklasserna genomgått utbildning på högskolenivå, bör inte –
 som ibland sker – glömmas bort bara för att det också är ett faktum att 
de lägre samhällsskiktens ungdomar, relativt sett, fortfarande är klart 
underrepresenterade i den högre utbildningen.65 

                                                                                                                   
lustreras av följande citat från 1968: ”Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa 
klassamhället”. Citerat från Norberg (2003), sid. 3. 

65. Av den redovisning om högskolenybörjares sociala bakgrund som SCB tar 
fram för Högskoleverkets räkning, framgår t.ex. att andelen av dem som är födda 
1980, som påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder, uppgick till 25 procent bland 
dem vars föräldrar tillhör den ”lägsta” socioekonomiska kategorin Icke facklärda 
arbetare (varvid den socioekonomiska klassificeringen baseras på den förälder som 
har den högsta socioekonomiska nivån). Motsvarande andel för dem som kommer 
från den näst lägsta kategorin Facklärda arbetare uppgick till 30 procent. Andelarna 
kan jämföras den andel som gäller för dem som kommer från kategorin Högre 
tjänstemän som ligger allra högst och som uppgick till hela 70 procent. Mellan 
nämnda socioekonomiska grupper finns Tjänstemän på mellannivå, Lägre tjänste-
män och Företagare/lantbrukare. För ungdomar från dessa grupper uppgick ande-
larna, i nämnd ordning, till 56 procent, 41 procent och 40 procent. De båda katego-
rierna med arbetarungdomar utgjorde 19 procent av alla i årskullen som påbörjat 
högskolestudier vid 25 års ålder, samtidigt som deras sociala skikt utgjorde 30 pro-
cent av hela årskullen. Oaktat att de som kommer från arbetarhem således är klart 
underrepresenterade, innebär nämnda siffror i absoluta tal att mer än 8 300 perso-
ner i årskullen som hade sådan bakgrund, påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. 
Källa: SCB (2006), tabell 4a, sid. 67ff och egna bearbetningar av uppgifter i tabellen. 
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Samtidigt som vi pekar på de stora förändringar som skett på utbild-
ningsområdet, kan vi inte blunda för att de mönster, som man försöker 
bryta upp med olika utbildningspolitiska insatser i många avseenden 
visat sig vara svårforcerade. Olika studier har visat att den sociala rör-
ligheten inte har ökat så mycket som fäderna bakom vårt moderna ut-
bildningssystem kanske hoppades, att den sociala ojämlikheten i sam-
hället fortfarande är stor och att tillhörigheten till sociala skikt i stor 
utsträckning fortsätter att reproduceras.66 

Inom utbildningen verkar sådan reproduktion bl.a. genom olika ty-
per av processer, som är kopplade till skillnader mellan individer från 
olika sociala skikt vad gäller tillgång till resurser i form av ekonomiskt, 
kulturellt och kunskapsmässigt kapital och också i form av social och 
emotionell trygghet. Det kan t.ex. gälla sådant som att barn från olika 
bakgrundsmiljöer redan från tidiga år får olika stor tillgång till sådan 
intellektuell stimulans och utveckling som är värdefull i den komman-
de skolutbildningen, att de får olika chans att lära sig de sociala koder 
och uppförandenormer som premieras inom skolan, att de får olika 
tillgång till hjälp med läxläsning och tilläggskunskaper, att de internali-
serar olika bilder av vad de förväntas uppnå med utbildningen, att de i 
olika grad kan utveckla en grundläggande personlig trygghet och ett 
bra självförtroende.67 

En rad sådana förhållanden och processer som är knutna till 
klasstillhörighet och familjesituation – och som till stor del finns vid 
sidan av det utbildningsinstitutionerna själva har möjlighet att påver-
ka – bidrar till att de gamla mönstren är svårforcerade och det får nog 
betraktas som en idealistisk förhoppning att, som Olof Palme tänkte 
sig, utbildningssystemet skall bli den nyckel som öppnar dörren till det 
klasslösa samhället.68 Vår avsikt är nu inte att göra tummen ner för alla 
utbildningspolitiska ambitioner som syftar till ökad jämlikhet. Som vi 
ser det är det närmast en självklarhet att man skall låta utbildnings-
politiken genomsyras av sådana strävanden. När vi pekar på de svårig-
heter och motverkande processer som finns, är det snarare för att de 
kan användas som argument för att man måste låta utbildningssyste-
mets utformas på ett sätt som så långt det är möjligt tar hänsyn till att 

                                         
66. Norberg (2003), sid. 37. 
67. A.a. sid. 36f. 
68. Jämför fotnot 64 på sid. 61. 
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det är människor som befinner sig i ett klassamhälle som skall befolka 
de olika utbildningsinstitutionerna, alltifrån förskola till högskola. 
Frågan är i vilken utsträckning man tagit sådana hänsyn när man ut-
format de institutioner och det system som erbjudits de ungdomar som 
vår studie omfattar och som alltså gäller tiden från 1990-talet och fram-
åt. Vad har exempelvis den stora differentiering och heterogenisering 
som kännetecknat gymnasieskolans utveckling sedan reformerna på 
1990-talet inneburit för jämlikhetssträvandena? Vad har tillkomsten av 
en uppsjö av lokalt utformade utbildningar, det individuella och det 
specialutformade programmet, individens fria val, etc. samt den ökan-
de konkurrensen mellan olika utbildningsanordnare i kommunal och 
privat regi betytt i perspektiv av sociala utjämningsmål?69 Hur väl har 
ungdomar från resurssvaga bakgrundsförhållanden i jämförelse med 
andra kunnat ta för sig av den nya gymnasieskolans smörgåsbord och 
hur matnyttiga val har de förmått göra? 

När det gäller förhållandena för de lågutbildade ungdomar som är 
föremål för vårt intresse i denna studie har vi möjlighet att belysa några 
av de aspekter som vi här diskuterat. 

Dels handlar det om den betydelse den sociala bakgrunden kan ha 
haft för deras uteblivna utbildningsframgångar. Mot bakgrund av det vi 
ovan sagt är det rimligt att tro att det skall gå att påvisa ett samband 
mellan indikatorer på uppväxtfamiljens resurser i form av exempelvis 
utbildningskapital och risken att komma ut som lågutbildad. Här kan 
vi väl snarast säga att det vore mest sensationellt om ett sådant sam-
band inte skulle gå att belägga. 

Dels handlar vår genomgång om betydelsen av det vi kan kalla famil-
jesituationen – om det i vårt registermaterial går att finna några indika-
tioner på att familjens sammansättning kunnat bidra till att man haft 
svårigheter att genomföra sin utbildning på ett lyckosamt sätt.  

Dels och slutligen skall vi i detta kapitel också redovisa data om de 
utbildningsresultat som de lågutbildade har med sig från grundskolan, i 
form av sammantagen betygspoäng och betyg i kärnämnena svenska, 

                                         
69. Börjesson (2004), sid. 84. I Börjessons detaljerade och ingående studie baserad 

på registerdata framkommer bl.a. intressanta resultat om den sociala differentie-
ringen mellan elever på friskolor och kommunala gymnasieskolor, där de först-
nämnda karaktäriseras av att de i stor utsträckning kommer från resursstarka hem 
både vad gäller ekonomiska tillgångar och utbildningskapital. A.a. sid. 29.  
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engelska och matematik. Den kategori ungdomar som vi fokuserar på 
kännetecknas ju av att den utbildningsnivå de lyckats uppnå vid 22 års 
ålder inte når utöver grundskolenivån. Det finns skäl att tro att det 
fanns problem med utbildningen redan på den nivån. Hur det är med 
den saken kommer vi att avslöja i kapitlets sista avsnitt. 

Social bakgrund 
Det registermaterial som ligger till grund för vår studie baseras på upp-
gifter om alla individer, 16 år och äldre som varit folkbokförda i Sveri-
ge vid slutet av varje år 1990-2003. I materialet finns inte omedelbart 
tillgängliga data om en individs föräldrar, men sådana har varit möjliga 
att härleda.70 

När man i sociologisk forskning utvecklat mått som speglar den so-
ciala stratifieringen i samhället är det framför allt yrkesuppgifter som 
man baserat sig på. Det bakomliggande antagandet är att en persons 
yrke i hög grad definierar och sammanfattar dennes sociala och eko-
nomiska position.71 Med utgångspunkt i yrkesuppgifter har man ut-
vecklat klasscheman och skalor där yrken rangordnas, som brukar 
komma till användning i en mängd forskningssammanhang, t.ex. när 
man vill se hur den sociala rörligheten varierar över tid och mellan oli-
ka samhällen, när man vill studera fördelningen av resurser i samhället 

                                         
70. Så kan ske genom att det finns löpnummer kopplade till varje individpost som talar 
om vilka andra poster i registret som innehåller uppgifter om individens biologiska far el-
ler biologiska mor eller adoptivdito. Genom diverse sorterings- och matchningsförfaran-
den är det därför möjligt att arrangera datamaterialet så att de uppgifter som finns om var-
je individ kan relateras till de uppgifter som finns om dennes föräldrar – förutsatt givetvis 
att individen har föräldrar som uppfyller kravet att vara folkbokförd i Sverige det år det är 
fråga om. I vårt fall, när det gäller en studie av en ungdomsgrupp, är sannolikheten stor att 
det på nämnda sätt går att koppla ihop en person i målgruppen med dennes föräldrar då 
dessa ännu inte hunnit bli så gamla att det är alltför många som hunnit avlida före den pe-
riod som registret omspänner. Det sagda innebär att för de personer vars föräldrar avlidit 
före 1990 liksom för de personer som har föräldrar som aldrig varit skrivna i Sverige, sak-
nas i stort sett alla föräldrauppgifter. 

För att få indikatorer på ungdomarnas sociala bakgrund har deras egna registeruppgif-
ter sålunda kopplats till uppgifter om föräldrarnas högsta utbildningsnivå för varje år så-
dana uppgifter finns. För år 1990 finns också en yrkesuppgift som härrör ur folk- och bo-
stadsräkningen detta år, liksom ett på utbildning och nämnda yrkesuppgift baserat socio-
ekonomiskt index, vilka också har gjorts tillgängliga för analyser av relationer mellan in-
dividen och dennes föräldrar. 

71. Bihagen (2005), sid. 1. 
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eller när man vill undersöka den sociala bakgrundens betydelse i ut-
bildningssammanhang.72 I stratifieringsforskningen har man kunnat 
visa att det finns en mycket hög korrelation mellan många olika yrkes-
baserade stratifieringsskalor, vare sig den rangordning av yrken som de 
uttrycker tillkommit på grundval av intersubjektiva värderingar av 
olika yrkens sociala prestige, på grundval av mer objektiva mått på in-
komstnivån eller inkomstutvecklingen i olika yrken eller på grundval 
av olika typer av sociala relationer mellan utövare av olika yrken. En 
möjlig slutsats av detta är att det finns en gemensam underliggande va-
riabel bakom de mönster man observerar och att utbildning borde 
kunna vara en stark aspirant.73 

För vår del gäller, som redan nämnts, att vi endast har tillgång till en 
förhållandevis gammal yrkesuppgift från 1990 för föräldrarna. Däremot 
har vi för varje år tillgång till uppgift om föräldrarnas utbildningsnivå. 
Vi tror, mot bakgrund av vad som ovan sagts, att denna variabel är an-
vändbar som indikator på uppväxtfamiljens sociala ställning när det 
gäller att belysa samband mellan social bakgrund och ett dåligt utbild-
ningsutfall. I den följande redovisningen är det därför i första hand va-
riabler som beskriver föräldrarnas utbildningsnivå som ligger till grund 
för analysen. Vi kommer att relatera de 22-åriga ungdomarnas utbild-
ningsnivå (lågutbildad/ej lågutbildad), inte till den utbildningsnivå för-
äldrarna då hade, utan till den de hade när den blivande 22-åringen 
lämnade grundskolan, dvs. sex år tidigare. I den utsträckning som för-
äldrarnas utbildningsnivå förändrats tror vi att de förhållanden som 
rådde vid grundskoleavgången är av större relevans. När det gäller ål-
derskohorten som var 22 år 1996 kommer vi också att använda föräld-
rarnas yrkesuppgift från 1990 i analysen. 

Föräldrarnas utbildningsnivå 
Vi skall här undersöka hur andelen lågutbildade 22-åringar varierar i re-
lation till deras föräldrars utbildningsnivå. Vi gör detta för den första 

                                         
72. Ibid. Här kan nämnas att Bihagen bidragit till utökade analysmöjligheter på 

detta område genom utveckling av olika översättningsnycklar, med vars hjälp den 
kod för yrkesuppgift som bl.a. finns i de tidigare svenska folk- och bostadsräkning-
arna kan transformeras till internationellt använda yrkesskalor som exempelvis 
ISEI och TREI. Om de nämnda skalorna och resonemang kring dessa, se också 
Ganzeboom m.fl. (1995), Ganzeboom & Trieman (1996), Ganzeboom (2005). 

73. A.a. sid. 12. 
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och sista ungdomskohorten som vi har i vårt undersökningsmaterial, 
dvs. 22-åringarna år 1996 respektive år 2003. Med föräldrarnas utbild-
ningsnivå avses här den högsta utbildningsnivån för den förälder som 
hade högst utbildning.74 

I följande diagram visas hur stor andel av 22-åringarna 1996 respekti-
ve 2003 som var lågutbildade i olika kategorier definierade efter den ut-
bildningsnivå som deras föräldrar hade det år som 22-åringarna lämna-
de grundskolan, dvs. år 1990 respektive år 1997.  

Andel lågutbildade 22-åringar år 1996 respektive 2003 
i kategorier indelade efter deras föräldrarars högsta 

utbildningsnivå 1990 respektive 1997

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

22-åringar 1996 22-åringar 2003

A
nd

el
 i
 p

ro
ce

nt

Folkskola Grundskola Gymnasieutb. <=2 år
Gymnasieutb. =3 år Eftergymn. utb. <3 år Eftergymn. utb. >=3 år
Forskarutb.

Diagrammet baseras på tabell B13 i tabellbilagan

 
                                         
74. Vi har konstruerat utbildningsnivåvariabeln genom att kombinera uppgifter 

om högsta utbildningsnivå för biologisk far, biologisk mor samt i förekommande 
fall adoptivfar och/eller adoptivmor. Härigenom minimerar vi bortfallet på ut-
bildningsnivåvariabeln samtidigt som vi konsekvent får med den högsta utbild-
ningsnivån som finns i uppväxtfamiljen (hos föräldrarna). För de båda år vi stude-
rar gäller att utbildningsnivåuppgiften härrör från den biologiska fadern i ca 62 
procent av fallen och från den biologiska modern i ca 36 procent. I ungefär en pro-
cent av fallen avser uppgiften en adoptivfars utbildningsnivå och i mindre än en 
procent en adoptivmors utbildningsnivå. 
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För båda ungdomskohorterna framkommer ett tydligt samband 
mellan risken att bli lågutbildad och utbildningsnivån i uppväxtfamil-
jen: Ju högre föräldrarnas utbildningsnivå var desto lägre är andelen 
som blivit lågutbildad. Den sammantagna andelen lågutbildade var 
några procentenheter högre år 2003 än år 1996, som vi tidigare redovi-
sat, vilket här återspeglas i att alla staplar i den högra stapelsamlingen 
är högre än i den vänstra. Relationen mellan de olika utbildningsnivå-
erna, vad gäller andelen lågutbildade är dock ungefär densamma båda 
åren. 

Skillnaden mellan ungdomar från hem med olika utbildningsnivå är 
stor utom vad gäller de två lägsta utbildningsnivåerna. Exempelvis är 
andelen lågutbildade båda åren ungefär tre gånger högre bland dem 
vars föräldrar hade den lägsta utbildningsnivån jämfört med dem vars 
föräldrar hade en kortare eftergymnasial utbildning. Om vi jämför de 
båda ytterlighetskategorierna, de som hade föräldrar med den lägsta 
utbildningsnivån och de som hade föräldrar med den högsta (forskar-
utbildning), är andelen lågutbildade sex gånger högre i den förstnämn-
da kategorin år 1996 och skillnaden är ännu något högre år 2003. 

Av följande diagram (se nästa sida), som gäller 22-åringarna sist-
nämnda år, framgår att sambandet mellan utbildningsnivån i uppväxt-
familjen och risken att bli lågutbildad är ungefär densamma för pojkar 
och flickor. Den skillnad som finns mellan könen innebär bara att an-
delen lågutbildade bland de manliga ligger något högre på samtliga ut-
bildningsnivåer.    
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Andel lågutbildade av 22-åriga män och kvinnor år 
2003 i kategorier indelade efter deras föräldrarars 
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Föräldrarnas yrke 
Som vi tidigare nämnt härrör de yrkesuppgifter som finns i vårt under-
liggande register från folk- och bostadsräkningen 1990. Vi använder 
dem här för en analys av den sociala bakgrunden för 1996 års 22-
åringar. De speglar då uppväxtfamiljens sociala status då dessa ungdo-
mar var 16 år. 

I vårt underlagsmaterial finns föräldrarnas yrken kodade enligt nor-
disk yrkesklassificering (NYK). Vi har valt att här använda denna yr-
keskodning på så sätt att vi låter den ligga till grund för en analys där vi 
utnyttjar oss av ett par internationellt välkända yrkesskalor som tagits 
fram inom den empiriska stratifieringsforskningen. Detta har varit 
möjligt att göra tack vare det utvecklingsarbete där forskare bl.a. tagit 
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fram olika översättningsnycklar mellan äldre och nyare yrkesklassifice-
ringssystem.75 

Den ena yrkesskalan kallas ISEI76, och är konstruerad så att yrken 
med liknande utbildningsnivåkrav och inkomstutfall förs ihop i grup-
per och rangordnas.77 Det andra benämns SIOPS78, och baseras på en 
rangordning av olika yrken efter hur prestigefyllda de anses vara (enligt 
en mängd olika bedömare i många olika länder). 

I båda fallen är det fråga om att den ursprungliga yrkesindelningen –
 via ett antal ”översättningar” – transformerats till en kontinuerlig ska-
la som rangordnar yrkena. Varje yrke erhåller efter dessa transforma-
tioner en skalpoäng som kan variera från noll till hundra, där en högre 
poäng avses kunna tolkas så att det är fråga om ett yrke med ”… högre 

                                         
75. NYK83 var den yrkesklassificering som något modifierad användes i Folk- 

och bostadsräkningarna 1985 och 1990 – av vilka den senare är också är källa till de 
yrkesuppgifter vi har om föräldrarna. NYK har senare kommit att ersättas av en ny 
standard för yrkesklassificering, SSYK 96 Standard för Svensk YrkesKlassificering, 
som är en svensk version av den internationella ISCO-88 (International Standard 
Classification of Occupations 1988) samt den EU-anpassade varianten av denna 
standard, ISCO-88(COM). Grundläggande för SSYK/ISCO är en indelning dels efter 
typ av arbete (den uppsättning uppgifter och göromål som arbetet består av), dels 
efter de kvalifikationer (operationaliserade som den utbildningsnivå) som normalt 
krävs för att utföra den aktuella typen av arbete. (Dessa uppgifter kommer från 
SCB:s hemsida: http://www.scb.se/templates/Standard____36492.asp, den 6 maj 
2008). I och med den nya, internationellt anpassade, svenska yrkesindelningen har 
möjligheterna öppnat sig att använda internationellt välkända yrkesbaserade mått 
vid analyser av svenska datamaterial. Genom översättningsnycklar, som utprovats 
av svenska forskare som Erik Bihagen m.fl., har det även befunnits möjligt att ap-
plicera sådana internationella mått på äldre svenska datamaterial, där yrkesuppgif-
terna är kodade med den tidigare NYK-standaden, dvs. den kodning som gäller för 
våra föräldrauppgifter från Folk-och bostadsräkningen 1990. (Se Bihagen 2005). 

76. ISEI är en akronym för International Socio Economic Index. Bakom detta 
mått står ursprungligen de inom området internationellt kända forskarna H.B.G 
Ganzeboom, P. De Graaf och D. J Treiman. Se Ganzeboom m.fl. (1992), Ganzebo-
om m.fl. (1996). 

77.  Bihagen (2005) sid. 4f. 
78. SIOPS är en akronym för Standardized International Occupational Prestige 

Scores, en skala som är en anpassning och uppdatering av Treimans prestigeskala 
från slutet på 1970-talet. Bihagen (2005).  
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prestige, bättre karriärmöjligheter eller mer allmänt mer ’socioekono-
miska fördelar”79 än ett yrke med lägre skalpoäng. 

Liksom vi tidigare gjorde när det gällde föräldrarnas utbildning, har 
vi vid analysen av hur andelen lågutbildade varierar med föräldrarnas 
värde på skalorna ISEI och SIOPS utnyttjat data om både fadern och 
modern (såväl biologiska sådana som adoptivdito). Vi har sålunda ska-
pat ISEI- respektive SIOPS-mått som innehåller den skalpoäng som för-
äldern med det högsta värdet stod för.80 Med detta förfaringssätt mini-
meras bortfallet på yrkesvariabeln (till 6,7 procent) samtidigt som den 
sociala bakgrunden för varje 22-åring konsekvent indikeras av den för-
älder i uppväxtfamiljen som hade högst status. 

Diagrammet på nästa sida ger en bild av analysens resultat. Den visar 
för båda yrkesskalorna ett tydligt samband i förväntad riktning mellan 
föräldrars yrkesposition och 22-åringarnas utbildningsnivå: Ju högre 
värde på yrkesskalorna föräldrarna har desto lägre är andelen som är 
lågutbildade. När det gäller ISEI är andelen lågutbildade drygt åtta 
gånger högre i det lägsta skalintervallet jämfört med det högsta. Beträf-
fande den andra skalan är det drygt sex gånger så vanligt med lågutbil-
dade bland dem vars föräldrar återfinns i det lägsta skalintervallet jäm-
fört med dem vars föräldrar fanns i det högsta.81  

                                         
79. Bihagen (2005) sid. 4. 
80. För en diskussion om den relativa betydelsen av faderns respektive moderns 

sociala status för barnens utbildningskarriärer etc., se t.ex. Korupp m.fl. (2002). 
81. När det gäller högsta skalintervallet för SIOPS talar vi här om klassen 71-80 

skalpoäng, då inga föräldrar kategoriserades till högre skalpoäng än så. Som fram-
går av diagrammet fanns dock föräldrar i skalintervallet 81-90 enligt ISEI-skalan. 
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Andel lågutbildade 22-åringar 1996 fördelade efter 
föräldrarnas poäng* på yrkesskalorna ISEI och SIOPS
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Sammanfattningsvis ger vår redovisning, när det gäller föräldrarnas 
utbildningsnivå och yrkesmässiga positionering, stöd för den förmodan 
som vi tidigare uttalade, att det skulle gå att påvisa ett samband mellan 
indikatorer på sociala bakgrundsförhållanden och risken att hamna i 
kategorin lågutbildade. 

Även om detta i sig inte är något oväntat eller förvånande kan det 
kanske vara värt att säga att den här typen av samband – i likhet med 
vad som oftast gäller i samhällsvetenskapliga sammanhang – inte hand-
lar om deterministiska lagbundenheter: Ungdomar från vilken upp-
växtmiljö det vara månde är givetvis inte predestinerade att bli lågut-
bildade eller högutbildade eller något annat, eftersom det finns en 
mängd faktorer utöver uppväxtmiljön som spelar in, alltifrån personli-
ga egenskaper till mer eller mindre slumpmässiga skeenden. När allt 
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kommer omkring visar ju vår analys också att det stora flertalet ung-
domar från hem med lågt utbildningskapital eller låg social status inte 
slutar som lågutbildade, liksom att ett antal ungdomar från hem med 
mycket högt utbildningskapital eller hög social status trots detta miss-
lyckas med sin utbildning och hamnar i vår undersökningskategori. 

När vi talar om större eller mindre risk för den ena eller andra 
gruppen är det hela tiden en fråga om att vissa förhållanden statistiskt 
sett tenderar att vara förbundna med andra förhållanden och att det ut-
ifrån en rimlig samhällsvetenskaplig förklaring går att begripa varför så 
är fallet. Vi säger inte ”Om A så B”, utan ”Om A så mer ofta B” och för-
söker mäta och kvantifiera hur mycket ”mer ofta” det är frågan om. 
En bedömning av om detta ”mer ofta” är viktigt eller intressant baseras 
inte bara på metodologiska och kvantitativa överväganden utan också 
på sådant som etiska och politiska värderingar av det som observerats. 

Familjesituation 
Att uppväxtfamiljen kan ha haft betydelse för hur barnen lyckats med 
sin utbildning handlar givetvis inte bara om att dess ekonomiska, kul-
turella och kunskapsmässiga resurser kan ha haft en påverkan. Obero-
ende av vilken ställning uppväxtfamiljen haft i den sociala, klasmässiga 
hierarkin, kan den – av olika skäl – ha varit bättre eller sämre på att er-
bjuda sådant som trygga, kärleksfulla relationer, emotionellt stöd och 
konkret engagemang i barnets utveckling, vilket i sin tur kan ha haft 
en betydelse för hur barnet klarat av sin utbildning. I studier som ge-
nomförts inom Dropin-projektet av Håkan Edlund,82 har rektorerna 
för gymnasieprogrammen gjort bedömningar om vilka de viktigaste 
orsaksfaktorerna är bakom frånvaro och bristande studieresultat. I 
topp hamnar orsaken ”komplicerad hemsituation”, sida vid sida med 
”motivation för skolarbetet.83 

Nu finns det givetvis inga data i vårt registerunderlag som beskriver 
hur de sociala relationerna i uppväxtfamiljen gestaltat sig i någon kvali-
tativ mening eller som indikerar om hemförhållandena varit socialt 
problematiska, t.ex. kännetecknade av drog- eller alkoholmissbruk. 
Däremot finns i våra data en möjlighet att belysa en mer kvantitativ, 

                                         
82. Edlund, H. (2005), Edlund, H. (2006a), Edlund, H. (2006b). 
83. Edlund, H. (2006a), sid. 14; Edlund, H. (2006b), sid. 6. 
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strukturell aspekt av familjesituationen, nämligen uppväxtfamiljens 
sammansättning. I tidigare forskning har man funnit visst stöd för att 
familjekonstellationens utseende (t.ex. frånvaro av fader i hemmet) kan 
ha en inverkan på barnets utbildningsval, skolprestationer och benä-
genhet att fullfölja påbörjad utbildning.84 Som tänkbara förklaringar till 
sådana samband har t.ex. nämnts att en enföräldersfamilj inte har möj-
lighet att ge samma intellektuella stimulans som en tvåförälders och att 
en vuxen inte kan ge barnet lika mycket tid och stöd som två. Man kan 
också som förklaring tänka sig att barn i hem där föräldrarna separerat 
på olika sätt kan ha påverkats negativt av skilsmässan och de processer 
som förevarit denna och att detta i sig kan få en effekt på hur det går 
med utbildningen.    

Den variabel, benämnd familjeställning i vårt dataregister, som vi 
kan använda för att belysa hur familjesituationen, i nämnda mening, 
såg ut i uppväxtfamiljen, är en härledd variabel som för var och en av 
de personer som har samma familjeidentitet anger personens ställning i 
relation till övriga. T.ex. att man är man eller hustru i ett gift par eller 
att man är biologiskt barn till en ensamstående kvinna. Totalt innehål-
ler grundvariabeln familjeställning 28 olika värden. Det vi är intresse-
rade av här är de värden som är relevanta för att beskriva ungdomarnas 
familjesituation när de var sexton år, varför vi har skapat en reducerad 
analysvariabel som delar in ungdomarna i totalt fyra kategorier:  

 Barn i familj med sin mor och sin far (gifta eller i sambopar). 
 Barn i familj med sin mor eller sin far och dennes partner (t.ex. 
omgifta föräldrar). 

 Barn i familj med enbart sin mor eller enbart sin far (dvs. ensam-
stående förälder).    

  Barn i familj utan varken sin mor eller sin far (t.ex. barn boende 
hos andra släktingar än föräldrarna). 

Utifrån denna kategorisering av familjesituationen för de olika 22-
årskohorterna (avseende förhållandena när de var 16 år och lämnade 
grundskolan), kan vi undersöka eventuella samband mellan familjesitua-
tionen som tonåring och hur utbildningskarriären avlöpte, dvs. om 

                                         
84. Norberg (2003) sid. 41, Murray (1994) sid. 26f. och sid. 181. 
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andelen lågutbildade som 22-åringar varierar med hur uppväxtfamiljen 
i sextonårsåldern såg ut. 

Av diagrammet nedan framgår att andelen lågutbildade, både bland 
kvinnor och bland män, var betydligt högre bland de 22-åringar som 
inte tillhörde en ”fullständig mor-far-barn-familj” när de var 16 år, än 
den var bland dem som bodde med en sådan familj. 

Andel lågutbildade 22-åringar i riket 2003 i olika typer av 
familjer (definierade efter förhållandena vid 16 års ålder) 
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Bland dem som levde med en ensamstående förälder var andelen låg-

utbildade mer än dubbelt så hög som bland dem i ”mor-far-barn-
familjer”. Detsamma gäller också dem vars familj bestod av två vuxna, 
men där bara en av dem var barnets förälder, t.ex. en familj bestående 
av en ”omgift” mor eller far. Allra högst var andelen lågutbildade bland 
de 22-åringar som när de var 16 år ingick i en familj, där ingen förälder 
fanns. Det kan t.ex. vara fråga om personer som då bodde hos släkting-
ar eller i fosterhem etc. Denna kategori är naturligtvis relativt liten – av 
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2003 års 22-åringar var det 1.3 procent, eller mindre än 1 300 personer, 
som hade sådana familjeförhållanden när de var sexton år.85 

De resultat vi hittills redovisat gäller alltså förhållandena för 22-
åringarna år 2003. Vi har också kunnat konstatera bilden ser likartad ut 
för de övriga ålderskohorterna som ingår i studien, vilket framgår av 
följande diagram: 

Andel lågutbildade 22-åringar i riket 1996 - 2003 i olika typer 
av familjer (definierade efter förhållandena vid 16 års ålder) 
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Diagrammet baseras på tabell B15 i tabellbilagan
 

Vår analys ger således stöd åt hypotesen om att uppväxtfamiljens 
sammansättning kan ha en betydelse för vilken utbildning barnet 
kommer att uppnå. Intressant att notera är att det inte bara tycks vara 
en fråga om att ha tillgång till två vuxna i familjen. Andelen lågutbil-
dade visar sig ju ligga på i stort sett samma höga nivå bland dem som 
vid sexton års ålder levde med en förälder och en ”styv/plast-förälder” 
som bland dem som levde med bara en, ensamstående förälder. 

                                         
85. För drygt två tredjedelar av 22-åringarna detta år gäller att de bodde i en ”full-

ständig mor-far-barn-familj” när de var sexton år, medan ca 7 procent bodde med 
sin far eller sin mor och dennes partner, och ca 24 procent med en ensamstående 
far eller mor, vanligen med den senare. Se Tabell B15 i tabellbilagan. 
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Resultaten implicerar därmed att inte bara antalet vuxna i familjen är 
av betydelse, utan också hur barnet är relaterad till dem. En tolkning 
skulle kunna vara att det är mer vanligt bland barn i familjer med en 
”styv/plast-förälder” än bland barn med två ”egna” föräldrar att man 
upplever en otrygghet eller någon annan form av bristande behovstill-
fredsställelse av en sådan art och omfattning som inverkar menligt på 
utbildningsansträngningarna. 

När det gäller den mer udda kategorin där familjen varken innehål-
ler mor eller far, är det oklart vilka och hur många vuxna som ingår i 
familjen. Antagligen är det i många fall fråga om mor- eller farföräldrar 
eller andra släktingar och i en del fall är det kanske fråga om barn som 
är utplacerade hos fosterföräldrar utan släktband till barnet. Bland 
ungdomarna i den här kategorin kan man tänka sig att det förekommit 
olika typer av problematiska erfarenheter under uppväxtåren, såsom 
dödsfall, missbruk etc., som lett fram till att barnet inte bor med någon 
av sina föräldrar, och att sådana erfarenheter fått en negativ effekt på 
barnens utbildningskarriär. 

Resultat i grundskolan 
Den utbildningsnivå som våra lågutbildade 22-åringar har uppnått är 
högst grundskolenivå. Det finns skäl att tro att många av dem hade 
svaga utbildningsresultat redan på denna nivå. I tidigare forskning har 
man i olika studier funnit belägg både för att de ungdomar som slutar 
grundskolan i förtid och de som avstår från att studera vidare efter 
grundskolan ofta har mycket låga betyg.86 Man har också i en studie 
funnit att ungdomar utan gymnasieskola hade genomsnittligt låga be-
tyg redan under sitt sjätte skolår och att de sedan sjönk ytterligare un-
der åren fram till grundskolans slut.87 

Grundskolebetygens betydelse för ungdomars fortsatta studieväg 
behöver inte nödvändigtvis förstås som att de speglar bristande begåv-
ning och studieförmåga. För många kan det vara så att betygen i sig 
påverkar självbilden på ett för en fortsatt utbildningssatsning menligt 
sätt, och kanske bidrar till tankar i stil med: ”Skolan tycker inte att jag 
kan någonting. Mina låga betyg visar att skolan inte är något för mig”. 

                                         
86. Murray (1994) sid. 185. 
87. Ibid. 
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Det finns exempel på forskningsresultat som pekar på att detta kan 
vara en viktig aspekt när det gäller betygens betydelse för fortsatta stu-
dier.88 

När vi här skall undersöka hur de lågutbildade 22-åringarnas grund-
skoleresultat såg ut, ger vi oss alltså återigen inte ut på någon obanad 
väg. Vi har dock möjlighet att göra en analys och redovisning baserad 
på ett totalmaterial som avser samtliga 22-åringar i Sverige89 och som 
också möjliggör jämförelser över en längre tid vilket vi inte sett i tidi-
gare studier. De data vi har om grundskolebetygen för våra 22-årsko-
horter gäller deras genomsnittliga betygspoäng när de slutade grund-
skolan, samt de enskilda betygen i ämnena engelska, matematik, svens-
ka samt svenska som andraspråk.90 Vi skall här göra en redovisning för 

                                         
88. A.a. sid. 186. 
89. Inom ramen för den definition av undersökningspopulationen som vi tilläm-

par, se not 27 på sid. 19. 
90. En liten komplikation i sammanhanget är att det under den aktuella tidsperi-

oden förekommit två olika betygssystem. Med det äldre relativa betygssystemet 
som gällde fram till 1997 gavs betyg i de olika ämnena enligt en femgradig skala 
med poängen 1 till 5. I våra registerdata finns också värdet 0 för ett fåtal personer 
som inte erhållit något betyg alls. I våra registerunderlag finns en uppgift om den 
genomsnittliga betygspoängen för alla ämnen. Det äldre betygssystemet avlöstes av 
det nu gällande målrelaterade betygssystemet där de betyg som ges är G för god-
känd, VG för väl godkänd och MVG för mycket väl godkänd samt, om eleven ej 
uppnått målen för slutbetyg, en angivelse av detta (här, ”IG” icke godkänd). I det 
nya systemet kan ett sammanfattande meritvärde räknas fram på följande sätt: Be-
tyget godkänt ger 10 poäng, betyget väl godkänt 15 poäng och betyget mycket väl 
godkänt 20 poäng, varefter de sexton bästa avgångsbetygen räknas samman vilket 
ger ett maximalt meritvärde om 320 poäng (vid MVG i alla ämnen). Det är denna 
sammanfattande meritvärdesuppgift som vi har i vårt dataunderlag för grundskole-
betygen efter 1997. Den stora merparten av ungdomarna i de ålderkohorter vi stu-
derar har sina betyg enligt det äldre systemet. Men det förekommer att de avslutat 
grundskolan med betyg enligt det nya systemet vilket gäller för 3.8 procent av 22-
åringarna år 2003. I dessa fall har vi, när det gäller redovisningen av de sammantag-
na betygen räknat om meritvärdet så att det ungefärligen motsvarar ett poängtal 
enligt det äldre betygssystemet, och får på så sätt ett enhetligt mått. Det omräk-
ningssätt vi tillämpar motsvarar det som användes i Börjesson (2004). Se t.ex. noten 
under tabell 53 på sid. 124 i hans rapport. När det gäller enskilda ämnesbetyg redo-
visas både enligt det äldre och enligt det nya betygssystemet i bilagetabellerna för 
denna ålderskohort. 
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22-årskohorterna 1996 och 2003, som normalt lämnade grundskolan 
1990 respektive 1997. 

Genomsnittsbetyg från grundskolan 
I diagrammet nedan visas en jämförelse mellan de lågutbildade 22-
åringarnas genomsnittliga grundskolebetyg och motsvarande för dem 
som vid 22 års ålder hade minst fullföljd gymnasieutbildning i sitt ut-
bildningsbagage.  

Rikets 22-åringar 2003 fördelade efter genomsnittlig 
betygspoäng vid avgång från grundskolan 
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Genomsnittlig betygspoäng för alla betyg

A
ndel i procent

Lågutbildade Ej lågutbildade
Diagrammet baserar sig på tabell B17 i tabelbilagan.

 
Det framgår mycket tydligt att de lågutbildade hade avsevärt mycket 

sämre genomsnittsbetyg än de gymnasieutbildade. Bland de förra är 
andelen som hade mindre än två poäng i genomsnittsbetyg drygt 27 
procent, medan motsvarande andel ligger under tre procent bland de 
gymnasieutbildade. Omvänt gäller att andelen med i genomsnitt fyra 
poäng eller högre i avgångsbetyget från grundskolan var ca en och en 
halv procent bland de lågutbildade medan motsvarande andel för de 
icke lågutbildade var drygt 18 procent. 
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Av Tabell B16 i tabellbilagan framgår att ungefär samma skillnad 
mellan betygsfördelningarna för lågutbildade och icke lågutbildade och 
finns när det gäller den första ålderskohorten i vårt dataunderlag, dvs. 
22-åringarna 1996. En bild av hur betygsfördelningarna (av det genom-
snittliga grundskolebetyget där värdet kan variera mellan noll och fem) 
såg ut för 22-åringarna 1996 och 2003 visas också i de båda övre dia-
grammen på nästa sida. I de båda nedre diagrammen visas motsvarande 
fördelningar för män och kvinnor vad gäller 22-åringarna år 2003.   

I diagrammen representeras vertikalt den procentuella andelen med 
ett visst genomsnittligt betyg, med betygspoängen 0 längst till vänster 
och poängen 5 längst till höger. En jämförelse av de båda övre dia-
grammen visar att de lågutbildades och icke lågutbildades betygsför-
delningar skiljer sig åt på likartat sätt för 1996 års och 2003 års 22-
åringar. För båda årskullarna gäller att de lågutbildades fördelning (den 
mörka ytan) är klart vänsterförskjuten i förhållande till fördelningen 
för dem med minst gymnasieutbildning (de ljusa staplarna). Det arit-
metiska medelvärdet för lågutbildade var 2.4 för båda årskullarna me-
dan det var 3.3 för 22-åringarna med minst gymnasieutbildning 1996 
och 3.4 för motsvarande kategori 2003. En liten höjning av den genom-
snittliga betygsnivån således, för dem med minst gymnasieutbildning 
mellan de båda årgångarna, medan den var oförändrad för de lågutbil-
dade.91 

Att det finns könsskillnader när det gäller avgångsbetyget från 
grundskolan, framgår av de båda nedre diagrammen på nästa sida, som 
avser 22-åringarna år 2003.92 Kvinnornas fördelning efter betygspoäng 
är förskjuten åt höger jämfört med männens, både för de lågutbildade 
och för de icke lågutbildade. Det aritmetiska medelvärdet för betygs-
poängen ligger två tiondelar högre (2.5 jämfört med 2.3) bland kvin-
norna än bland männen vad gäller dem som är lågutbildade. 

                                         
91. I detta sammanhang kan nämnas att man i det äldre relativa betygssystemet 

kunnat observera en allmän tendens till betygsinflation över tid. Att medelbetyget 
ökar över tid är en företeelse som strider emot den princip som det relativa betygs-
systemet baserades på. Även i det nya betygssystemet har en inflationstendens 
kunnat iakttas, men den gäller då inte generellt utan framför allt ungdomar från re-
sursstarka hem med välutbildade föräldrar, vilket indikerar en tendens till ökande 
social differentiering i betygen. Börjesson (2004), sid. 56ff. 

92. I Tabell B16 på sid. 189 i tabellbilagan finns motsvarande redovisning för dem 
som var 22 år 1996. 
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Rikets 22-åringar fördelade efter grundskolebetyg 
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Andelen med genomsnittlig betygspoäng under två poäng, är 31 pro-
cent bland de lågutbildade männen medan den är mindre än 23 procent 
bland de lågutbildade kvinnorna.93 Den könsskillnad i utbildningsresul-
tat som vi ser illustrerad här, är väl känd sedan tidigare.94 En remarka-
bel tendens inom utbildningsområdet under de senaste decennierna är 
också just kvinnornas starka frammarsch alltifrån från grundskolan 
och upp igenom hela utbildningssystemet. 

I ett tidigare avsnitt diskuterade vi uppväxtfamiljens och den sociala 
bakgrundens betydelse för den egna utbildningskarriären. Vi kunde 
också med våra data visa på ett förväntat och tydligt samband mellan 
den egna utbildningsnivån som 22-åring och föräldrarnas utbildnings-
nivå. Vi kan här belysa om de mekanismer som ligger bakom detta 
samband gör sig gällande redan på grundskolenivån, genom att jämföra 
betygsfördelningarna för 22-åringar med olika social bakgrund. 

I de fyra diagrammen på nästa sida, som visar betygsfördelningarna 
för 2003 års 22-åringar, varierar den sociala bakgrunden med avseende 
föräldrarnas utbildningsnivå. Vi använder samma bakgrundsvariabel 
som i föregående avsnitt om föräldrarnas utbildningsnivå, dvs. en ut-
bildningsuppgift om den av föräldrarna som hade den högsta utbild-
ningen vid den tidpunkt 22-åringen lämnade grundskolan.95 Här har vi 
dock slagit samman några av utbildningsnivåerna så att en redovisning 
sker för fyra typer av uppväxtbakgrund: föräldrar med högst grund-
skola, föräldrar med gymnasieutbildning, föräldrar med eftergymnasial 
utbildning om högst två år samt, slutligen, föräldrar med minst tre års 
eftergymnasial utbildning. Diagrammen har samma uppbyggnad som 
dem vi nyss betraktade beträffande totalfördelningarna 1996 och 2003 
och de könsuppdelade fördelningarna för år 2003. 
En jämförelse av de fyra diagrammen – som när vi följer dem medsols, 
med start högst uppe till vänster, innehåller betygsfördelningar för 22-
åringar med allt mer välutbildade föräldrar – visar två saker. 

                                         
93. En klassindelad könsuppdelad redovisning av betygsfördelningarna finns i 

Tabell B17 på sid. 189 i tabellbilagan. 
94. Se t.ex. Börjesson som i sin redovisning betecknande nog avhandlar detta i ett 

avsnitt med rubriken ”’Duktiga’ flickor och ’svagpresterande’ pojkar” (a.a. sid. 57). 
95. Se avsnittet Föräldrarnas utbildningsnivå på sid. 66. 
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22-åringar med olika bakgrund år 2003 fördelade efter grundskolebetyg 
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Dels att det oavsett föräldrarnas utbildningsnivå är mycket tydliga 
skillnader mellan de lågutbildades och de icke lågutbildades betygsför-
delningar. De senares fördelningar ligger markant högerförskjutna jäm-
fört med de förras. 

Dels att både de lågutbildades och de icke lågutbildades betygsfördel-
ningar förskjuts åt höger när vi rör oss medsols från det övre vänstra  
diagrammet. Det vill säga att betygsnivån är högre både bland de låg-
utbildade och bland de icke lågutbildade ju högre utbildningsnivå deras 
föräldrar hade. Betygsmedelvärdena ökar från 2.2 för lågutbildade med 
föräldrar med lägsta utbildningsnivån till 2.7 för dem med föräldrar 
med högsta utbildningsnivån. För de icke lågutbildade ökar det från 3.0 
till 3.6. 

Våra data bekräftar alltså att den sociala bakgrundens betydelse för 
utbildningsresultaten har slagit igenom redan i 16-årsåldern, tydligt av-
läsbar som den är i avgångsbetygen från grundskolan. Detta är nu inte 
något oväntat resultat utan bara ytterligare ett belägg för de samband 
mellan uppväxtbakgrund och utbildningsresultat som vi tidigare disku-
terat och som också påvisats i tidigare studier.96 

I ett föregående avsnitt visade vi att andelen som enligt vår definition 
är lågutbildad som 22-åring varierar med hur den familj, som man lev-
de i som sextonåring, såg ut. Andelen lågutbildade var betydligt högre 
bland dem som hade en familj med ensamstående förälder, eller en fa-
milj med en förälder och en partner till denne som inte var barnets 
mor eller far, jämfört med andelen för dem som hade både mor och far 
i familjen. Allra högst var andelen lågutbildade bland dem som hade 
den mer udda bakgrunden, att varken far eller mor fanns i familjen när 
de var sexton år.97 Går det att påvisa ett motsvarande samband mellan 
familjesituation och utbildningsutfall redan vad gäller avgångsbetygen 
från grundskolan? 

I de fyra diagrammen på nästa sida – av samma typ som vi presente-
rat ovan – visas hur 2003 års 22-åringar med olika familjebakgrunder 
fördelar sig efter genomsnittligt avgångsbetyg från grundskolan. 

                                         
96. Se t.ex. Börjesson (2004) som analyserat den sociala differentieringen vad gäll-

er avgångsbetygen från grundskolan för åren 1994-2001, och som menar att med det 
nya betygssystemet har skillnaderna mellan ungdomar från olika sociala grupper 
snarast tenderat att öka. (A.a. sid. 60). 

97. Se avsnittet Familjesituation på sid. 73ff. 
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22-åringar år 2003 med olika uppväxtfamiljer fördelade efter grundskolebetyg 

Alla som varken bodde med sin mor 
eller sin far

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
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Alla som bodde med ensamstående 
mor eller far

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
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Alla som bodde med både sin mor 

och sin far
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En jämförelse mellan diagrammen visar att oavsett hur familjen såg 
ut fanns en tydlig skillnad mellan betygsfördelningarna för de lågutbil-
dade och icke lågutbildade. Jämförelsen visar också att betygsnivån var 
högst bland dem som hade både mor och far i familjen vid sexton års 
ålder (diagrammet nere till vänster) och lägst bland dem som då varken 
hade sin mor eller sin far i familjen (diagrammet ovanför). 

Medelbetyget skiljer med 0.3 procentenheter mellan dessa båda kate-
gorier både för de lågutbildade och för de icke lågutbildade. Även för 
dem som vid sexton års ålder levt i familjer där bara en av de egna för-
äldrarna fanns (diagrammen till höger) gäller att den genomsnittliga be-
tygsnivån är lägre än bland dem som tillhörde familjer med både mor 
och far. Diagrammen ger också en bild av att andelen med riktigt låga 
genomsnittsbetyg var lägre bland dem i den sistnämnda kategorin än 
bland övriga. Av underlagsmaterialet framgår att andelen vars genom-
snittliga betygsnivå ligger på 1.5 eller lägre varierar från elva procent i 
kategorin med både mor och far i familjen upp till nitton procent i ka-
tegorin utan både far och mor.       

Också den etniska bakgrunden kan förväntas ha samband med 
grundskolebetygen. I den tidigare refererade studien av Börjesson be-
fanns betygsnivån vara lägre bland invandrare och ”andrageneration-
sinvandrare” (födda i Sverige men vars föräldrar är födda utomlands) 
än bland dem som är födda i Sverige och har svenska föräldrar, vilket 
han menade kunde tolkas som en följd av graden av förankring i det 
svenska samhället.98 

På nästa sida visas fyra diagram av den typ vi tidigare presenterat, 
som visar hur betygsfördelningarna ser ut för lågutbildade och icke 
lågutbildade i kategorier med olika etnisk bakgrund. 

I diagrammet högst uppe till vänster finns invandrarungdomarna 
och om vi sedan följer diagrammen medsols innehåller de kategorier 
med allt starkare svensk bakgrund. Återigen kan vi konstatera att skill-
naderna mellan de lågutbildades och de icke lågutbildades betygsför-
delningar är mycket tydlig i alla fyra diagram, dvs. skillnaden är tydlig 
oberoende av etnisk bakgrund. Jämförs de olika diagrammen märks 
också en viss tendens till högerförskjutning i fördelningarna ju mer 
svensk bakgrunden är. 

 
                                         
98. A.a. sid. 63. 
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22-åringar med olika etnicitet år 2003 fördelade efter grundskolebetyg 

Alla som är födda utomlands

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
medelvärde=2.2

Ej lågutbildade
medelvärde=3.1

 

Alla födda i Sverige och vars båda 
föräldrar är födda utomlands

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
medelvärde=2.3

Ej lågutbildade
medelvärde=3.3

 
Alla födda i Sverige och med båda 

föräldrarna födda i Sverige

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
medelvärde=2.4

Ej lågutbildade
medelvärde=3.4

 

Alla födda i Sverige med en 
utlandsfödd föräldrar

0 5Betyg (0-5 poäng)

Lågutbildade
medelvärde=2.4

Ej lågutbildade
medelvärde=3.3
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Det framgår också att det bland de lågutbildade 22-åringarna med 
den ”minst svenska” bakgrunden, dvs. de som är födda utomlands, 
finns en märkbart högre andel som hade riktigt låga grundskolebetyg. 
Av diagramunderlaget kan vi utläsa att andelen med ett medelbetyg 
som var 1.5 eller lägre uppgick till 20 procent i den kategorin, medan 
motsvarande andel var 14-15 procent bland dem födda i Sverige men 
med utländsk föräldrabakgrund och 12 procent i kategorin med hel-
svensk bakgrund. 

Grundskolebetyg i kärnämnena 
Så långt har vi studerat medelbetygen vid avgången från grundskolan. 
När det gäller enskilda ämnen har vi utifrån vårt dataunderlag möjlig-
het att granska betygen i de s.k. kärnämnena, svenska, engelska och 
matematik. Vi har också tillgång till uppgifter om betyg i svenska som 
andraspråk för dem som haft detta ämne i sin grundskoleutbildning. 

För att ha behörighet att söka in till dagens gymnasieskola krävs att 
man har godkänt betyg i alla tre kärnämnen i årskurs nio. (Att vara 
godkänd i ämnet svenska som andraspråk är behörighetsmässigt ett al-
ternativ till att vara godkänd i svenskämnet). För dem som inte uppfyl-
ler behörighetskraven för gymnasiestudier, på grund av svaga utbild-
ningsresultat i dessa kärnämnen i grundskolan, ökar risken att utbild-
ningskarriären efter grundskolan blir mindre lyckosam och att man 
aldrig kommer så långt som till en fullföljd gymnasieutbildning. Dvs. 
att man som 22-åring kommer att tillhöra den kategori lågutbildade, 
som vår rapport avhandlar. Därför är det av intresse att se i vilken ut-
sträckning våra data indikerar att våra lågutbildade hade problem med 
kärnämnena i grundskolan. 

När vi studerar 22-årskohorten år 2003, den senaste som våra data 
omfattar, gäller som vi tidigare nämnt att flertalet av dem avslutade 
årskurs nio i grundskolan år 1997, varvid de fick betyg enligt det äldre 
relativa betygssystemet. En mindre del av denna årskull, knappt fyra 
procent av samtliga, fick dock betyg enligt det nya, nu gällande betygs-
systemet. I denna mindre grupp är invandrarna kraftigt överrepresen-
terade, beroende på att det var vanligare bland dem att avsluta grund-
skolan vid högre ålder än 16 år, då det nya betygssystemet hunnit slå 
igenom. Andelen lågutbildade är också betydligt högre i den här mind-
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re gruppen med betyg enligt det nya betygssystemet.99 Dessa 22-åringar 
är alltså inte representativa för årskullen. Av detta skäl väljer vi att i 
redovisningen här enbart behandla betygsfördelningarna i de enskilda 
kärnämnena för dem med de äldre betygen. Fullständiga könsuppdela-
de fördelningar, även beträffande dem med de nya betygen för de fyra 
ämnen det är fråga om, finns dock i tabeller i tabellbilagan.100 

På nästa sida ges – med ett diagram för var och ett av kärnämnena –
 en bild av hur betygsfördelningarna ser ut, för dem med betyg enligt 
det äldre betygssystemet. De fördelningar som redovisas är baserade på 
dem som erhållit något av betygen 1-5, vilket gäller de allra flesta. Det 
finns dock vissa personer, särskilt bland de lågutbildade, för vilka det 
inte finns något sifferbetyg i vårt registerunderlag. För dessa personer 
har vi en uppgift om orsaken till att sifferbetyg ej givits, t.ex. att från-
varon varit stor eller att man varit befriad från ämnet. Vi återkommer 
till detta lite längre fram.    

För samtliga fyra ämnen gäller att betygsfördelningarna är tydligt 
vänsterförskjutna för de lågutbildade jämfört med fördelningarna för 
de icke lågutbildade. Betygsmedelvärdet (på en skala från 1–5) för de 
lågutbildade ligger 0.7 enheter under de icke lågutbildades vad gäller 
svenska som andraspråk och engelska, medan det ligger 0.8 enheter un-
der beträffande matematik, och 0.9 enheter under när det gäller svens-
ka. Andelen lågutbildade med mycket låga betyg, betygsnivån 1, varie-
rar mellan ca 10 procent för ämnena engelska och svenska som andra-
språk och drygt 13 procent för matematikämnet. Motsvarande andelar 
för de icke lågutbildade ligger på nivån en till en och en halv procent. 
Andelen av de lågutbildade som minst har betygsnivån 3 ligger under 
femtio procent vad gäller ämnena svenska och matematik, medan den 
ligger något över beträffande svenska som andraspråk och engelska. 
För de icke lågutbildade är andelarna 80 procent eller högre för samtli-
ga fyra ämnen. 

                                         
99. Andelen födda utomlands är 7 procent i den stora gruppen med de äldre be-

tygen, medan den är 46 procent i den mindre gruppen med de nya betygen. Och 
andelen lågutbildade i den förra gruppen är 11 procent och 35 procent i den senare. 

100. Se Tabell B18–Tabell B21 på sid. 190ff. 
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22-åringar i riket år 2003 fördelade efter olika ämnesbetyg i grundskolan 
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Av underlagstabellerna framgår att det finns könsskillnader för de 
här fyra ämnesbetygen, som går i samma riktning som vi tidigare note-
rade beträffande den totala genomsnittliga betygspoängen.101 Dvs. att 
kvinnornas betygsnivå ligger högre än männens både bland lågutbilda-
de och bland icke lågutbildade.  

Skillnaden är genomsnittligt sett störst (0.5 enheter både för lågut-
bildade och icke lågutbildade) vad gäller svenskämnet, medan den är 
minst för matematikämnet där medelbetyget är lika högt för båda kö-
nen bland de lågutbildade, och bara 0,1 enhet högre till kvinnornas 
fördel bland de icke lågutbildade. 

Som vi nämnde ovan erhöll inte alla något av betygen 1-5 i varje en-
skilt ämne. På grund av exempelvis stor frånvaro kunde betyg inte sät-
tas. Avsaknaden av betyg är relativt sett vanligare bland de lågutbilda-
de, och det kan därför vara av intresse att se i vilken utsträckning man 
saknar betyg i de olika kärnämnena och vilka orsakerna är till att så är 
fallet. 

Andelen utan betyg bland de lågutbildade varierar mellan 6.5 pro-
cent och 8.6 procent när det gäller matematik, svenska och engelska. I 
ämnen svenska som andraspråk saknade 27 procent sifferbetyg med det 
dominerande skälet ”befriad från ämnet”. Motsvarande andelar för de 
icke lågutbildade varierade mellan 0.8 procent och 1.1 procent för ma-
tematik, svenska och engelska och var knappt 7 procent beträffande 
svenska som andraspråk. Den relativa förekomsten av olika skäl till att 
betyg saknades framgår av diagrammet på nästa sida. 

Bland de lågutbildade som ej fått betyg i matematik, engelska och 
svenska var för alla tre ämnen den vanligaste orsaken ”stor frånvaro” 
och den näst vanligaste ”anpassad studiegång”. När det gäller svenska 
som andraspråk, som ej finns med i diagrammet, gäller som nämnts att 
den vanligaste orsaken var ”befriad från ämnet” och den näst vanligast 
anpassad studiegång, (se Tabell B18–Tabell B21 på sid. 190 i tabellbilagan 
för fullständiga fördelningar).   

 

                                         
101. Se Tabell B18–Tabell B21 på sid. 190ff. 
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Andel av alla 22-åringar i riket som av olika skäl ej fått 
betyg i olika ämnen i årskurs 9 i grundskolan 
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Vad kan då sägas om de lågutbildades grundskolebetyg i kärnämnena 
i relation till en eventuell gymnasieutbildning? För gymnasiebehörig-
het krävs idag godkänt betyg i alla tre kärnämnen (inklusive svenska 
alternativt svenska som andraspråk). I vår analys rör vi oss som nämnts 
med det äldre, relativa systemets ett till fem-betyg, som inte direkt kan 
översättas till det nya systemets betyg där nivån godkänd är ett av be-
tygsstegen. Därför kan vi inte exakt uttala oss om hur många av de 
lågutbildade i vårt material, som uppnått en betygsnivå i kärnämnena 
som motsvarar betyget godkänt i det nya betygssystemet. Det vi kan 
göra för att belysa detta är att redovisa andelen som har en viss högsta 
betygsnivå i samtliga kärnämnen, t.ex. betygsnivån ett eller två. 

I diagrammen på nästa sida presenteras resultaten av en sådan analys. 
Det övre diagrammet visar hur de lågutbildade och icke lågutbildade 
22-åringarna fördelar sig efter i hur många av kärnämnena som de bara 
nådde upp till betygsnivån 1. Den nedre visar motsvarande när gränsen 
är satt till betygsnivån 2. I diagramunderlaget har vi som kärnämne vid 
sidan av matematik och engelska räknat antingen svenskämnet eller 
ämnet svenska som andraspråk, varför antal ämnen summerar till tre. 
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22-åringar i riket år 2003 fördelade efter antal kärnämnen i 
årskurs 9 i grundskolan med betygsnivån 1
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Om vi utgår från att en etta i betyg inte motsvarar godkänt innebär 
det att 29 procent av de lågutbildade männen inte skulle uppfylla behö-
righetskraven till dagens gymnasieutbildning, då en så stor andel hade 
en, två eller tre ettor i kärnämnena. Andelen av dem som hade pro-
blem med ett kärnämne är 14 procent, andelen som hade det med två 
är 7 procent och andelen som hade det med alla tre kärnämnen är 8 
procent. Motsvarande andelar för kvinnornas del var 11, 5 och 8 pro-
cent (avrundat), eller totalt drygt 23 procent. Andelen med problem 
med kärnämnena var alltså lägre bland de lågutbildade kvinnorna.  

Diagrammet visar också att det även bland de icke lågutbildade finns 
personer som hade sådana problem även om de relativt sett är mycket 
färre, eller ca 5 procent bland männen och knappt 3 procent bland 
kvinnorna. Det är således i storleksordningen sex gånger vanligare 
bland de lågutbildade än bland de icke lågutbildade att de hade pro-
blem med minst ett kärnämne, om vi med problem menar att man 
bara uppnådde den lägsta betygsnivån, en etta.  

Om vi istället, som i det nedre diagrammet, ser till andelen som lig-
ger på högst en tvåa i betyg i kärnämnena hamnar vi på mycket höga 
nivåer när det gäller de lågutbildade. Drygt två tredjedelar av dem – en 
ännu högre andel än så bland männen och en lägre bland kvinnorna – 
hade i minst ett av kärnämnena ett betyg som inte var högre än en 
tvåa. För nästan en tredjedel av de lågutbildade männen och en fjärde-
del av kvinnorna gäller detta för samtliga tre kärnämnen. Andelen av 
de icke lågutbildade som i minst ett av kärnämnena hade ett betyg som 
inte var högre än en tvåa är ungefär hälften så hög som motsvarande 
bland de lågutbildade eller 32 procent. På denna nivå är således skillna-
den mellan de lågutbildade och de icke lågutbildade relativt sett mindre 
än på betyg ett-nivån. 

Problemen finns redan i grundskolan 
Sammanfattningsvis kan vi om utbildningsresultaten i grundskolan, så-
som de avspeglas i betygen i årskurs nio, konstatera att de pekar på att 
de lågutbildade 22-åringarnas svaga utbildningskarriär i många fall 
grundlagts redan i tidig ålder. När de lämnar grundskolan har många 
allmänt sett låga betyg och därtill svaga betyg i de viktiga kärnämnena 
svenska, engelska och matematik, i vilka vissa till och med helt saknar 
betyg. Detta ger naturligtvis en mycket bräcklig grund att stå på i even-



Utbildningssamhällets underklass?  De lågutbildades bakgrund 

95 

tuella försök att höja sin utbildningsnivå efter de obligatoriska nio åren 
i grundskolan. 

Men, som framgått av redovisningen, finns det även bland de icke 
lågutbildade 22-åringarna ett antal personer med svaga eller mycket 
svaga utbildningsresultat i grundskolan. Definitionsmässigt vet vi att de 
trots detta lyckats med sin fortsatta utbildning i så motto att de vid 22 
års ålder inte är lågutbildade. För dem var de svaga grundskoleresulta-
ten i alla fall inte en så tung kvarnsten om halsen att det var omöjligt 
att lyfta sig utbildningsmässigt. Även om inte de lågutbildade lyckats 
med detta fram till 22-årsåldern kanske de lyckas senare i livet? Det 
livslånga lärandets möjligheter, som vi talade om i inledningskapitlet, 
borde ju kunna erbjuda dem fortsatta chanser att höja sin utbildnings-
nivå? I nästa kapitel skall vi ta oss an bl.a. dessa frågor när vi granskar 
de lågutbildades utbildningsansträngningar i gymnasieskolan och i 
Komvux både före och efter 22 års ålder och undersöker hur dessa an-
strängningar fallit ut, så långt vi nu har möjlighet att göra detta med 
vårt dataunderlag. 
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Utbildningsansträngningar  

Vi intresserar oss för de lågutbildade ungdomarna. Och har, som redan 
påpekats flera gånger tidigare, avgränsat gruppen operationellt som de 
ungdomar vars högsta utbildningsnivå vid 22 års ålder är grundskola. 
Detta skall givetvis inte tolkas som att alla dessa personer helt slutade 
studera efter grundskolan eller kommer att fortsätta att vara lågutbil-
dade hela livet. Många – på senare år nästan alla – har gjort försök att 
ta sig igenom den vanliga gymnasieskolan eller gjort försök att höja sin 
utbildningsnivå via studier inom Komvux. Flera fortsätter även att 
studera efter fyllda 22 år. Det är de lågutbildades utbildningsansträng-
ningar som står i fokus i detta kapitel. 

Påbörjade studier i gymnasieskolan 
För att få en bild av hur vanligt det är att de lågutbildade gjort försök 
att genomföra en gymnasieutbildning, har vi undersökt hur många år – 
mellan 16 och 22 års ålder – som de påbörjat gymnasiestudier, vilket in-
dikeras av att de erhållit en studievägskod i de register som förs vid in-
tagning till gymnasieskolan. 

Av diagrammet på nästa sida framgår att andelen av de lågutbildade 
som påbörjat gymnasiestudier ökat kraftigt över tid. Av 1996 års lågut-
bildade 22-åringar var det bara drygt 40 procent som påbörjat gymna-
siestudier sedan de slutat grundskolan.102 Andelen ökade sedan för varje 
årskull fram till och med millennieskiftets då det bara var knappt fem 

                                         
102. Bilden av de lågutbildades försök att genomföra gymnasiestudier ser ungefär 

likadan ut i de tre Dropin-kommunerna som i riket som helhet (se Tabell B60 i ta-
bellbilagan). 
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procent av de lågutbildade 22-åringarna som inte påbörjat en gymnasie-
utbildning efter 16 års ålder, och på den nivån har andelen legat sedan 
dess så långt fram vi kan följa utvecklingen i vårt material.  

Andel lågutbildade 22-åringar i riket
åren 1996-2003, som påbörjat gymnasieskolan
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Sedan andelen som påbörjat gymnasiestudier etablerats på 95-pro-
cents nivån har det också blivit vanligare att majoriteten (60–80 pro-
cent) bara gjort ett försök att förbättra sin utbildningsnivå i gymnasie-
skolan. Kanske kan dessa resultat tolkas som att samtidigt som utveck-
lingen lett fram till att det nästan blivit ”obligatoriskt” för de ungdo-
mar vi studerar att försöka sig på gymnasieutbildning har det också 
blivit vanligare att vara mindre uthållig i dessa ambitioner. 

Det finns vissa könsskillnader bland de lågutbildade vad gäller ande-
len som påbörjar gymnasiestudier. Det är vanligare bland kvinnor än 
bland män, men skillnaderna är små utom för de två första åren, 1996 
och 1997. (Se Tabell B23 på sid. 195 i tabellbilagan). 

En analys av hur det ser ut för lågutbildade med olika födelsebak-
grund över tid, visar, med ett undantag, inte på några stora skillnader 
mellan dem vad gäller andelen som någon gång påbörjat gymnasiestu-
dier. Under tidsperiodens 1996–1998 var andelen som påbörjat gymna-
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siestudier minst en gång, högre bland de lågutbildade med utom-
nordisk bakgrund än bland de lågutbildade i övriga etniska kategorier 
vilket framgår av följande diagram. 

Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, 
i kategorier med olika etnisk bakgrund, som påbörjat 
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Det finns dock vissa skillnader mellan kategorierna om vi ser till hur 
många gånger de gjort sådana utbildningsansträngningar. Detta framgår 
av diagrammet på nästa sida som visar förhållandena för 2003 års lågut-
bildade 22-åringar med olika födelsebakgrund.  
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Andel av lågutbildade 22-åringar i riket år 2003,
i kategorier med olika etnisk bakgrund, som påbörjat 

gymnasieskolan mellan 16 och 22 års ålder
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Andelen som gjort mer än ett försök att påbörja gymnasiestudier är 
högre i kategorierna med utlandsfödda än i kategorierna med ungdo-
mar födda i Sverige. En tolkning kan vara att invandrarungdomarna 
har haft större ambitioner att försöka förbättra sina utbildningsmeriter 
därför att de kan uppleva att invandrarskapet i sig utgör ett handikapp 
på arbetsmarknaden – ett handikapp som inte bör göras ännu större 
genom att tyngas av en ofullständig utbildning.  

Komvuxstudier 
I det svenska utbildningssystemet finns möjligheter att bättra på en 
bristfällig utbildning från grund- och gymnasieskolan, bl.a. via studier 
vid folkhögskola eller vid den kommunala vuxenutbildningen (Kom-
vux). I vår databas finns uppgifter om studier vid Komvux, som kan 
användas för att belysa de lågutbildades försök att förbättra sin utbild-
ning den vägen . 
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Inom Komvux kan man studera på grundläggande nivå eller på gym-
nasial nivå.103 På den grundläggande nivån har man en möjlighet att 
komplettera en bristfällig grundskoleutbildning eller att repetera och 
fräscha upp grundskoleutbildningen inför fortsatta studier på högre 
nivå. På den gymnasiala nivån finns möjlighet att få en fullständig 
gymnasieutbildning för dem som inte har en sådan. Komvux kan också 
nyttjas för att komplettera en befintlig gymnasieutbildning för att få 
behörighet till högskolestudier om sådan saknas, eller för att höja gym-
nasiebetygen och därmed förbättra möjligheten att bli antagen till en 
högskoleutbildning, så kallad ”konkurrenskomplettering”. 

Man kan försöka bli mer konkurrenskraftig inför ansökan till hög-
skolan på olika sätt: genom att läsa upp betyget i en gymnasiekurs som 
man redan har betyg i (”utbyteskomplettering”), eller genom att försö-
ka höja sitt jämförelsetal genom att skaffa sig betyg i kurser som man 
inte har med i sin tidigare gymnasieexamen (”tilläggskomplettering”).104 

Såväl grundläggande som gymnasial Komvux ges i form av ämnes-
kurser som ofta finns på flera nivåer, som t.ex. engelska steg 1 till steg 4 
på grundskolenivå och engelska A till C på gymnasienivå. 

Behörig att delta i grundläggande utbildning vid Komvux är alla som 
är 20 år eller äldre och som har kunskapsbrister på grundskolenivå. 
Behörig till gymnasial utbildning vid Komvux är 20-åringar och äldre 
som har grundskolekompetens. Ett alternativt behörighetskriterium är 
att man har slutfört en gymnasieutbildning om minst tre år. De lågut-
bildade 22-åringar som är föremål för vårt intresse har alltså haft minst 

                                         
103. Underlag för beskrivningen av den kommunala vuxenutbildningens inne-

håll och former har varit SyoGuiden: http://www.syoguiden.com/komvux/ med 
uppgift om senaste uppdatering 2007-03-26 och läst 2007-12-20. 

104. Att möjligheten att läsa upp sina gymnasiebetyg vid Komvux inför högsko-
leantagningen har utnyttjats av så många, har uppmärksammats i den utbildnings-
politiska debatten. Från ansvarigt politiskt håll har man velat förändra detta förhål-
lande genom att skapa incitament för eleverna att göra bra ifrån sig redan i gymna-
sieskolan och inte kalkylera med att de alltid kan läsa upp betygen vid Komvux. 
Från och med hösten 2010 kommer nya antagningsregler till högskolan att träda i 
kraft, som kommer att göra det lättare att bli antagen på en viss utbildning på slut-
betyget från gymnasieskolan och betydligt svårare att komma in efter komplette-
ring. (Högskoleverket: http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/grundlaggandehog-
skoleutbilning/grundniva/tilltradetillgrundniva/beslutadeforandringaritilltradesregler-
na/nyatilltradesreglerensammanfattning.4.42e1e22b10fe36924fe8000618.html, med upp-
gift om senaste uppdatering 2007-12-19 och läst 2007-12-20). 
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(kommunerna kan göra undantag från 20-års regeln) ett par år på sig 
att – i den utsträckning de varit intresserade – försöka använda sig av 
Komvux för att förbättra sin utbildningskompetens. 

Hur vanligt är det då att man sökt sig till Komvux? I vår databas har 
vi tillgång till uppgifter om en individ varit registrerad som studerande 
vid Komvux en viss termin och på vilken nivå.105 Utifrån dessa data 
kan vi redovisa en bild av utvecklingen över tid när det gäller de lågut-
bildades Komvuxstudier. 

Komvuxstudier fram till 22 års ålder 
I diagrammet på nästa sida visas i vilken utsträckning de lågutbildade 
22-åringarna studerat vid Komvux upp till 22-års ålder.106 Andelen som 
gjort så varierar mellan som lägst knappt 30 procent bland 1996 års låg-
utbildade och som högst närmare 45 procent bland 1999 års lågutbilda-
de. 

För de flesta lågutbildade som bedrivit Komvuxstudier har det varit 
fråga om studier på gymnasial nivå. En del lågutbildade har dock också 
behövt komplettera sin grundskoleutbildning. Detta gäller relativt sett 
färre av dem i de senare årskullarna än i de tidigare. Av de lågutbildade 
22-åringarna år 2003 exempelvis, var det drygt nio procent som hade 
bedrivit Komvux-studier på grundläggande nivå (de två nedersta stapel-
segmenten sammantagna), medan motsvarande andel för 1997 och 1998 
års lågutbildade var ca 14 -16 procent. 

För en mindre del av de lågutbildade har det enbart varit fråga om 
Komvuxstudier på den grundläggande nivån, dvs. inga studier alls på 
gymnasial nivå. Detta var mer förekommande bland de lågutbildade i 
de första kohorterna med 22-åringar som vi studerar. Fram till och med 
årskullen 1998, var det ca sju procent som använde Komvux enbart för 
studier på grundläggande nivå, sedan sjunker denna andel och för 
årskullarna på 2000-talet är den ca tre procent. 

 
                                         
105. I utbildningen vid Komvux har den studerande möjligheten att kombinera 

kurser inom olika ämnen och på olika nivåer. I våra registeruppgifter kan en indi-
vid vara bokförd som studerande på flera kurser både på grundläggande nivå och 
gymnasienivå en och samma termin. 

106. När vi talar om studier vid Komvux upp till en viss ålder avses här, liksom 
fortsättningsvis i redovisningen, att man varit registrerad som Komvuxstuderande 
åtminstone under en termin upp till aktuell ålder.  
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Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, 
som studerat på Komvux fram till 22 års ålder
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Diagrammet baseras på tabell B26 i tabellbilagan

 
Det finns tydliga könsskillnader bland de lågutbildade vad gäller 

Komvuxstudier. Som framgår av diagrammen på nästa sida är det be-
tydligt vanligare bland de lågutbildade kvinnorna att man utnyttjat de 
möjligheter som Komvux erbjuder att höja sin utbildningsnivå. 

För den första årskullen lågutbildade vi studerar, dvs. 1996 års 22-
åringar, var andelen som studerat vid Komvux fram till 22 års ålder ca 
18 procentenheter högre bland kvinnorna än bland männen. För års-
kullarna därefter låg kvinnornas procentandel mellan 14 och 16 pro-
centenheter högre än männens. 
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Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003 
som studerat på Komvux fram till 22 års ålder 
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De lågutbildade kvinnornas större engagemang när det gäller att ut-
nyttja de möjligheter som Komvux erbjuder för att höja sin utbild-
ningsnivå, borde rimligen också resultera i att fler kvinnor än män fak-
tiskt också lyckas med detta – även detta ännu inte hunnit visa sig vid 
22 års ålder, då ju samtliga som vi här studerar definitionsmässigt fort-
farande är lågutbildade. Vad som blir resultatet av studieansträngning-
arna på längre sikt återkommer vi till i ett senare avsnitt. 

Det finns också vissa skillnader mellan lågutbildade med olika etnisk 
bakgrund när det gäller studier vid Komvux fram till 22 års ålder. Det-
ta framgår av diagrammen på nästa sida. Skillnaderna gäller framför allt 
mellan dem som är invandrare från utomnordiska länder och övriga.107 
De utomnordiska invandrarna, särskilt de manliga, har i större ut-
sträckning än övriga lågutbildade studerat vid Komvux. Men det har då 
i högre utsträckning också varit fråga om studier på den grundläggande 
nivån. Att de i högre grad än andra har haft behov av att komplettera 
grundskolekunskaperna via Komvuxstudier kan naturligtvis ha att göra 
med att de på grund av bl.a. språksvårigheter inte lyckats tillägna såda-
na kunskaper i samma utsträckning som andra under den tid de gått i 
grundskolan – en tid som för en del av dem, beroende på när de in-
vandrat, kanske inte heller omfattar så många årskurser. 

Så långt kan vi konstatera att möjligheten att via Komvux försöka 
förbättra sin utbildningsstatus redan prövats av en stor del av de lågut-
bildade när de hunnit bli 22 år. För en mindre del har det bara varit 
fråga om studier på grundskolenivå, men flertalet som nyttjat Komvux 
utbildningsresurser har ägnat sig åt studier på gymnasienivå. Även om 
de vid 22 års ålder ännu inte lyckats med att fullt ut genomföra dessa 
gymnasiestudier, så att de lämnat de lågutbildades skara (enligt den de-
finition av dem som vi tillämpar i vår studie) bör många ha hunnit en 
bra bit på väg. Hur långt man hunnit, och hur många det gäller åter-
kommer vi till lite längre fram i detta kapitel 

Komvux förefaller med andra ord vara en mycket viktig resurs i det 
svenska utbildningssystemet för de lågutbildade unga vuxna. Men 
Komvux är nu inte bara en utbildningsresurs för denna grupp. 

 

                                         
107. När det gäller kategorin lågutbildade som är födda i något annat nordiskt 

land bör påpekas att underlaget för andelsberäkningarna omfattar ganska få perso-
ner, totalt 46 män och 35 kvinnor. Se Tabell B27 på sid. 199 i tabellbilagan. 
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Andel av lågutbildade 22-åringar i riket år 2003, i kategorier med 
olika etnisk bakgrund, som studerat på Komvux fram till 22 års ålder 
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I själva verket nyttjas Komvux i hög utsträckning också av dem som 
redan har gymnasieexamen och som där alltså läser gymnasiekurser i 
syfte att förbättra sina gymnasiebetyg och/eller komplettera sin exa-
men genom att skaffa sig betyg i kurser som inte ingick i denna. Detta 
illustreras av följande diagram där vi jämför i vilken utsträckning de 
lågutbildade och de icke lågutbildade bedrivit Komvuxstudier på gym-
nasienivå fram till 22 års ålder. 

Andel 22-åringar i riket åren 1996-2003 som studerat på 
Komvux på gymnasienivå upp till 22 års ålder
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Vi ser i diagrammet att andelarna som bedrivit gymnasiestudier vid 

Komvux fram till 22 års ålder ligger på nästan samma höga nivå bland 
lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar i alla studerade årskullar. 
För den första årskullen, år 1996, är det till och med en högre andel av 
de icke lågutbildade som bedrivit Komvuxstudier på gymnasial nivå. 
För en del av de icke lågutbildade 22-åringarna som bedrivit Komvux-
studier, kan naturligtvis just detta faktum vara orsaken till att de inte 
blir definierade som lågutbildade i vår studie. Dvs. att de är exempel på 
sådana ungdomar, som just tack vare studierna vid Komvux lyckats nå 
fram till en gymnasiekompetens vid denna ålder. Men detta gäller bara 
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en liten del av de icke lågutbildade 22-åringarna. En analys visar att an-
delen av de icke lågutbildade 22-åringarna som uppnått gymnasiekom-
petens via Komvuxstudier bara utgör några procent i de årskullar vi 
studerar.108  

Faktum kvarstår alltså att en betydande del av de redan gymnasieut-
bildade har använt sig av Komvux för att försöka förbättra sina gymna-
siebetyg och/eller komplettera sin examen. Huruvida detta skall be-
traktas som ett önskvärt inslag eller ej i det svenska utbildningssyste-
met kan – och har också – diskuterats. 

Å ena sidan kan man hävda att det är bra att ungdomarna får flera 
utbildningsmässiga chanser. Att det är en god sak att den som under 
den ”ordinarie” gymnasietiden av olika skäl inte förmådde åstadkom-
ma vad han eller hon några år senare upptäcker sig vara i behov av för 
den fortsatta karriären, också får möjlighet att klara detta via vuxenut-
bildningen. Det är ett argument som både kan tyckas ligga i linje med 
idén om ”det livslånga lärandet” och med en positiv och förlåtande 
människosyn där tidigare misslyckanden, tillkortakommanden och fel-
aktiga val inte skall tillåtas bli alltför begränsande och avgörande.  

Å andra sidan kan man anse att de goda möjligheterna som finns, att 
via Komvux förbättra sina ursprungliga resultat från gymnasieskolan, 
gör att många ungdomar mer eller mindre medvetet underpresterar 
under tiden i gymnasieskolan i förvissning om att det alltid går att skaf-
fa sig de meriter man behöver lite längre fram. Att Komvuxoptionen 
närmast underblåser ett slags ”uppskjut till morgondagen-tänkande” 
bland ungdomarna i gymnasieskolan och att vuxenutbildningsresur-
serna därför helt i onödan kommer att belastas av ungdomar som 
egentligt borde ha ”gjort sin läxa” under tiden de gick i skolan. Det är 
väl snarast den senare åsikten som nu vunnit gehör hos de styrande po-
litikerna och föranlett att sådana förändringar skall göras i antagnings-
förfarandet till högskolan, som innebär att gymnasieskolans slutbetyg 
skall få en större tyngd och kompletterande Komvuxmeriter en lägre. 
(se not 104 på sid. 101). 

 

                                         
108. Andelen utgör ca en procent av de ej lågutbildade 22-åringarna 1996-1999. 

För årskullarna 2000-2003 är motsvarande andelar ca tre procent, ca 4 procent, ca 
sex procent och ca 5 procent.  
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Komvuxstudier efter 22 års ålder 
Hur ser det ut när man blir äldre? I vilken utsträckning utbildar man 
sig vid Komvux efter 22 års ålder? Eftersom vi i vår studie utgår från 
22-åringar och har ett dataunderlag som i dagsläget bara sträcker sig 
fram till år 2003, kan vi inte följa våra studieobjekt så många år framåt 
efter 22-årsdagen. Men vi har i alla fall möjlighet att undersöka vad som 
händer mellan 23 och 25 års ålder, för våra ungdomskohorter från åren 
1996-2000. När det gäller den tidigaste kohorten, 22-åringarna år 1996, 
kan vi även göra en uppföljning under ytterligare några år, fram till 29 
års ålder. 

Vi börjar med att i följande diagram redovisa studier vid Komvux 
mellan 23 och 25 års ålder för de årskullar där detta kan studeras i vårt 
material: 

Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2000, 
som studerat på Komvux mellan 23 och 25 års ålder
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Vi ser att studier vid Komvux är fortsatt vanligt förekommande ock-

så efter 22 års ålder bland de lågutbildade. Andelen av de lågutbildade 
som studerat vid Komvux mellan 23 och 25 års ålder varierar mellan 
som lägst drygt 30 procent för de lågutbildade år 2000 och som högst 
närmare 40 procent bland de lågutbildade år 1998. Det är ungefär sam-
ma nivåer på studiedeltagandet som vi tidigare visade gälla för åren 
fram till 22 års ålder. Andelen vars Komvuxstudier mellan 23-25 års ål-
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der omfattat studier på grundläggandenivå har minskat över tid från ca 
10 procent bland 1996 års lågutbildade till drygt 5 procent bland de låg-
utbildade år 2000. 

Av diagrammen på följande sida framgår att det finns samma köns-
skillnad här som när det gällde Komvux-studier upp till 22 års ålder: 
Bland de lågutbildade kvinnorna är det en avsevärt högre andel än 
bland männen som försökt förbättra sin utbildning via Komvux. Rela-
tivt sett är det för de olika årskullarna mellan ungefär 50 procent och 
80 procent fler lågutbildade kvinnor än män som gjort så, där den 
största relativa skillnaden gäller för årskullen år 1996. 

Bland dem som ej var lågutbildade som 22-åringar var det inte lika 
vanligt med Komvuxstudier i 23-25-årsåldern, som före 22 års ålder. En 
redovisning av detta finns i ett diagram längre fram (sid. 112). För de 
som ej var lågutbildade varierar andelen med gymnasiala Komvuxstu-
dier mellan som högst 21 procent för årgångarna 1996 och 1997 och 
som lägst ca 16 procent för årgången 2000. För samtliga årgångar är an-
delen därmed lägre eller mycket lägre än motsvarande andelar avseende 
Komvuxstudier fram till 22 års ålder. Detta är givetvis också vad man 
kan vänta sig då många som behövt konkurrenskomplettera för att 
komma in på önskad högskoleutbildning i ökad utsträckning hunnit 
klara av detta med stigande ålder. 

Om vi i samma diagram fokuserar på de lågutbildade som bedrivit 
Komvuxstudier på gymnasial nivå kan konstateras att ansträngningar-
na att uppnå gymnasiekompetens således har fortsatt i relativt hög ut-
sträckning bland de lågutbildade även under treårsperioden efter det år 
man fyllt 22. Andelen som försökt varierar mellan som lägst knappt 30 
procent och som högst ca 37 procent bland de lågutbildade årgångar 
som vi har möjlighet att redovisa. En jämförelse med den tidigare redo-
visningen av dem som bedrev sådana studier fram till 22 års ålder (se 
diagram på sid. 107 ovan) visar att det bland de lågutbildade 22-åringar-
na 1996 och 1997, till och med var vanligare att man bedrivit Komvux-
studier på gymnasienivå i 23-25-årsåldern än i 20-22-årsåldern. Bland de 
lågutbildade 1998 var det lika vanligt med Komvuxstudier treårsperio-
den efter 22 år som före, medan andelen som studerat efter 22 års ålder 
var lägre än andelen som gjort det före bland de lågutbildade 1999 och 
2000. 
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Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2000 
som studerat på Komvux mellan 22 och 25 års ålder 
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Andel 22-åringar i riket åren 1996-2000 som studerat på 
Komvux på gymnasienivå mellan 22 och 25 års ålder
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Att så pass många lågutbildade både före och efter 22 års ålder satsar 

på att uppnå gymnasiekompetens via vuxenutbildningen kan väl ses 
som bekräftelse på att denna utbildningsform svarar emot ett stort be-
hov hos de utbildningssvaga unga vuxna som vår studie handlar om. 
Men en fråga som vi ännu inte har försökt besvara är i vilken utsträck-
ning denna utbildningsinstitution verkligen lyckas ge de lågutbildade 
den utbildningsnivåhöjning som de eftersträvar. Hur många av de låg-
utbildade är det som faktiskt lyckas med att höja sin utbildningsstatus 
och lämna den svaga position i utbildningssamhällets bottenskikt, där 
vi fann dem när vi inledde vår studie? Vi skall försöka ge ett svar på 
den frågan i följande avsnitt. 
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Lågutbildade som höjer sin utbildningsnivå 
Eftersom vårt dataunderlag omspänner tiden fram till år 2003 kan våra 
lågutbildade 22-åringar följas olika långt över tid beroende på vilken 
årskull de tillhör. Den årskull vi kan följa längst är 1996 års lågutbilda-
de, som uppnått 29 års ålder år 2003. Nästa årskull, de lågutbildade 
1997, kan vi följa tills de är 28 år, den därpå följande årskullen tills de är 
27 år osv. Utifrån dessa förutsättningar skall vi här redovisa en analys 
av i vilken utsträckning de lågutbildade har höjt sin utbildningsnivå ef-
ter 22 års ålder. Med utbildningsnivåhöjning avses att man förvärvat en 
utbildningskompetens motsvarande en treårig gymnasieutbildning eller 
högre, dvs. en eftergymnasial utbildningsnivå. 

I diagrammen på följande sida ges en sammanfattande bild av hur det 
gått för de fyra årskullar som vi kan följa längst. De visar hur stor an-
del av de lågutbildade i årskullarna som vid 26 års ålder eller senare 
uppnått en utbildningsnivå som motsvarar minst treårigt gymnasium. 
Staplarna i de fyra nedre graferna representerar procentandelen av 
samtliga lågutbildade i årskullen som höjt utbildningsnivån vid en viss 
ålder, medan staplarna i de övre fyra representerar motsvarande ut-
tryckt i absoluta tal, dvs. hur många personer det är fråga om. 

Vid 26 års ålder har– i alla årskullar – ett antal lågutbildade lyft sig 
utbildningsmässigt och för varje år som går efter 26-årsåldern är det fler 
och fler som gjort så. Detta gäller, så långt vi kan överblicka, ända upp 
till 29 års ålder. Det är dock inte fråga om några stora andelar av de 
lågutbildade som lyckas göra detta. Efter fyra år, vid 26 års ålder, hand-
lar det om ca sex, sju procent. Och efter sju år, vid 29 års ålder, rör det 
sig om drygt tio procent, vilket alltså gäller de lågutbildade från 1996.  

När vi konstaterar att det bara är ca en tiondel av de lågutbildade 
som efter sju år lyckats höja sin utbildningsnivå, kan vi samtidigt på-
minna om den tidigare redovisningen, som visat att det ju inte heller är 
alla som alls försökt att höja den. I alla fall inte via Komvuxstudier, 
som är det alternativ som i första hand står till buds för de personer i 
de åldrar det här är fråga om. Av föregående avsnitt framgick t.ex. att 
av de lågutbildade i de fyra årskullar, som finns representerade i dia-
grammen på nästa sida, var det i runda tal en tredjedel som bedrivit 
Komvuxstudier på gymnasial nivå mellan 22 och 25 års ålder. 
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Lågutbildade 22-åringar i riket, som vid en viss ålder höjt sin utbildningsnivå 
till minst treårig gymnasieutbildning: antal och andel i procent 
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  Diagrammen baseras på tabell B30 i tabellbilagan 
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Hur stor andel av de lågutbildade som fram till och med en viss ålder 
bedrivit Komvuxstudier på gymnasial nivå har då höjt sin utbildnings-
nivå? En separat analys som enbart avser dem som en eller flera termi-
ner studerat vid Komvux på gymnasial nivå har genomförts för att be-
lysa denna fråga.  

Som man kan förvänta sig resulterar denna analys i att andelen som 
höjt sin utbildningsnivå blir högre än vad diagrammen för de fyra 
årskullarna på föregående sida visar. För motsvarande årskullar lågut-
bildade blir andelen som höjt sin utbildningsnivå vid 26 års ålder ca 10-
13 procent och andelen som gjort så vid 29 års ålder blir ca 20 procent, 
vilket är ungefär en dubbelt så hög andel som den som gällde för alla 
lågutbildade i årskullen 1996.109 

Kanske kan man tycka att också dessa andelar ter sig låga – t.ex. att 
det ”bara” är en femtedel av de lågutbildade som bedrivit komvuxstu-
dier på gymnasial nivå som också lyckats nå gymnasiekompetens vid 
29 års ålder. Nu har vi inte inom ramen för denna studie haft möjlighet 
att mer i detalj undersöka de Komvuxstuderandes utbildningshistorik, 
hur många terminer studierna omfattat, avhopp och omstarter i studi-
erna etc., vilket skulle kunna ge en klarare bild av de lågutbildades stu-
dieframgångar och studiemisslyckanden inom vuxenutbildningen och 
hur många det är som av det ena, andra eller tredje skälet inte klarat av 
att fullfölja en utbildning som man gett sig in på. Dessa frågor skulle 
kunna utredas i en fördjupad studie om lågutbildades utbildningsvägar 
där också folkhögskola och arbetsmarknadsutbildning kunde tas med, 
vilket kan se som ett uppslag till fortsatt forskning på området. 

Men oavsett dessa outredda frågor kan vi med våra data visa att det 
trots allt ändå finns ett antal personer – ett tusental individer av kött 
och blod i en årskull lågutbildade om vi talar om ett tidsspann på sju 
år – som förmår ta tillvara de möjligheter vuxenutbildningen erbjuder 
att åstadkomma ett utbildningsmässigt lyft, att ta ett kliv uppåt i ut-
bildningssamhällets hierarki. 

För en del av dessa är det också fråga om ett rejält kliv. Av de lågut-
bildade som höjt sin utbildningsnivå vid 26 års ålder hade merparten 
avancerat till en eftergymnasial utbildningsnivå. Och detsamma gäller 

                                         
109. Resultatet av analysen av utbildningsnivåhöjningar för dem som bedrivit 

studier vid Komvux visas i Tabell B31 på sid. 201. 
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29-åringarna i årskullen lågutbildade från 1996. Av de sistnämnda var 
det som vi redovisat ovan ca tio procent som höjt sin utbildningsnivå, 
varav drygt sex procentenheter höjt den till eftergymnasial utbild-
ningsnivå. Motsvarande andelar om vi ser enbart till dem som studerat 
vid Komvux på gymnasial nivå före 29 års ålder, var ca tjugo procent 
som höjt sin utbildningsnivå, respektive drygt tolv procentenheter som 
uppnått eftergymnasial utbildningsnivå.110 

Tidigare har vi flera gånger haft skäl att peka på könsskillnader när 
det gäller utbildningsresultat och utbildningsansträngningar. Så också 
nu, när vi talar om de lågutbildade som höjt sin utbildningsnivå efter 
22 års ålder. Och återigen är det kvinnorna som ligger i tätposition. I 
diagrammen på nästa sida visas, för samma årskullar lågutbildade som 
vi nyss diskuterat, en jämförelse mellan könen när det gäller andelen 
som vid en viss ålder höjt sin utbildningsnivå till en nivå motsvarande 
tre års gymnasieutbildning eller högre. 

I diagrammen framträder könsskillnaderna mycket tydligt. För varje 
årskull lågutbildade, och för varje redovisad ålder, gäller att andelen 
kvinnor som höjt sin utbildningsnivå är högre än motsvarande för 
männen. Vid 26 års ålder är det ungefär dubbelt så vanligt bland kvin-
norna som bland männen att man lyckats med detta. Vid 29 års ålder, 
som alltså gäller för årskullen från 1996, är andelen mer än dubbelt så 
hög bland kvinnorna, eller drygt fjorton procent jämfört med drygt 
sex procent. Könsskillnaderna går i samma riktning om vi återigen ser 
till andelen som höjt sin utbildningsnivå av enbart dem som studerat 
på gymnasial nivå vid Komvux, men de ter sig då inte lika stora.111 

Sammanfattningsvis har vi det här kapitlet om de lågutbildades ut-
bildningsansträngningar kunnat visa att den klena utbildningskarriären 
fram till 22 års ålder i allmänhet inbegriper ett eller flera resultatlösa 
försök att ta sig fram i den vanliga gymnasieskolan. För många inbe-
griper den också studier vid Komvux, studier som vid 22 års ålder inte 
avsatt resultat i form av uppnådd gymnasiekompetens – det är ju av-
saknaden av sådan kompetens som definierar personerna som lågutbil-
dade i vår undersökning. 

                                         
110. Se Tabell B30 och Tabell B31 på sid. 201 i tabellbilagan.  
111. Se Tabell B31på sid. 201 i tabellbilagan.  
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Lågutbildade 22-åringar i riket, som vid en viss ålder höjt sin utbildningsnivå 
till minst treårig gymnasieutbildning: andel i procent bland män och kvinnor 
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Diagrammen baseras på tabell B30 i tabellbilagan 
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Men, som vi förmodade i ett tidigare kapitel, när vi där undersökte vad 
de lågutbildade 22-åringarna år 2003 var sysselsatta med och såg att en 
hel del ägnade sig åt någon form av utbildning, är den lågutbildades ut-
bildningsstatus inte huggen i sten. Utbildningsansträngningarna pågår 
för fullt för många vid 22 års ålder och fortsätter åren därefter. Upp-
emot en tredjedel eller mer av de lågutbildade, fler bland kvinnorna 
och färre bland männen, kämpar vidare med Komvuxstudier på grund-
skolenivå eller gymnasial nivå mellan 23 och 25 års ålder. Och försöken 
att förbättra utbildningsnivån genom att utnyttja vuxenutbildningssy-
stemets möjligheter fortsätter för en del i än högre åldrar, som längst 
till 29 år som är den högsta ålder vi kan överblicka för någon av de ko-
horter lågutbildade som vi studerar. 

Andelen av de lågutbildade som faktiskt höjer sin utbildningsnivå ef-
ter 22 års ålder, och uppnår minst gymnasiekompetens, ter sig kanske 
inte imponerande hög.  Efter fyra år, vid 26 års ålder, är det ca sex, sju 
procent som lyckats med detta. Och efter sju år, vid 29 års ålder i den 
kohort som vi kan följa så långt upp i åren, rör det sig om drygt tio 
procent. Men dessa tio procent representerar dock mer än 1 100 perso-
ner som gjort ett utbildningsmässigt lyft, varav en större del från den 
utbildningsmässiga bottennivå de befann sig på ända upp till en efter-
gymnasial utbildningsnivå. 

Vi måste också understryka att det vi redovisat och diskuterat hand-
lar om hur många av de lågutbildade som uppnått en formellt högre 
utbildningsstatus, vilket är vad vi har möjlighet att mäta och siffermäs-
sigt beskriva. Att studier bedrivits – inom ungdomsskolan och vuxen-
utbildningen – utan att detta resulterat i uppnådd gymnasiekompetens, 
betyder givetvis inte att dessa studier saknar värde för den enskilde el-
ler för samhället. Den kunskap och de erfarenheter som man tillägnat 
sig vid dessa studier kan förutom att på olika sätt vara personligt beri-
kande också visa sig vara värdefulla i arbetslivet och i andra sociala 
sammanhang. 

 
 
 



Utbildningssamhällets underklass?  Sysselsättning och försörjning 

119 

Sysselsättning och försörjning 

I ett tidigare kapitel undersökte vi vad man gjorde som lågutbildad 22-
åring år 2003. Vi kom fram till att förvärvsarbete och studier – i varie-
rande omfattning – var det som merparten ägnade sig åt. Omkring en 
femtedel var registrerade som studerande under året vid Komvux, 
folkhögskola eller någon annan utbildningsinstitution och av dem som 
ej var studerande hade merparten i högre eller lägre utsträckning eta-
blerat sig i arbetslivet och därmed i varierande grad lyckats skapa sig en 
egen försörjning genom förvärvsarbete. För en del hade detta lyckats 
mycket bra. Mer än var sjätte lågutbildad 22-åring som inte var stude-
rande hade förvärvsinkomster på en nivå som låg högre än den för-
värvsarbetande befolkningens medianinkomst och för ungefär fyra 
procent låg den på en nivå som översteg befolkningens medianinkomst 
med minst 25 procent. För andra var kontakten med arbetsmarknaden 
mer osäker och sporadisk och förvärvsinkomsterna blygsamma. 

Samtidigt kunde vi också visa att det fanns en relativt stor grupp 
bland de ej studerande lågutbildade, motsvarande ungefär en av fyra 
bland männen och nästan en av fem bland kvinnorna, som helt tycks 
ha stått utanför arbetslivet detta år och inte hade några som helst ar-
betsinkomster. För dessa personer, liksom för dem som bara haft för-
värvsarbete i liten omfattning måste rimligen andra försörjningskällor 
ha tagits i anspråk, kanske föräldrar eller olika offentliga försörjnings-
system. 

Så såg det alltså ut när vi studerade de lågutbildade 22-åringarna år 
2003. I detta kapitel skall vi följa upp dessa resultat, genom att under-
söka hur de lågutbildades göranden och arbetsmarknadsrelationer ut-
vecklas över tid och i vilken utsträckning de kommit att utnyttja olika 
offentliga försörjningssystem under den period som vi kan följa dem. 
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Förhoppningen är att vi härigenom skall få en mer tydlig bild av vad 
de lågutbildade gör, hur de lyckas på arbetsmarknaden och vad de lever 
av och om det går att finna några särskiljande drag mellan dem som det 
tycks gå bra för och dem som lyckas sämre. 

Förvärvsarbete och annat från arton års ålder 
Vi skall i detta avsnitt följa utvecklingen från och med arton års ålder –
 med fokus på förvärvsarbete och relation till arbetsmarknaden – i de 
olika kohorter lågutbildade som vi studerar. Detta innebär att 1996 års 
lågutbildade 22-åringar kommer att följas i våra registerdata från år 
1992, då de var arton år fram till 2003, då de var 29 år, medan årskullen 
från 1997 följs från 18 års ålder 1993 fram till 28 års ålder år 2003 osv. 
Som analysinstrument skall vi utgå från den typ av mått på etablering 
på arbetsmarknaden som vi presenterade i ett tidigare kapitel, och som 
baseras på uppgifter om studier, arbetsinkomster och indikatorer på 
förekomst av arbetslöshet.112 Innan vi går in på en redovisning av hur 
våra lågutbildades relation till arbetsmarknaden utvecklats, skall vi 
dock först kommentera ett anmärkningsvärt förhållande, som fram-
kommit när vi följt utvecklingen över tid.  

Avlidna i låga åldrar 
När vi i våra registerdata följt en ålderskohort, t.ex. 22-åringarna 1996, 
framåt i tiden för att exempelvis fastställa hur stor andel som efter ett 
visst antal år lyckats etablera sig på arbetsmarknaden visar det sig att 
det uppträder ett visst, med tiden växande, bortfall av personer i den 
aktuella utgångspopulationen. Detta är i och för sig inget oväntat eller 
konstigt, då våra underliggande registerdata för varje år bara omfattar 
personer som varit folkbokförda i Sverige vid årets slut. Personer som 

                                         
112. Etableringsmåttet, som är modellerat efter Högskoleverkets mätningar av 

hur väl de högskoleexaminerade lyckats etablera sig på arbetsmarknaden några år 
efter examen, presenteras i avsnittet Etablering på arbetsmarknaden på sid. 32ff. De-
taljerad information om de definitioner som tillämpats för år 2003 finns i not 44 på 
sid. 33. När vi definierat måttet för övriga år har vi utgått från samma kriterier som 
där anges, med undantag för att inkomstgränserna ändrats så att de för varje år före 
2003 räknats ned med tre procent i förhållande till nästföljande år. Detta för att 
måttet skall vara anpassat till en uppskattad genomsnittlig löneökningstakt under 
den period vi studerar.  
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utvandrar från Sverige ett visst år, ”lämnar” därmed den population vi 
undersöker, fram till det år de återinvandrar – om nu så skulle ske. 
Och trots att vår studie handlar om unga personer förekommer också 
att ett visst bortfall uppstår i våra registerdata på grund av dödsfall. Det 
är när vi närmare undersöker sistnämnda bortfall, som det anmärk-
ningsvärda förhållandet framkommer att det här finns en tydlig skill-
nad mellan de lågutbildade och de icke lågutbildade. Vi tycker att detta 
är värt att särskilt redovisa, vilket – för de fyra kohorter som vi kan 
följa längst i vårt material – görs i diagrammen på nästa sida. I Tabell 
B32 i tabellbilagan finns en redovisning också för övriga kohorter. 

Diagrammen visar hur stor andel av personerna i den ursprungliga 
kohorten med 22-åringar som är avlidna vid 23 års ålder, vid 24 års ål-
der, vid 25 års ålder osv. Kurvorna visar alltså den kumulerade andelen 
avlidna vid en viss ålder från 23 år och uppåt för lågutbildade män och 
kvinnor liksom för de män och kvinnor som inte var lågutbildade vid 
22 års ålder. För båda könen, men i synnerhet bland männen, finns en 
skillnad mellan lågutbildade och icke lågutbildade i andelen avlidna vid 
en viss ålder. Bland de lågutbildade är andelen avlidna genomgående 
högre, och skillnaden växer med stigande ålder. Detta gäller i alla fyra 
redovisade ålderskohorter så långt fram vi kan följa dem i vårt regis-
termaterial. 

Våra data, som baseras på ett totalmaterial av befolkningen, visar 
alltså att det finns en överdödlighet bland de lågutbildade och i särskilt 
hög grad bland männen. Vårt dataunderlag innehåller dock inte sådana 
uppgifter att orsaken till denna överdödlighet närmare kan förklaras. 
Vi kan därför bara spekulera i några tänkbara (del-)förklaringar. 

En sådan skulle kunna vara att utbildningskarriären för en del per-
soner redan från tidig ålder hämmas av olika typer av sjuklighet och 
funktionshinder och att dessa just därför blir lågutbildade. Denna kate-
gori kommer då att få en överrepresentation av personer med en hälso-
status som medför risk för tidig död. En annan och kanske tyngre för-
klaring kan vara att missbruk och andra riskbeteenden i unga år kan 
påverka prestationerna i skolan, och öka sannolikheten för att bli låg-
utbildad. Därmed kommer det att bland de lågutbildade finnas en över-
representation av personer som genom sin riskabla livsföring kan råka 
ut för död i tidig ålder p.g.a. drogrelaterade sjukdomar, trauma i sam-
band med våld eller olyckor i trafiken eller i andra sammanhang, eller 
därför att livsföringen bidragit till att framkalla suicidala tillstånd. 
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Andel av rikets 22-åringar som är avlidna vid en viss ålder 
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 Diagrammen baseras på tabell B32 i tabellbilagan 
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Det sistnämnda, suicid, i den utsträckning sådan förekommer som 
överrepresenterad dödsorsak bland de lågutbildade, (vi påminner om 
att vi här bara spekulerar om olika tänkbara förklaringar), skulle också 
kunna tänkas ha ett mer direkt samband med att man upplever sig ha 
misslyckats med sin utbildning, vilket i sin tur bidrar till att framkalla 
depressiva tillstånd. 

Längre än till sådana här mer eller mindre rimliga hypoteser kom-
mer vi inte när det gäller dessa personer som fått sluta sina liv i så unga 
år. Kanske kan det vara ett uppslag till vidare forskning att närmare 
försöka utreda vilken bakgrunden är till det fynd vi här redovisat be-
träffande överdödligheten bland de lågutbildade. Möjligen skulle en 
framkomlig väg kunna vara att utforma en registerstudie där också 
uppgifter från dödsorsaksregistret och socialtjänsten tas med i dataun-
derlaget, om erforderliga tillstånd till detta kan erhållas från Etikpröv-
ningsnämnden och andra berörda myndigheter. 

Inom systemen eller utanför? 
Vi fortsätter nu vårt försök att belysa hur de lågutbildades situation ut-
vecklas över tid genom att översiktligt visa i vilken utsträckning de 
finns någonstans inom utbildningssystemet eller på arbetsmarknaden 
eller utanför båda dessa system vid olika åldrar. Liksom i föregående 
avsnitt gör vi det här för de fyra kohorter som vi kan följa längst i vårt 
material och hänvisar till tabellbilagan för en redovisning för övriga 
kohorter.113 

I de fyra diagrammen på nästa sida jämförs utvecklingen för de låg-
utbildade och de icke lågutbildade med avseende på den status de har 
vid olika åldrar. De nedre svarta stapelsegmenten i diagrammen repre-
senterar den andel i respektive årskull som har en relativt stark an-
knytning till arbetsmarknaden. De utgör en sammanslagning av de två 
kategorierna som enligt det mått vi använder kan betraktas som etable-
rade eller som har en osäker ställning på arbetsmarknaden. De mörk-
grå stapelsegmenten ovanför dessa representerar personer med en svag 
ställning på arbetsmarknaden, medan de ljusgrå står för de personer 
som klassificerats som studerande under aktuellt år, och de ofärgade 
segmenten representerar dem som varken har någon arbetsmarknads-
anknytning eller klassificerats som studerande. 

                                         
113. Se Tabell B33 på sid. 203ff. 
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Rikets 22 åringar 1996-1999 fördelade efter anknytning till 
arbetsmarknad eller studier eller utanförskap vid olika åldrar 
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De streckade, mycket små, stapelsegmenten högst upp motsvarar de 
personer i årskullen som ett visst år inte längre finns i populationen. 
En mindre del av dessa är de personer som avlidit, som vi behandlade i 
föregående avsnitt, medan de resterande är personer som aktuellt år be-
finner sig utomlands och inte är folkbokförda i Sverige vid årets slut. 

Ett tydligt mönster i diagrammen är att andelen som befinner sig 
utanför både utbildningssystemet och arbetsmarknaden är högre bland 
de lågutbildade i alla ådrar och årskullar. Andelen är aldrig högre än 
fem, sex procent bland de icke lågutbildade, medan den bland de lågut-
bildade i vissa åldrar överstiger tjugo procent. Andelen som är utanför 
både studier och arbetsmarknad ökar upp till 21-års ålder, varefter den 
minskar fram till 24-25 års ålder för att sedan ligga kvar på ungefär 
oförändrad eller till och med något högre nivå. 

Ett annat förhållande som kan utläsas i diagrammen är att andelen 
som ägnar sig åt utbildning genomgående är högre bland de icke lågut-
bildade än bland de lågutbildade även om skillnaderna inte är så stora 
när vi jämför dem vid högre ålder. Vid arton till nitton års ålder är 
skillnaden i andelen studerande stor i den äldsta årskullen, medan den 
blir allt mindre i de senare årskullarna, som en följd av att de lågutbil-
dade i allt högre utsträckning är studerande. 

När det gäller arbetsmarknadsanknytningen visar diagrammen att i 
de allra yngsta åldrarna är andelen med stark anknytning högre bland 
de lågutbildade än bland de icke lågutbildade. Men från 21 till 22 års ål-
der är förhållandet det motsatta. Vid 26 års ålder, som är den ålder till 
vilken vi kan följa personerna i alla fyra redovisade årskullar, är det 
mellan 13 och drygt 16 procentenheter fler bland de icke lågutbildade 
som har stark anknytning till arbetsmarknaden och vid 29 års ålder, är 
det nästan 17 procentenheter fler. 

Andelen med en svag anknytning till arbetsmarknaden är högst vid 
20 eller 21 års ålder bland de icke lågutbildade varefter den minskar för 
att vid 26 års ålder vara hälften, eller mindre än hälften så stor som den 
var vid 21 år. Bland de lågutbildade finns inte en lika påtaglig minsk-
ning av andelen med svag arbetsmarknadsanknytning efter 21 års ålder 
och vid 26 års ålder är andelen ungefär dubbelt så hög som bland de 
icke lågutbildade. 

Sammanfattningsvis finner vi alltså att de lågutbildade i högre ut-
sträckning befinner sig utanför både utbildningssystemet och arbets-
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marknaden och att de i mindre utsträckning har en stark arbetsmark-
nadsanknytning och i högre utsträckning en svag sådan. 

Lågutbildade män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden 
När det gäller arbetsmarknadsanknytningen för de lågutbildade kan vi 
belysa situationen ytterligare genom att fokusera enbart på dem som 
inte studerar och göra en mer detaljerad och könsuppdelad redovis-
ning, där vi särskiljer dem som enligt vårt etableringsmått klassificeras 
som etablerade från dem som klassificeras som att de har en osäker 
ställning på arbetsmarknaden, dvs. de som ovan sammanfördes i kate-
gorin med stark arbetsmarknadsanknytning. Vi fördelar alltså för varje 
år de som kvarstår i populationen och som ej är studerande i de fyra 
kategorierna etablerade, osäker ställning på arbetsmarknaden, svag ställ-
ning på arbetsmarknaden och utanför arbetsmarknaden så att procent-
andelarna för dessa fyra kategorier summerar till hundra. 

Resultatet för de fyra 22-åringskohorterna 1996 till 1999, redovisas i 
diagrammen på nästa sida.114 Av dem framgår att de lågutbildade män-
nen har lyckats etablera sig bättre på arbetsmarknaden än de lågutbil-
dade kvinnorna och att en större andel av kvinnorna har en svag ställ-
ning på arbetsmarknaden eller befinner sig helt utanför den. Detta gäll-
er i alla fyra årskullarna och i alla åldrar. Det tycks också vara så att 
även om andelen som har en svag ställning på arbetsmarknaden eller 
står helt utanför den, blir avsevärt mindre med stigande ålder så avtar 
denna tendens när man blivit 25, 26 år och kvarstår sedan på en relativt 
hög nivå. Vid 26 års ålder var det mellan ca 40 och 47 procent av de 
lågutbildade männen i de olika årskullarna som hade en svag ställning 
på arbetsmarknaden eller stod helt utanför den. Och bland de lågutbil-
dade kvinnorna låg motsvarande andel mellan 55 procent och närmare 
60 procent. Om vi ser till den årskull som vi kan följa längst upp i åld-
rarna gäller att mer än var tredje lågutbildad man och mer än varannan 
lågutbildad kvinna stod helt utanför arbetsmarknaden eller hade en 
svag ställning på den vid 29 års ålder. 

 
 

                                         
114. I underlagstabellen i tabellbilagan finns en redovisning även för kohorterna 

efter 1999. Se Tabell B34 och Tabell B35 på sid. 209ff. 
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Lågutbildade 22 åringar i riket 1996-1999 (kvarstående i populationen och ej 
studerande) fördelade efter etablering på arbetsmarknaden vid olika åldrar 
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Det är alltså en betydande andel av de lågutbildade – och vi talar här 
enbart om dem som inte var studerande eller befann sig utomlands –
 som långt upp i åldrarna verkar ha svårt att skapa sig en egen försörj-
ning genom förvärvsarbete. Och detta förhållande gäller i särskilt hög 
grad för kvinnorna. 

I ett tidigare kapitel visade vi att det fanns en överrepresentation av 
personer som blev föräldrar i tidig ålder bland de lågutbildade, och att 
föräldraskap i unga år, i synnerhet för kvinnornas del, påtagligt ökade 
risken att bli lågutbildad. Mot denna bakgrund kan det vara intressant 
att se om det finns något samband mellan föräldraskap och etablering-
en på arbetsmarknaden bland de lågutbildade. 

I diagrammen på nästa sida görs en jämförelse mellan lågutbildade 
med och utan barn vid en viss ålder med avseende på om man är eta-
blerad på arbetsmarknaden eller står helt utanför den vid denna ålder. 
Jämförelsen avser endast personer som inte var studerande aktuellt år. I 
diagrammet är det den årskull vi kan följa längst, 1996 års lågutbildade, 
som studeras, och vi redovisar deras arbetsmarknadsstatus när de var 22 
år samt när de var 26, 27, 28 och 29 år.115  

Det tycks som om de lågutbildade som har barn vid en viss ålder i 
viss utsträckning också har en annan arbetsmarknadsstatus vid denna 
ålder. Men det ser olika ut för män och kvinnor. Bland männen är ten-
densen att de lågutbildade som har barn är etablerade på arbetsmark-
naden i högre utsträckning än de som inte har barn, medan det motsat-
ta gäller bland de lågutbildade kvinnorna. Och bland de lågutbildade 
männen gäller också att andelen som står helt utanför arbetsmarkna-
den är påtagligt lägre bland dem som är föräldrar, jämfört med dem 
som ej har barn. Bland kvinnorna är sambandet det omvända vid 22 års 
ålder, medan skillnaderna mellan mödrar och icke mödrar är små från 
26 års ålder. I detta sammanhang kan påpekas att i definitionen av det 
etableringsmått som vi tillämpar är det inte bara de direkta inkomster-
na från anställning (eller näringsverksamhet) som används som kriteri-
um, utan den totala arbetsinkomsten som förutom kontant bruttolön 
och inkomst av aktiv näringsverksamhet också innefattar arbetstidsre-
laterade sociala inkomster som sjuk- och havandeskapspenning, föräld-
rapenning etc.  

                                         
115. Motsvarande data för kohorterna 1997 till 1999, så långt vi kan följa dem, 

redovisas i Tabell B38 och Tabell B39 på sid. 223f i tabellbilagan 



Utbildningssamhällets underklass?  Sysselsättning och försörjning 

129 

 

Ställning på arbetsmarknaden vid olika åldrar för dem som var lågutbildade 
22-åringar 1996. Jämförelse mellan dem med och utan barn vid aktuell ålder 
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En tolkning av de data vi här redovisat kan vara att de återspeglar de 
traditionella könsrollerna när det gäller ansvar för försörjning och barn 
i familjen. De lågutbildade män som blir fäder ser till att skaffa sig en 
position på arbetsmarknaden så att de kan svara emot de krav och för-
väntningar som finns på dem som familjeförsörjare. För en del av de 
lågutbildade kvinnorna kan moderskapet i stället i utgöra ett hinder för 
en etablering på arbetsmarknaden genom att man får ta huvudansvaret 
för barnens skötsel. 

Tidig etablering eller tidigt utanförskap? 
Som vi förmodat i ett tidigare kapitel skulle antagligen fler ungdomar 
än vad som är fallet skaffa sig ett förvärvsarbete redan i tonåren, bara 
de finge den chansen. I och med att arbetsmarknaden för ungdomar hi-
storiskt sett krympt samman är det emellertid inte så lätt att etablera 
sig som förvärvsarbetande i unga år.116 Samtidigt som det inte är så lätt 
att etablera sig på arbetsmarknaden som tonåring, förväntas man göra 
som det stora flertalet jämnåriga: studera. Det är också på detta spår 
som kommunala myndigheter med ungdomsansvar försöker lotsa in 
alla efter grundskolan.117 

Men om man av olika skäl, som för en del ungdomar kanske bäst 
kan sammanfattas i det lite oprecisa begreppet ”skoltrötthet”, värjer sig 
mot alla försök att uppfylla utbildningssamhällets förväntningar att 
slutföra en gymnasieutbildning och helst mer än så, riskerar man att 
hamna i ett utanförskap som för en del kan bli långvarigt. Om man 
under flera viktiga ungdomsår varken hittar in på arbetsmarknaden el-
ler lyckas ta sig fram på någon av de utbildningsvägar som erbjuds har 
man knappast en bra grund att stå på inför framtiden. Och omvänt: 
om man, trots allt, redan tidigt lyckas få in en fot på arbetsmarkna-
den – utan att först ha skaffat sig den utbildning som numera nästan 
betraktas som obligatorisk, trots att den formellt är frivillig – så borde 
man rimligen ha bättre chanser att också klara sig framöver, man har 

                                         
116. En jämförelse med övriga nordiska länder visar att tonåringarnas arbets-

marknad inte utvecklats på samma negativa sätt i Norge, Danmark och Island se-
dan mitten på 1980-talet och fram till 2005. I Danmark har sysselsättningen bland 
15 till 19-åringar under denna period legat på en relativt jämn nivå långt över den i 
Sverige där den minskat avsevärt, och i Island har den stigit och hamnat på en hög-
re nivå än Danmarks under denna period. Pettersson (2007) sid. 2f.  

117. A.a. sid. 12. 
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ju åtminstone den fot man fått in på arbetsmarknaden att stå på. Det är 
dessa resonemang och hypoteser som vi skall försöka belysa i detta av-
snitt genom att jämföra vilken situation lågutbildade med olika ar-
betsmarknadsstatus vid slutet av tonåren har tio, elva år senare. Hur 
har det gått för dem som förvärvsarbetade redan i unga år? Vad har 
hänt med dem som vid tonårstidens slut befann sig utanför såväl ar-
betsmarknad som utbildningssystemet? 

I diagrammen på nästa sida visas en sådan jämförelse för de två ko-
horter som vi kan följa så långt som tio, elva år efter arton års ålder. 
Det är de lågutbildade 22-åringarna 1996 och 1997, som vi i vårt regis-
termaterial kan följa fram till år 2003 då de blivit 29 år respektive 28 år. 

De lågutbildade har kategoriserats i fyra grupper efter vilken ar-
betsmarknadsstatus de hade vid arton års ålder, och inom varje sådan 
kategori har de sedan fördelats efter motsvarande status vid 29 eller 28 
års ålder. De fyra kategorierna baseras på det etableringsmått som vi 
tidigare presenterat och som är modellerat efter den metod med vilken 
man mäter högskoleexaminerades etablering på arbetsmarknaden i 
högskoleverkets årliga statistik. Den första kategorin som finns längst 
till vänster i stapelsamlingarna och som också finns som det nedre svar-
ta stapelsegmentet i varje stapel utgörs av dem som har en stark ar-
betsmarknadsanknytning, med vilka vi liksom i tidigare avsnitt avser 
dem som enligt etableringsmåttet definieras vara etablerade eller ha en 
osäker ställning. De övriga tre kategorierna är de som enligt etable-
ringsmåttet har en svag ställning på arbetsmarknaden, de som står helt 
utanför arbetsmarknaden utan att vara studerande och, slutligen, de 
som är studerande. 

Diagrammen visar att det finns ett tydligt samband mellan den ar-
betsmarknadsanknytning man hade i artonårsåldern och den man kom 
att ha tio, elva år senare. De lågutbildade som har den starkaste ställ-
ningen på arbetsmarknaden vid 28, 29 års ålder är de som redan hade en 
stark arbetsmarknadsanknytning mot slutet av tonårstiden. Och om-
vänt gäller att utanförskap vid 28, 29 års ålder var mycket mer vanligt 
förekommande bland dem som var utanför också i unga år. Den sist-
nämnda kategorin är också den som i minst utsträckning lyckats med 
sin etablering på arbetsmarknaden. 
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Lågutbildade 22 åringar i riket med olika arbetsmarknadsstatus vid 
18 års ålder fördelade efter status vid högre ålder 
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Intressant att notera är att de som lyckats näst sämst i detta avseende 
är de som var studerande i artonårsåldern: I båda kohorterna och för 
båda könen gäller att de lågutbildade som var studerande vid slutet av 
tonårstiden hade lyckats sämre med sin etablering på arbetsmarknaden 
än dem som då inte var studerande utan istället hade någon slags an-
knytning – stark eller svag – till arbetsmarknaden. De som var stude-
rande i artonårsåldern befann sig också i utanförskap tio, elva år senare 
i högre utsträckning än de som hade någon arbetsmarknadsanknytning 
som artonåring. 

Det tycks alltså som om de lågutbildade som skippat studierna vid 
slutet av tonårstiden för att istället tidigt söka sig ut på arbetsmarkna-
den också är de som på tio, elva års sikt blivit de mest framgångsrika 
när det gäller etablera sig som förvärvsarbetande och därigenom ha 
skapat en grund för egenförsörjning. För dem som inte lyckats med att 
skapa en sådan grund måste rimligen andra försörjningskällor än eget 
förvärvsarbete ha aktualiserats. Hur det förhåller sig med detta skall vi 
försöka belysa i det följande, avslutande kapitelavsnittet. 

Bruk av offentliga försörjningssystem 
Som vi kunnat visa är det en betydande del av de unga lågutbildade 
som med tiden lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och skapa sig en 
försörjning på det normala sättet genom eget förvärvsarbete. Och de 
lågutbildade som varit mest framgångsrika är de som redan i unga år 
sökte sig ut på arbetsmarknaden. Men för andra lågutbildade har det 
gått sämre. En del hamnade redan tidigt i utanförskap – i en situation 
utanför arbetsmarknad och utbildningssystem – utan de inkomstmöj-
ligheter som förvärvsarbete och olika typer av studiestöd kan erbjuda. 
Vissa tycks ha haft svårt att bryta utanförskapet och befinner sig fort-
farande i det vid 29 års ålder, vilket tyder på att de under lång tid fått 
sin försörjning tillgodosedd på andra sätt. Till en del kan det ha varit 
fråga om inkomster från olika offentliga försörjningssystem. Inkomster 
från sådana system kan naturligtvis ha aktualiserats också för andra 
lågutbildade än de som befunnit sig i utanförskap. Vi skall därför avslu-
ta vår genomgång av de lågutbildades situation med en redovisning av i 
vilken utsträckning de haft olika offentliga försörjningsinkomster som 
ett inslag i sin försörjning. Har det varit vanligare bland de lågutbildade 
att man haft sådana inkomster än bland generationskamraterna med 
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bättre utbildning? Vilken typ av offentliga försörjningsinkomster är 
det fråga om och vilka inkomstbelopp? 

SAFE-inkomster 
För att svara på dessa frågor skall vi utnyttja oss av ett sammanfattande 
mått på inkomster från de offentliga försörjningssystemen som tagits 
fram av undertecknade författare i ett annat sammanhang. Vi kommer 
att tala om något som vi benämner SAFE-inkomster, där SAFE är en 
akronym för inkomster från offentliga försörjningssystem, som är rela-
terade till Sjukdom, Arbetslöshet, Förtidspension och Ekonomiskt bi-
stånd (”socialbidrag”).118 SAFE är konstruerat för att i grova drag spegla 
i vilken utsträckning individerna har inkomster som härrör från de 
olika offentliga system, som skapats i syfte att bistå medborgarna med 
ekonomiskt stöd, vid kortvarig, långvarig eller permanent arbetsoför-
måga på grund av skada eller sjukdom, vid arbetslöshet eller vid akut 
ekonomiskt obestånd.  

SAFE-inkomsterna summerar olika typer av inkomster från offentli-
ga försörjningssystem, och speglar de sammantagna ersättningar och 
bidrag som samhället ger ut till individerna när de av angivna skäl inte 
har full självförsörjningsförmåga, oavsett de villkor som gäller för er-
sättnings- och bidragssystemen ett visst år. Det sistnämnda innebär att 
de ersättningar och bidrag som SAFE-inkomsterna byggs upp av varie-
rar över tid både vad gäller utformning, ersättningsvillkor och ersätt-
ningsnivåer. SAFE-inkomstkomponenterna är alltså inte nödvändigtvis 
desamma varje år under den tidsperiod vi studerar. Detsamma gäller 
beträffande ersättningsbelopp och de villkor som är knutna till en viss 
typ av ersättning/bidrag. I den meningen är SAFE-inkomsterna inte 
helt jämförbara mellan ett år och ett annat. Men poängen är att de 
speglar de sammantagna ersättningar/bidrag som faktiskt finns och ut-
betalas ett visst år. SAFE-inkomsterna visar enkelt uttryckt, de utgifter 
i form av ersättningar och bidrag till individer i nämnda ofärdssitua-
tioner som samhället har ett visst år. Eller, sett från individens sida, 
den sammantagna del av ens inkomst som kommer från offentliga för-
sörjningssystem i samband med att man är sjuk eller skadad, att man är 
arbetslös, att man pensionerats i förtid på grund av arbetsoförmåga, att 
man är i akut behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 

                                         
118. Sidebäck & Sundbom (2004). 
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Definitionen av SAFE-inkomsterna baseras på tillgängliga inkomst-
uppgifter i offentliga register, och avser för varje inkomstslag den sam-
manlagda årsinkomsten från en viss inkomstkälla. Den totala SAFE-in-
komsten består alltså av fyra komponenter, som vi fortsättningsvis re-
dovisar som S-, A-, F- och E-komponenten. Den förstnämnda (S) består 
av inkomster från sjukpenning samt arbetsskade- och rehabiliteringser-
sättning. Den andra (A) består av inkomster i form av ersättning från 
arbetslöshets- och arbetsmarknadskassa samt från kontant arbetsmark-
nadsstöd och tillfällig avgångsersättning. Vidare ingår här s.k. åtgärds-
inkomster som t.ex. utbildningsbidrag och arbetslivsutvecklingsbidrag, 
samt inkomster från vuxenstudiestöd till arbetslösa. Den tredje (F) be-
står av inkomster från förtidspension/sjukbidrag (på senare år sjuk- 
och aktivitetsersättning). Den fjärde (E) består av inkomster från 
kommunerna i form av ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inklusive in-
troduktionsersättning till flyktingar. 

SAFE-inkomster bland lågutbildade 
Vi börjar med att jämföra de lågutbildade och de icke lågutbildade 2003 
vad gäller SAFE-inkomster under detta år. I diagrammen på nästa sida 
visas hur vanligt det var med sådana inkomster (de övre diagrammen) 
och på vilken nivå de låg bland dem som hade sådana inkomster (de 
nedre diagrammen).119  

De övre diagrammen visar att det bland de lågutbildade var drygt 
dubbelt så vanligt att ha haft SAFE-inkomster under året som det var 
bland de icke lågutbildade. Skillnaderna mellan de lågutbildade och de 
icke lågutbildade var relativt sett störst när det gäller F- och E-inkoms-
ter medan den var minst när det gäller A-inkomster. 

                                         
119. Motsvarande data för de tre kommunerna i Dropinprojektet redovisas i Ta-
bell B61 och Tabell B62 på sid. 240 i tabellbilagan. Jämfört med riket gäller att de 
lågutbildade männen i de tre kommunerna har offentliga försörjningsinkomster 
i betydligt högre utsträckning vad gäller SAFE-E och i viss utsträckning vad gäll-
er SAFE-S och SAFE-A, medan de lågutbildade kvinnorna i de tre kommunerna 
avviker i samma riktning framför allt vad gäller SAFE-E. Vidare gäller att dessa 
SAFE-inkomster bland dem som har sådana, ligger på en genomsnittligt högre 
nivå i Dropinkommunerna än i riket.  
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Förekomst av och nivå på SAFE-inkomster bland rikets 22-åringar 2003 
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Diagrammen baseras på tabell B42 och B43 i tabellbilagan 
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Mer än hälften av de lågutbildade männen och 60 procent av de låg-
utbildade kvinnorna hade SAFE-inkomster av något slag under året. 
Det inkomstslag som var mest vanligt förekommande bland dem var 
inkomster i form av ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och inkomster 
relaterade till arbetslöshet. När det gäller den typ av offentliga inkoms-
ter som baseras på sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen kan 
det vara värt att komma ihåg att rätten till ersättning liksom ersätt-
ningsnivåerna ytterst är kopplade till arbetsmarknadsaktiviteten, dvs. 
att man kvalificerar sig för ersättningarna via förvärvsarbete. Personer 
som aldrig haft annat än sporadisk och låg arbetsmarknadsaktivitet 
kommer inte att kunna åtnjuta sådana inkomster i samma utsträckning 
som personer med fast anknytning till arbetsmarknaden oavsett vilken 
situation de befinner sig i vad gäller sjuklighet och arbetslöshet. Och 
som vi tidigare kunnat visa finns bland de lågutbildade en överrepre-
sentation av personer som kännetecknas av en svag eller obefintlig ar-
betsmarknadsanknytning. 

De lägsta staplarna i de övre diagrammen gäller SAFE-F-inkomster, 
dvs. inkomster som härrör från förtidspension eller sjukbidrag, som 
med de nya reglerna från och med 1 januari år 2003 omvandlades till 
sjuk- och aktivitetsersättning.120 Eftersom vi talar om 22-åringar är det 
givetvis naturligt att denna typ av SAFE-inkomst bara aktualiserats för 
en liten del av populationen. Men som vi ser av diagrammen före-
kommer inkomsten ändå hos 3.3 procent av de lågutbildade männen 
och 3.7 procent av de lågutbildade kvinnorna, medan motsvarande an-
delar bland de icke lågutbildade ligger på en mer förväntad nivå, under 
en halv procent. Vi får strax anledning att återkomma till detta. In-
komster som utbetalas från kommunerna i form av ekonomiskt bi-

                                         
120. De nya reglerna 2003 ersatte tidigare bestämmelser om förtidspension och 

sjukbidrag. Förtidspension bytte namn och blev sjukersättning, medan sjukbidra-
get blev en tidsbegränsad sjukersättning (aktivitetsersättning). Gränsen för att få er-
sättning vid långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom höjdes 
från 16 till 19 år (tidigast halvårsskiftet då personen fyller år). Bedömningen av ar-
betsförmågan för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning kvarstod oförändrad. Med 
de nya reglerna kan personer i åldrarna 30-64 år få sjukersättning eller tidsbegrän-
sad sjukersättning beroende på för hur lång tid arbetsförmågan bedöms nedsatt. 
Personer i åldrarna 19-29 år kan få aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen är 
alltid tidsbegränsad till mellan ett och tre år i taget. Sidebäck & Sundbom (2004), 
sid. 284. 
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stånd, eller socialbidrag som tidigare varit den vanliga benämningen, är 
som vi redan noterat desto vanligare, i synnerhet bland de lågutbildade. 
Av dem hade 28 procent av männen och 32 procent av kvinnorna så-
dana inkomster under 2003. En förklaring till att så pass många lågut-
bildade vänt sig till kommunerna för att få ekonomiskt bistånd är att 
det är en offentlig försörjningsinkomst som alla har lagstadgad rätt till 
om försörjningsbehoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Bland de 
lågutbildade finns en överrepresentation av personer med svag egenför-
sörjningsförmåga på grund av en svag ställning på arbetsmarknaden el-
ler ett totalt utanförskap från både arbetsmarknad och utbildningssy-
stem, som bara till en del, eller inte alls, kommer i åtnjutande av den 
inkomsttrygghet som de stora socialförsäkringssystemen ger personer 
med fast anknytning till arbetsmarknaden. Men kommunen kan betala 
ut ekonomiskt bistånd till personer som är arbetslösa eller sjuka, som 
inte kan få arbetslöshetsersättning eller sjukpenning eller som bara kan 
få sådana inkomster i otillräcklig omfattning. Ekonomiskt bistånd kan 
bl.a. också ges till kvinnor som är bundna till barn i hemmet och inte 
kan söka arbete på grund av att de inte har någon barntillsyn. 

Som framgår av de nedre diagrammen på sid. 136 är det dock många 
av de lågutbildade mottagarna av ekonomiskt bistånd från kommuner-
na som får relativt små belopp under ett år. Medianvärdet ligger för 
männens del på ca 14 000 kronor för hela året och för kvinnornas del 
på drygt 19 000 kronor.121 I jämförelse med vad som gäller för den be-
tydligt mindre andel biståndsmottagare, som finns bland de icke lågut-
bildade, får emellertid de lågutbildade mer pengar från kommunerna i 
form av ekonomiskt bistånd. Också när det gäller de andra typerna av 
SAFE-inkomster gäller att medianvärdena bland dem som har sådana 
inkomster ligger högre bland de lågutbildade än bland de icke lågutbil-
dade, utom vad gäller manliga A-inkomsttagare där nivån ligger något 
högre i den sistnämnda gruppen. 

Vi har ju tidigare visat att det bland de lågutbildade 22-åringarna 
finns personer med en stark arbetsmarknadsanknytning likaväl som 
det finns personer med en svag sådan, och personer som är studerande 

                                         
121. Medianvärde är ett statistiskt mått som anger det värde som hälften av den 

studerade populationen ligger under och hälften ligger över. I exemplet ovan inne-
bär det alltså att hälften av de manliga bidragstagarna hade högst 14 000 kronor i 
ekonomiskt bistånd, medan hälften fick minst 14 000 biståndskronor under året.  
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eller som varken studerar eller har någon anknytning till arbetsmark-
naden enligt det mått vi använder oss av. Rimligen bör förekomsten av 
offentliga försörjningsinkomster liksom inkomstnivåerna variera mel-
lan dessa olika kategorier. Vi undersöker om så är fallet genom att göra 
motsvarande redovisning som ovan med en särredovisning för var och 
en av nämnda grupper. 

Det resultat vi får är att de lågutbildade som har en stark ställning på 
arbetsmarknaden i mycket lägre utsträckning än de övriga kategorierna 
lågutbildade haft några inkomster från de offentliga försörjningssyste-
men (se de två övre diagrammen på nästa sida). För männens del ligger 
andelen med någon sådan inkomst bara någon procentenhet över den 
nivå vi tidigare visat gäller för dem som ej var lågutbildade. 

Däremot är andelen med SAFE-inkomster mycket hög bland de öv-
riga kategorierna lågutbildade och allra högst bland dem som enligt 
vårt etableringsmått befinner sig utanför såväl arbetsmarknaden som 
utbildningssystemet. Av dem har tre fjärdedelar i någon utsträckning 
haft offentliga försörjningsinkomster under året. Framför allt är det då 
fråga om att de haft inkomster i form av ekonomiskt bistånd från 
kommunens socialtjänst, vilket gäller för drygt hälften i denna katego-
ri. Också bland de lågutbildade som var studerande och bland dem som 
hade en svag ställning på arbetsmarknaden var det mycket vanligt fö-
rekommande med ekonomiskt bistånd. Bland de lågutbildade som var 
etablerade på arbetsmarknaden var däremot andelen med ekonomiskt 
bistånd låg – den låg på samma, eller för männens del till och med på 
än lägre nivå, än vi ovan redovisat gälla för de icke lågutbildade. Bland 
dem i kategorin med svag ställning på arbetsmarknaden var det vid si-
dan av ekonomiskt bistånd också jämförelsevis vanligt med A-inkoms-
ter, dvs. arbetslöshetsersättning och liknande. 
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Förekomst av och nivå på SAFE-inkomster bland lågutbildade 22-åringar 
2003 i riket, i kategorier med olika arbetsmarknadsstatus 
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Diagrammen baseras på tabell B44 och B45 i tabellbilagan 
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Intressant att notera är den stapel som sticker upp när det gäller F-
inkomster bland de lågutbildade i utanför-kategorin. En så pass hög 
andel som omkring fjorton procent av de lågutbildade i denna kategori 
hade offentliga försörjningsinkomster i form av förtidspension/sjukbi-
drag. Denna typ av inkomst skiljer sig från de övriga genom att den 
har en mer permanent karaktär och genom att den indikerar att det är 
fråga om personer med allvarliga fysiska eller psykiska problem som 
har inkomsten. Bland de lågutbildade som enligt vår kategorisering be-
finner sig i utanförskap finns alltså en jämförelsevis stor grupp sådana 
personer. 

Om vi ser till de båda nedre diagrammen på föregående sida, som vi-
sar medianvärdena för de inkomstbelopp man erhållit från de olika sy-
stemen framgår att det är de lågutbildade i utanför-kategorin som får ut 
mest vad gäller S-, F- och E-inkomster, medan det är bland dem med 
svag anknytning till arbetsmarknaden som medianvärdet för A-
inkomster ligger högst.122 De allra högsta medianvärdena gäller för S-
inkomster och F-inkomster bland dem i utanför-kategorin, men det är 
då fråga om en relativt liten andel personer som alls har sådana in-
komster. E-inkomsterna, som är mycket mer vanligt förekommande 
bland de lågutbildade som inte har en stark anknytning till arbets-
marknaden, ligger på en betydligt lägre nivå. Det högsta medianvärdet 
för denna inkomst hade kvinnorna i utanför-kategorin av vilka hälften 
hade ca 29 000 kronor eller mer i ekonomiskt bistånd under året. 

Vår redovisning av i vilken utsträckning de lågutbildade 22-åringarna 
år 2003 har inkomster från offentliga försörjningssystem under ett år 
visar alltså på ett högre beroende av sådana inkomster bland lågutbil-
dade än bland de icke lågutbildade, men också att detta främst gäller de 
lågutbildade som inte lyckats rota sig på arbetsmarknaden. Bland de 
lågutbildade personer som vid 22 års ålder varken studerar eller har nå-
gon arbetsmarknadsanknytning är det mest vanligt förekommande 
med inkomster från offentliga försörjningssystem och det är då i första 
hand fråga om ekonomiskt bistånd från den kommunala socialtjänsten. 
I denna kategori lågutbildade finns också en anmärkningsvärt hög an-
del som har förtidspension/sjukersättning sin låga ålder till trots. 

                                         
122. I diagrammet redovisas inte några staplar för vissa kategorier lågutbildade 

när det gäller F-inkomsten då vi inte redovisar några beräkningar baserade på färre 
än 20 personer.  
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Det som redovisats här gäller alltså 22-åringar och deras inkomster 
från offentliga försörjningssystem under ett enda år. Vi har också gjort 
en analys av hur beroendet av offentliga försörjningsinkomster ser ut 
på längre sikt, genom att följa kohorten lågutbildade 1996 från 18 års 
ålder fram till 29 års ålder. 

Analysen av kohortens SAFE-inkomster under tolvårsperioden visar 
ett liknande mönster som det vi här redovisat för SAFE-inkomsterna 
under ett år.123 Till exempel så är andelen som haft inkomster från de 
offentliga försörjningssystemen under minst fyra av de tolv åren lägre 
bland de ej lågutbildade och bland de lågutbildade som vid 18 års ålder 
hade en stark arbetsmarknadsanknytning än vad den är bland de lågut-
bildade i de övriga kategorierna, i synnerhet bland männen. 

När det gäller de enskilda SAFE-inkomsterna framkommer att eko-
nomiskt bistånd från den kommunala socialtjänsten under många år 
var mycket vanligt förekommande bland de lågutbildade som inte hade 
en stark arbetsmarknadsanknytning vid 18 års ålder. Bland de lågutbil-
dade i utanför-kategorin har mer än 60 procent av kvinnorna och mer 
än 50 procent av männen haft sådant bistånd under minst fyra år. Mot-
svarande andel bland de lågutbildade med stark arbetsmarknadsan-
knytning är ca 7 procent bland männen och drygt 13 procent bland 
kvinnorna vilket är något lägre respektive något högre jämfört med 
andelarna bland de icke lågutbildade. 

Vid sidan av ekonomiskt bistånd är det SAFE-A-inkomster som varit 
mest vanligt förekommande under många år. Andelen som haft sådana 
inkomster under minst fyra år är både bland män och bland kvinnor 
högst bland dem som hade en svag arbetsmarknadsanknytning vid 18 
års ålder (69 procent bland kvinnorna och 63 procent bland männen) 
medan den är lägst bland de lågutbildade som tidigt hade en stark an-
knytning till arbetsmarknaden och bland dem som inte var lågutbilda-
de. 

Uttryckt i kronor kan skillnaderna mellan lågutbildade och icke 
lågutbildade med inkomster från offentliga försörjningssystem sam-
manfattas på följande sätt när det gäller hur mycket de sammantaget 
fått i olika ersättningar och bidrag. I den årskull vi studerat ligger me-
dianvärdet för den totala SAFE-inkomsten mellan 18 och 29 års ålder 

                                         
123. En utförlig redovisning av analysresultaten ges i Tabell B46–Tabell B52 på sid. 

228ff i tabellbilagan.  
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bland de lågutbildade männen nästan 165 000 kronor över medianvär-
det för ej lågutbildade. Bland kvinnorna är skillnaden ännu större, eller 
nästan 194 000 kronor. Dessa skillnader byggs i första hand upp av att 
en större andel av de lågutbildade haft SAFE-A och SAFE-E-inkomster 
och att dessa inkomster också genomsnittligt sett varit högre bland de 
lågutbildade än bland de icke-lågutbildade. Den högre andelen med för-
tidspension/sjukbidrag bidrar också till att medianvärdet för de sam-
mantagna inkomsterna från de offentliga försörjningssystemen ligger så 
pass mycket högre bland de lågutbildade. 
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Avslutande kommentar 

När vi inledde vår registerstudie av de lågutbildades situation med att 
undersöka vad de lågutbildade 22-åringarna år 2003 ägnade sig åt, for-
mulerade vi tre preliminära slutsatser. 

En sådan slutsats gick ut på att de lågutbildades utbildningsstatus 
inte nödvändigtvis är huggen i sten, med tanke på att så pass många vi-
sade sig vara sysselsatta med studier av något slag. Vi har i kapitlet om 
de lågutbildades utbildningsansträngningar också kunnat visa att för en 
del av de lågutbildade så kröntes studieansträngningarna så småningom 
med framgång: Man erövrade gymnasiekompetens eller till och med en 
kompetens på eftergymnasial nivå. Men det var inte så stor andel av 
dem som kämpade med studierna som lyckades med detta och det tog 
lång tid för många. I de åldersgrupper vi analyserade var det ca 10-13 
procent av dem som studerat vid Komvux som vid 26 års ålder lyckats 
höja sin utbildningsnivå till en nivå motsvarande minst 3-årig gymna-
sieutbildning och vid 29 års ålder uppgick motsvarande andel till om-
kring 20 procent. Även om höjningen av utbildningsnivån var viktig 
för dem som lyckades och även om studierna kan ha upplevts som vär-
defulla också av en del av dem som inte lyckades nå en formellt högre 
utbildningsnivå, så kvarstår faktum att flertalet av de lågutbildade som 
i varierande grad satsat på studier lika fullt blivit kvar i de lågutbildades 
skara. Kanske skulle en del av dem haft större nytta av att tidigt försö-
ka etablera sig på arbetsmarknaden än av ett tämligen resultatlöst har-
vande inom utbildningssystemet? 

En annan slutsats som vi formulerade handlade ju också om att ar-
betsmarknaden inte ens i dagens utbildningssamhälle är oåtkomlig bara 
för att man har den låga utbildningsstatus som kännetecknar våra låg-
utbildade. Detta mot bakgrund av att många av de lågutbildade 22-
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åringarna faktiskt var förvärvsarbetande och det i en sådan utsträck-
ning att de kunde svara för sin egen försörjning. Vi har i föregående 
kapitel kunnat visa att det inte var fråga om något tillfälliga insteg på 
arbetsmarknaden för de lågutbildades del. Tvärtom förefaller det vara 
så att man på sikt lyckats bättre på arbetsmarknaden som lågutbildad 
om man redan tidigt sökt sig dit. Vi kunde t.ex. visa att de lågutbildade 
som redan vid arton års ålder har en stark arbetsmarknadsanknytning 
också är de som i högst utsträckning är fast förankrade på arbetsmark-
naden elva, tolv år senare. Utfallet i det avseendet tycks vara betydligt 
sämre för de lågutbildade som var studerande vid slutet av tonårstiden, 
liksom – vilket naturligtvis är mindre överraskande – för dem som då 
bara hade en svag anknytning till arbetsmarknaden eller som inte hade 
någon som helst arbetsmarknadskontakt och inte heller var studeran-
de. 

Den tredje preliminära slutsats som vi redovisade efter vår inledande 
genomgång handlade om den sistnämnda gruppen – de lågutbildade 
som varken studerade eller förvärvsarbetade vid 22 års ålder – och gick 
ut på att dessa personer rimligen måste ta andra försörjningskällor i an-
språk för att klara sina behov. Vi har också kunnat visa att så är fallet. 
Utanförskapet leder till att en stor del av dem vänder sig till den kom-
munala socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. De belopp som de 
i genomsnitt erhåller i form av sådana bidrag är dock genomsnittligt 
sett inte så höga att de förefaller kunna täcka hela försörjningen. Vi har 
också kunnat konstatera att den här kategorin i anmärkningsvärt hög 
grad rymmer personer med fysiska eller psykiska problem, som är så 
svåra att de berättigar till förtidspension/sjukbidrag. Men för kategorin 
som helhet är det ändå svårt att, utifrån de registeruppgifter vi har till-
gång till, förstå hur man klarar sig försörjningsmässigt. 

Vår analys av de lågutbildades bakgrund har visat att många av dem 
har vissa gemensamma karaktäristika. Risken att bli lågutbildad uppvi-
sar exempelvis tydliga samband med den sociala bakgrund man har –
föräldrarnas utbildningsnivå och yrkesstatus – liksom med familjesitua-
tionen vad gäller om man haft båda sina föräldrar i uppväxtfamiljen el-
ler bara en eller ingen av dem. Sådana faktorer kan ha betydelse för de 
resultat man uppnår i grundskolan, vilka i sin tur ofta lägger en viktig 
grund för den fortsatta utbildningskarriären. Det är starkt känneteck-
nande för kategorin lågutbildade att grundskolebetygen var svaga ge-
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nomsnittligt sett liksom vad gäller betygen i de så kallade kärnämnena 
svenska, engelska och matematik. 

Vad säger oss då till sist vår genomgång av den bakgrund de lågutbil-
dade har, de studie- och arbetsmarknadsaktiviteter de ägnar sig åt, den 
framgång de har i dessa aktiviteter och de övriga data om de lågutbil-
dade som vi kunnat redovisa? Skall vi ta bort frågetecknet på titeln till 
vår studie: Utbildningssamhällets underklass? Nej, vi tycker inte det. 
Snarare menar vi oss ha fått fog för att betona det avslutande fråge-
tecknet. 

Vår genomgång har avslöjat att de lågutbildade inte utgör någon 
homogen grupp. Den rymmer både personer som så småningom skall 
visa sig klara av att avsevärt höja sin utbildningsnivå och personer som 
inte gör det. Den rymmer personer som, förmodligen obekymrade 
över sin låga utbildningsnivå, tidigt söker sig ut på arbetsmarknaden 
och som också lyckas etablera sig där. Men bland de lågutbildade finns 
också personer som har mycket svårt att få ett ordentligt fotfäste på 
arbetsmarknaden. Kategorin lågutbildade består till en del av personer 
som i åratal harvar runt i utbildningssystemet trots att de antagligen 
hellre skulle vilja ha ett förvärvsarbete. Men där finns också personer, 
framför allt kvinnor, som kanske skulle vilja utbilda sig men tvingas 
avstå i samband med att de fått egna barn i tidig ålder och därmed fått 
ett föräldraansvar som är svårt att förena med den utbildning de från 
början tänkt sig. Bland de lågutbildade finns också, som vi nyss nämnt, 
personer med allvarliga fysiska och psykiska problem. Och vi har till 
och med kunnat konstatera att det efter 22 års ålder och så långt fram i 
tiden vi kan överblicka – fram till 29 års ålder för den äldsta kohorten –
finns en överdödlighet bland de lågutbildade. 

I vår genomgång har vi flera gånger fått anledning att peka på att 
förvärvsarbete i unga år syns ha varit ett fungerande alternativ för en 
del lågutbildade, och vi vill gärna avrunda framställningen med en sista 
kommentar på detta tema. 

De ungdomar, som tidigt finner en väg ut i arbetslivet utan att först 
skaffa sig en gymnasieutbildning eller högskoleutbildning, behöver inte 
uppleva att de misslyckats på sin väg ut i vuxenlivet, bara för att de har 
en formellt låg utbildningsnivå. Möjligheten att försörja sig själv och på 
den grunden kunna börja utforma och styra sina liv är för en del kan-
ske det som mest hägrar när man lämnar den obligatoriska skolan. Det 
finns skäl att tro att många fler än dem som faktiskt lyckas etablera sig 
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som förvärvsarbetande under slutet av tonåren skulle vilja göra detta 
istället för att kanske under stor leda sitta av flera år i skolbänken. Att 
det kunde vara en god idé att förbättra tillvaron för dem som tänker så 
genom att hjälpa dem till ett arbete, istället för att med alla medel för-
söka lotsa dem in på, och igenom, en utbildning, som de helst skulle 
vilja slippa. En utbildning som för somliga ungdomar närmast blir 
stigmatiserande då skoltillvaron innehåller återkommande moment 
och situationer som bekräftar att man inte kan det som förväntas och 
att man är misslyckad i jämförelse med de andra, de som uppfyller ut-
bildningssystemets krav. 

För en sådan omorientering talar i alla fall en del av de resultat som 
vi kunnat redovisa i vår studie. Nämligen de som visar att de lågutbil-
dade, som tidigt fått in en fot på arbetsmarknaden är de som mer än 
andra har en stark arbetsmarknadsförankring också på längre sikt, sam-
tidigt som många av de lågutbildade som försöker ta sig fram i utbild-
ningssystemet misslyckas med detta och också får ett sämre utfall när 
det gäller andelen som lyckats bra med att etablera sig på arbetsmark-
naden och skapa sig en egen försörjning. 

Emot talar kanske utvecklingen på arbetsmarknaden i sig, där efter-
frågan på arbetskraft med låg utbildning och låg ålder varit neråtgående 
under många år. Men det är inte fråga om en naturlag och mycket bor-
de gå att göra för att ge fler ungdomar chansen att arbeta och att utbil-
da sig inom ramen för ett arbete – utbildning måste trots allt inte vara 
detsamma som skolutbildning. I detta sammanhang ligger det också 
nära till hands att fundera över om inte ett större inslag, redan långt 
ner i åldrarna, av lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning 
inom ramen för skolutbildningen, skulle kunna vara en framgångsväg. 
I dag sker också en utveckling i den riktningen inom ramen för den 
svenska gymnasieskolan. Kanske kunde det vara värt att även göra för-
sök i den riktningen redan på förgymnasial nivå?  

Emot talar, enligt vår mening, däremot inte de mer eller mindre ut-
sagda eller underförstådda argument som hävdar att det är en jämlik-
hetsfråga av rang att se till så att alla ungdomar pressas igenom gymna-
sieskolan med eller mot sin vilja. Som menar att man kommer att 
frambringa en utbildningssamhällets underklass om man låter en del 
ungdomar lämna utbildningssystemet tidigare än andra. För det första 
vet vi ju att strävan att köra alla igenom gymnasieskolan inte fungerat. 
För det andra kan denna strävan istället, som vi ovan påpekade, vara 



Utbildningssamhällets underklass?  Avslutande kommentar 

149 

direkt improduktiv när det gäller att få alla ungdomar jämlikt utrusta-
de inför det kommande vuxenlivet: en del ungdomar blir snarast 
knäckta och stigmatiserade på ett sätt som kan vara förödande för en 
lyckosam personlig utveckling. För det tredje gäller att den utbildning 
man tillägnar sig som tonåring inom skolans ram inte utgör slutpunk-
ten på all väsentlig förkovran. Man lär sig också genom att arbeta. Den 
kunskapstillägnelse som sker i arbetets sammanhang måste kunna upp-
fattas och värderas som ett viktigt och bärande inslag i det livslånga lä-
randet. Och i ett samhälle som erbjuder goda chanser till vuxenutbild-
ning kan man återuppta skolbänkslärandet om och när man känner att 
det behövs. Så borde i alla fall, enligt vår mening, ett bra utbildnings-
samhälle kunna beskrivas och vara beskaffat. 
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Tabellbilaga 

Tabeller avseende riket  

Tabell B1 22-åringar i riket år 2003, fördelade efter utbildningsstatus. Redovis-
ning i absoluta tal och kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

Utbildningsstatus 2003, Antal Män Kvinnor Alla 

Lågutbildad 6 645 4 974 11 619 

Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola 26 417 20 861 47 278 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, ej tagit högskolexamen 1 555 2 249 3 804 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, tagit högskoleexamen 5 9 14 

Läser vid högskola 2003, ej tagit högskoleexamen 13 781 17 478 31 259 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen tidigare år 6 19 25 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen detta år 178 589 767 

Okänd status 119 106 225 

Summa  48 706 46 285 94 991 

Utbildningsstatus 2003, Procent    
Lågutbildad 13,6 10,7 12,2 

Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola 54,2 45,1 49,8 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, ej tagit högskolexamen 3,2 4,9 4,0 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, tagit högskoleexamen 0,0 0,0 0,0 

Läser vid högskola 2003, ej tagit högskoleexamen 28,3 37,8 32,9 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen tidigare år 0,0 0,0 0,0 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen detta år 0,4 1,3 0,8 

Okänd status 0,2 0,2 0,2 

Summa  100,0 100,0 100,0 
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Tabell B2 22-åringar i riket år 2003, i kategorier med olika utbildningsstatus, för-
delade efter studiedeltagande höstterminen 2003. Kolumnprocent för 
män, kvinnor och samtliga.  

Studiedeltagande höstterminen 2003 

Utbildningsstatus 2003 

Låg-
utbildad 

Gymnasie- 
utbildad, läser 
ej vid högskola 

2003 

Läser vid 
högskola 

2003 
Samtliga 

Män:     

Ej i utbildning ht 2003 84,6 84,7 8,3 62,6 

I utbildning ht 2003 15,4 15,3 91,7 37,4 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,     
forskarutbildning 0,0 0,0 89,2 25,7 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 9,7 7,6 0,4 5,8 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 2,3 1,5 0,3 1,2 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,5 2,0 0,1 1,3 
Arbetsmarknadsutbildning  1,7 1,4 0,1 1,0 
Studiemedel för utlandsstudier 0,4 1,3 0,7 1,0 
Andra utbildningar 0,8 1,6 1,0 1,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 645 27 977 13 965 48 706 

Kvinnor:     

Ej i utbildning ht 2003 76,6 76,7 8,4 49,9 

I utbildning ht 2003 23,4 23,3 91,6 50,1 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,     
forskarutbildning 0,0 0,0 88,6 34,7 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 17,2 12,5 0,7 8,4 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 3,2 2,8 0,4 1,9 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,1 1,8 0,2 1,0 
Arbetsmarknadsutbildning  1,0 1,0 0,0 0,6 
Studiemedel för utlandsstudier 0,8 3,1 0,9 2,0 
Andra utbildningar 1,0 2,1 0,8 1,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 4 974 23 119 18 086 46 285 

Samtliga:     

Ej i utbildning ht 2003 81,2 81,1 8,3 56,4 

I utbildning ht 2003 18,8 18,9 91,7 43,6 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,     
forskarutbildning 0,0 0,0 88,8 30,1 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 12,9 9,8 0,6 7,1 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 2,7 2,1 0,4 1,6 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,3 1,9 0,2 1,1 
Arbetsmarknadsutbildning  1,4 1,2 0,0 0,8 
Studiemedel för utlandsstudier 0,6 2,1 0,8 1,5 
Andra utbildningar 0,9 1,8 0,9 1,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 11 619 51 096 32 051 94 991 
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Tabell B3 Andel sysselsatta* 22-åringar i riket år 2003 i kategorier med olika ut-
bildningsstatus. Andelar i procent bland män, kvinnor och samtliga. 

Utbildningsstatus 2003 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av 
män 

N 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av 

kvinnor 

N 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av  
alla 

N 

Samtliga:       

Lågutbildade 57,1 6 645 49,2 4 974 53,7 11 619 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 77,9 27 977 71,8 23 119 75,1 51 096 

Högskolstuderande 2003 31,2 13 965 33,9 18 086 32,7 32 051 

Personer som ej är i utbildning 
höstterminen 2003:       

Lågutbildade 62,5 5 623 54,8 3 811 59,3 9 434 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 84,3 23 691 80,2 17 740 82,6 41 431 

Högskolstuderande 2003 61,5 1 154 70,3 1 515 66,5 2 669 

* Enligt den definition av sysselsättningsstatus, som används i SCB’s regionala arbetsmarknads-
statistik, där den som förvärvsarbetat antingen som egen företagare eller som anställd minst 
en timme per vecka under november månad betraktas som sysselsatt. 
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Tabell B4 Lågutbildade 22-åringar, 22-åringar med gymnasieutbildning och hög-
skolestuderande i riket år 2003, fördelade efter förvärvsinkomstens stor-
lek i relation till medianinkomsten för samtliga med förvärvsinkomst. 
Redovisning för män, kvinnor och samtliga varvid fördelningen är rela-
terad till medianinkomsten för män respektive till medianinkomsten för 
kvinnor och till medianinkomsten för samtliga.* Radprocent.   

 
Ingen 

förvärvs-
inkomst 

< 

25% 
25%-
50% 

50%-
75% 

75%-
100% 

100%-
125% 

125%-
150% 

> 
150% N 

Män, alla:  

Lågutbildade 22,8 21,2 14,3 14,1 18,7 7,3 1,4 0,3 6 645 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 7,6 15,1 13,6 17,3 28,6 14,5 2,9 0,4 27 977 

Högskolestuderande 2003 13,8 60,5 17,8 5,7 1,6 0,5 0,1 0,0 13 965 

Män ej i utbildning höstterminen 2003:  

Lågutbildade 20,3 18,6 14,1 15,3 21,4 8,4 1,7 0,2 5 623 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 5,8 10,7 12,6 17,8 32,6 16,8 3,4 0,5 23 691 

Högskolestuderande 2003 9,1 36,7 32,1 15,8 4,1 1,9 0,3 0,0 1 154 

Kvinnor, alla:  

Lågutbildade 25,8 25,2 14,5 11,0 10,6 9,4 2,8 0,8 4 974 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 8,5 18,2 14,8 15,0 17,7 18,2 6,2 1,3 23 119 

Högskolestuderande 2003 7,7 50,2 26,4 10,3 4,0 1,0 0,2 0,1 18 086 

Kvinnor ej i utbildning höstterminen 2003:  

Lågutbildade 24,0 22,3 14,5 11,3 12,1 11,5 3,4 0,9 3 811 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 6,9 13,7 12,7 15,2 20,1 22,1 7,6 1,6 17 740 

Högskolestuderande 2003 5,2 21,5 27,1 28,8 13,4 3,2 0,8 0,1 1 515 

Alla:  

Lågutbildade 24,1 23,0 13,8 12,0 14,0 9,6 2,7 0,8 11 619 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 8,0 16,9 14,0 15,5 22,0 16,5 5,6 1,5 51 096 

Högskolestuderande 2003 10,4 56,6 22,1 7,9 2,2 0,6 0,2 0,1 32 051 

Alla ej i utbildning höstterminen 2003:  

Lågutbildade 21,8 20,1 13,5 12,7 16,3 11,5 3,2 1,0 9 434 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 6,3 12,2 12,5 15,6 25,2 19,7 6,8 1,7 41 431 

Högskolestuderande 2003 6,9 28,0 31,2 25,0 6,4 1,8 0,6 0,1 2 669 

* Medianinkomsten för samtliga med förvärvsinkomst år 2003 var 205 000 kronor, för samt-
liga män med förvärvsinkomst 239 000 kronor och för samtliga kvinnor med förvärvsinkomst 
173 100 kronor.  
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Tabell B5 Rikets 22-åringar år 2003 fördelade efter ställning på arbetsmarkna-
den.* Redovisning för lågutbildade och gymnasieutbildade som ej stu-
derar vid högskola under 2003. Kolumnprocent för män, kvinnor och 
samtliga. 

  Lågutbildade 
Gymnasieutbildade  

ej högskolestuderande 
2003 

   Inklusive 
studerande 

Exklusive 
studerande 

Inklusive 
studerande 

Exklusive 
studerande 

Män:       

Studerande 18,9   19,8   

Etablerade 27,1 33,4 44,0 54,9 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 9,8 12,0 12,7 15,8 

Svag ställning på arbetsmarknaden 28,2 34,8 19,2 24,0 

Utanför arbetsmarknaden 16,0 19,7 4,3 5,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 645 5 386 27 977 22 431 

Kvinnor:         

Studerande 28,8  29,9  

Etablerade 14,2 19,9 26,1 37,2 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 9,5 13,3 14,2 20,2 

Svag ställning på arbetsmarknaden 30,6 43,1 25,2 35,9 

Utanför arbetsmarknaden 16,9 23,7 4,7 6,7 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 4 974 3 540 23 119 16 202 

Samtliga:         

Studerande 23,2   24,4   

Etablerade 21,6 28,1 35,9 47,5 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 9,6 12,5 13,4 17,7 

Svag ställning på arbetsmarknaden 29,2 38,1 21,9 29,0 

Utanför arbetsmarknaden 16,4 21,3 4,4 5,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 11 619 8 926 51 096 38 633 

* För en definition av de kategorier som anger ställning på arbetsmarknaden, se redovis-
ningen under rubriken Etablering på arbetsmarknaden på sid. 32ff.  
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Tabell B6 Andel lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003 i kategorier med olika 
etnisk bakgrund. Andelar i procent bland män, kvinnor och samtliga. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Män:         
Född utanför Norden 16,0 14,8 19,1 28,7 29,1 25,6 23,0 23,1 

N 2 318 2 440 2 694 2 679 2 945 3 205 3 879 4 001 

Född i Norden 19,6 18,3 20,2 20,3 23,6 23,8 18,5 24,7 

N 485 432 312 261 246 202 184 186 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 15,3 13,4 15,8 22,5 26,4 27,8 18,8 22,4 

N 2 154 2 152 2 281 2 154 2 267 2 436 2 478 2 451 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 13,1 10,4 11,9 17,3 21,8 20,1 14,5 16,7 

N 4 684 4 385 4 289 4 247 4 188 4 338 4 532 4 428 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 10,2 7,7 8,3 11,4 15,8 15,3 9,7 11,7 

N 45 508 42 521 39 998 39 405 37 562 38 637 39 107 37 640 

Alla män 11,0 8,6 9,6 13,4 17,7 17,1 11,6 13,6 

N 55 151 51 932 49 577 48 747 47 209 48 818 50 181 48 706 

Kvinnor:         

Född utanför Norden 11,5 12,9 15,0 20,5 19,4 18,1 14,8 18,2 

N 2 395 2 467 2 642 2 708 2 853 3 237 3 783 3 761 

Född i Norden 19,2 21,6 24,4 23,1 24,5 25,6 18,2 21,7 

N 454 408 316 234 208 172 181 161 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 14,8 13,7 15,4 17,0 21,2 20,1 13,3 17,8 

N 1 994 2 042 1 992 2 143 2 110 2 269 2 336 2 297 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 12,8 12,0 12,1 15,0 16,5 16,4 12,3 13,3 

N 4 447 4 251 4 040 3 847 4 010 4 162 4 432 4 254 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 9,0 7,5 7,7 9,5 11,7 11,4 8,0 9,2 

N 42 864 40 166 37 752 36 793 35 552 36 553 36 847 35 810 

Alla Kvinnor 9,7 8,5 8,9 11,1 13,1 12,8 9,3 10,7 

N 52 156 49 336 46 745 45 726 44 733 46 394 47 580 46 285 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B6 (forts.) Andel lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003 i kategorier 
med olika etnisk bakgrund. Andelar i procent bland män, kvinnor och 
samtliga. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Samtliga:         

Född utanför Norden 13,7 13,9 17,0 24,6 24,3 21,8 19,0 20,7 

N 4 713 4 907 5 336 5 387 5 798 6 442 7 662 7 762 

Född i Norden 19,4 19,9 22,3 21,6 24,0 24,6 18,4 23,3 

N 939 840 628 495 454 374 365 347 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 15,1 13,5 15,6 19,8 23,9 24,1 16,1 20,2 

N 4 148 4 194 4 273 4 297 4 377 4 705 4 814 4 748 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 12,9 11,2 12,0 16,2 19,2 18,3 13,4 15,0 

N 9 131 8 636 8 329 8 094 8 198 8 500 8 964 8 682 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 9,6 7,6 8,0 10,5 13,8 13,4 8,9 10,4 

N 88 372 82 687 77 750 76 198 73 114 75 190 75 954 73 450 

Alla 10,4 8,6 9,3 12,2 15,5 15,0 10,5 12,2 

N 107 307 101 268 96 322 94 473 91 942 95 212 97 761 94 991 
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Tabell B7. Lågutbildade 22-åringar i riket år 2003 som är födda utomlands. Antal 
och andel i procent. Redovisning i fallande ordning efter invandrar-
gruppens storlek. 

 Antal låg-
utbildade 

Andel låg-
utbildade 

N 

Födda i norden utom Sverige:    

Norge 34 25,0 136 

Finland 22 22,0 100 

Danmark 14 17,3 81 

Island 11 36,7 30 

Födda i land utanför Norden:    

Iran 164 16,6 985 

Övriga Södra Centralasien 109 14,2 766 

Bosnien-Herzegovina 97 13,0 748 

Forna Jugoslavien (exkl. Bosnien-Herzegovina) 196 28,1 698 

Chile 114 24,9 457 

Övriga Sydamerika 69 16,9 408 

Libanon 106 27,2 389 

Irak 111 32,3 344 

Polen 46 13,7 336 

Östasien 40 13,0 308 

Turkiet 64 23,7 270 

Övriga Afrika 77 30,3 254 

Övriga Sydostasien 44 19,5 226 

Övriga Östeuropa (inkl. DDR o f.d. Sovjetunionen) 38 20,2 188 

Syrien 47 27,5 171 

Somalia 68 42,0 162 

Rumänien 19 12,4 153 

Etiopien 31 27,9 111 

Thailand 40 38,8 103 

Centralamerika/Karibiska öarna 18 17,5 103 

Vietnam 25 26,9 93 

Övriga Västasien 17 21,8 78 

Tyskland 9 12,2 74 

Storbritannien/Irland 8 11,8 68 

Nordamerika 12 19,4 62 

Övriga Västeuropa 10 16,4 61 

Övriga Sydeuropa 12 23,1 52 

Ungern 8 17,8 45 

Baltikum 2 7,1 28 

Oceanien * * 11 

Grekland * * 10 

* Redovisas ej p.g.a. små bastal. 
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Tabell B8 Andel av 16-åringar i rikets kommuner 1997 som klassificeras som låg-
utbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Haparanda 28,3 138 Luleå 16,4 786 Orust 13,7 161 

Vadstena 25,7 70 Borlänge 16,4 555 Håbo 13,6 198 

Valdemarsvik 25,0 104 Älmhult 16,4 177 Gislaved 13,5 340 

Sundbyberg 24,8 210 Nynäshamn 16,2 272 Mölndal 13,5 577 

Vansbro 24,7 81 Tierp 16,1 217 Trelleborg 13,5 431 

Gnesta 24,4 127 Huddinge 16,1 856 Örkelljunga 13,4 119 

Botkyrka 24,4 870 Järfälla 16,1 709 Nacka 13,4 752 

Salem 22,8 167 Överkalix 16,0 50 Borås 13,4 983 

Stockholm 22,1 5 644 Burlöv 15,9 195 Kristinehamn 13,4 276 

Mark 21,7 406 Motala 15,8 475 Bjuv 13,4 157 

Haninge 21,1 790 Upplands-Bro 15,7 236 Herrljunga 13,3 105 

Ånge 21,1 123 Munkedal 15,7 134 Malung 13,3 113 

Trosa 20,5 112 Osby 15,6 179 Karlsborg 13,3 98 

Oxelösund 20,4 142 Markaryd 15,6 135 Katrineholm 13,3 362 

Boden 20,1 343 Gagnef 15,5 103 Svalöv 13,2 151 

Strömsund 19,8 167 Norsjö 15,5 71 Norrköping 13,2 1 352 

Torsås 19,0 100 Sorsele 15,4 52 Karlskoga 13,2 304 

Södertälje 19,0 911 Älvsbyn 15,4 91 Åstorp 13,0 169 

Årjäng 18,5 92 Bräcke 15,3 85 Norrtälje 13,0 586 

Värmdö 18,4 299 Eda 15,2 92 Öckerö 12,9 147 

Essunga 18,1 72 Flen 15,2 217 Trollhättan 12,9 550 

Malå 17,9 39 Degerfors 15,2 125 Surahammar 12,9 132 

Högsby 17,8 73 Strömstad 15,1 119 Övertorneå 12,8 94 

Ragunda 17,8 73 Borgholm 15,1 139 Lilla Edet 12,7 166 

Ale 17,3 295 Sjöbo 15,1 166 Vaxholm 12,6 95 

Ekerö 17,3 249 Helsingborg 14,9 1 070 Uppvidinge 12,6 119 

Österåker 17,3 371 Orsa 14,9 101 Stenungsund 12,6 238 

Malmö 17,1 2 261 Ludvika 14,8 331 Fagersta 12,6 119 

Åre 17,1 82 Göteborg 14,8 3 909 Tanum 12,5 144 

Tranemo 17,0 159 Solna 14,6 356 Grums 12,5 128 

Nordanstig 17,0 106 Älvkarleby 14,4 97 Sollentuna 12,5 618 

Vännäs 17,0 112 Mullsjö 14,3 98 Mellerud 12,4 129 

Timrå 16,8 197 Vårgårda 14,3 133 Falköping 12,4 396 

Sundsvall 16,7 938 Askersund 14,3 147 Hedemora 12,4 186 

Svenljunga 16,7 132 Sigtuna 13,8 354 Dals-Ed 12,3 65 

Bengtsfors 16,5 115 Emmaboda 13,8 116 Västervik 12,3 480 

Vallentuna 16,5 297 Boxholm 13,7 51 Lessebo 12,3 114 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B8 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets kommuner 1997 som klassificeras som 
lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Hällefors 12,2 74 Grästorp 10,8 65 Gotland 9,6 728 

Sollefteå 12,2 255 Vilhelmina 10,7 112 Enköping 9,6 385 

Smedjebacken 12,1 173 Ystad 10,6 302 Härnösand 9,6 324 

Kungsör 12,1 91 Ronneby 10,6 331 Mjölby 9,6 293 

Sotenäs 12,0 125 Umeå 10,6 1 127 Lidköping 9,5 440 

Ockelbo 12,0 75 Lysekil 10,5 190 Tomelilla 9,5 147 

Robertsfors 12,0 100 Filipstad 10,5 124 Mariestad 9,5 263 

Arjeplog 12,0 25 Tingsryd 10,5 191 Ödeshög 9,4 64 

Hultsfred 11,9 159 Östersund 10,5 621 Ljusdal 9,3 214 

Töreboda 11,9 126 Uddevalla 10,4 528 Eslöv 9,3 364 

Munkfors 11,9 42 Kungälv 10,4 394 Båstad 9,3 162 

Gnosjö 11,9 118 Tyresö 10,4 375 Ulricehamn 9,2 282 

Västerås 11,8 1 270 Sävsjö 10,3 145 Jokkmokk 9,2 76 

Vara 11,8 212 Kristianstad 10,3 836 Kungsbacka 9,1 656 

Örebro 11,7 1 294 Partille 10,3 370 Gävle 9,1 899 

Lekeberg 11,6 95 Kramfors 10,3 263 Uppsala 9,1 1 967 

Kalmar 11,4 647 Aneby 10,2 88 Gullspång 9,1 66 

Hallsberg 11,4 184 Heby 10,2 177 Hässleholm 9,0 535 

Bollebygd 11,4 114 Eskilstuna 10,1 949 Ljusnarsberg 9,0 67 

Säffle 11,4 202 Laholm 10,1 277 Vingåker 8,9 124 

Strängnäs 11,4 369 Nordmaling 10,1 99 Kinda 8,8 113 

Älvdalen 11,4 88 Alvesta 10,0 249 Leksand 8,8 159 

Skurup 11,3 186 Nyköping 10,0 510 Säter 8,8 148 

Östra Göinge 11,3 195 Kävlinge 10,0 280 Härryda 8,7 343 

Hörby 11,2 152 Arboga 10,0 160 Halmstad 8,7 979 

Landskrona 11,1 377 Avesta 10,0 271 Lindesberg 8,7 265 

Vaggeryd 11,1 171 Karlskrona 9,9 677 Vänersborg 8,7 450 

Bjurholm 11,1 27 Storfors 9,9 71 Bollnäs 8,7 312 

Åsele 11,1 36 Nora 9,8 132 Arvika 8,6 267 

Svedala 11,0 245 Härjedalen 9,8 122 Östhammar 8,6 257 

Värnamo 10,9 367 Sala 9,8 255 Skara 8,5 223 

Varberg 10,9 634 Sandviken 9,8 399 Lund 8,4 967 

Norberg 10,9 92 Perstorp 9,8 82 Bromölla 8,3 169 

Söderköping 10,9 221 Hofors 9,8 123 Finspång 8,3 254 

Upplands Väsby 10,9 396 Skellefteå 9,7 927 Hudiksvall 8,2 462 

Kalix 10,8 203 Åmål 9,6 114 Lerum 8,2 452 

Hylte 10,8 102 Klippan 9,6 187 Lidingö 8,2 392 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B8 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets kommuner 1997 som klassificeras som 
lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Simrishamn 8,2 233 Vellinge 6,5 372 

Åtvidaberg 8,1 136 Torsby 6,4 156 

Skövde 8,0 574 Lycksele 6,3 176 

Karlshamn 8,0 362 Ljungby 6,2 321 

Alingsås 8,0 425 Söderhamn 6,1 309 

Falun 8,0 615 Hjo 6,1 114 

Kumla 7,9 203 Nässjö 6,1 294 

Linköping 7,8 1 376 Forshaga 6,0 150 

Storuman 7,8 116 Örnsköldsvik 6,0 687 

Köping 7,7 285 Täby 5,9 741 

Vindeln 7,7 78 Ovanåker 5,9 170 

Piteå 7,7 520 Hagfors 5,8 137 

Tranås 7,6 184 Olofström 5,7 157 

Arvidsjaur 7,5 80 Dorotea 5,7 35 

Mönsterås 7,5 161 Berg 5,7 88 

Oskarshamn 7,4 309 Hallstahammar 5,5 181 

Sölvesborg 7,4 203 Ydre 5,3 57 

Höör 7,4 176 Tjörn 5,3 190 

Tidaholm 7,4 122 Skinnskatteberg 5,2 58 

Vetlanda 7,4 326 Lomma 5,1 198 

Hammarö 7,3 178 Mörbylånga 5,0 202 

Växjö 7,3 837 Danderyd 4,8 314 

Kil 7,3 151 Staffanstorp 4,8 231 

Gällivare 7,2 221 Nybro 4,6 219 

Eksjö 7,2 208 Färgelanda 4,4 114 

Sunne 7,1 168 Habo 4,4 160 

Falkenberg 7,0 454 Krokom 4,3 185 

Ängelholm 7,0 402 Laxå 4,2 72 

Jönköping 7,0 1 237 Vimmerby 3,4 174 

Rättvik 6,9 130 Alla kommuner 12,2 94 991 

Kiruna 6,9 290    

Pajala 6,8 88    

Karlstad 6,8 793    

Mora 6,8 235    

Tibro 6,8 148    

Höganäs 6,7 240    

Götene 6,5 185    
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Tabell B9 Andel av 22-åringar i rikets kommuner år 2003 som är lågutbildade. 
Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Haparanda 39,5 81 Lessebo 19,7 61 Burlöv 16,7 162 

Valdemarsvik 36,7 49 Älvsbyn 19,7 61 Gagnef 16,7 54 

Vansbro 30,9 55 Ekerö 19,4 144 Skurup 16,5 121 

Vadstena 30,6 49 Tanum 19,4 103 Fagersta 16,5 103 

Oxelösund 29,5 105 Degerfors 19,4 67 Tierp 16,5 158 

Trosa 28,6 70 Sorsele 19,4 31 Sävsjö 16,3 92 

Malå 28,0 25 Ale 19,3 212 Borgholm 16,3 86 

Mark 27,6 304 Huddinge 19,2 853 Markaryd 16,2 99 

Ånge 26,8 82 Gnosjö 19,2 73 Karlskoga 16,0 250 

Svenljunga 26,7 75 Torsås 19,0 63 Trelleborg 16,0 319 

Överkalix 25,9 27 Nynäshamn 19,0 226 Hylte 15,9 69 

Salem 25,6 117 Årjäng 18,9 74 Söderköping 15,9 113 

Strömsund 25,0 100 Sjöbo 18,7 139 Sotenäs 15,7 89 

Tranemo 24,3 103 Malung 18,7 91 Perstorp 15,7 70 

Surahammar 24,2 62 Östra Göinge 18,4 114 Öckerö 15,7 102 

Botkyrka 23,9 853 Herrljunga 18,4 76 Sollefteå 15,6 179 

Gnesta 23,8 84 Bollebygd 18,3 60 Landskrona 15,6 378 

Boxholm 23,5 34 Älmhult 18,2 137 Laholm 15,6 186 

Osby 23,1 104 Värmdö 18,2 225 Åre 15,6 77 

Robertsfors 22,9 48 Sundsvall 18,1 934 Strängnäs 15,6 244 

Boden 22,5 285 Munkedal 18,1 94 Borlänge 15,5 555 

Nordanstig 22,0 59 Järfälla 18,1 653 Stenungsund 15,5 213 

Sundbyberg 21,7 345 Ödeshög 17,9 39 Östhammar 15,4 175 

Österåker 21,7 272 Upplands-Bro 17,9 196 Vallentuna 15,4 214 

Uppvidinge 20,8 77 Kinda 17,9 56 Orsa 15,4 65 

Södertälje 20,7 856 Tyresö 17,7 322 Älvdalen 15,4 65 

Ljusnarsberg 20,5 39 Kalix 17,7 130 Hedemora 15,2 125 

Timrå 20,5 117 Flen 17,6 131 Katrineholm 15,1 318 

Emmaboda 20,5 83 Orust 17,5 80 Hällefors 15,1 53 

Nykvarn 20,4 54 Stockholm 17,5 7 732 Håbo 15,1 146 

Vännäs 20,3 69 Åmål 17,4 69 Lindesberg 15,0 206 

Motala 20,2 347 Övertorneå 17,4 46 Rättvik 15,0 80 

Högsby 20,0 35 Gislaved 17,4 236 Lilla Edet 14,9 114 

Dals-Ed 20,0 45 Pajala 17,1 35 Helsingborg 14,9 1 201 

Ludvika 20,0 235 Bengtsfors 17,1 82 Båstad 14,9 101 

Haninge 19,9 825 Västervik 17,0 288 Gullspång 14,8 27 

Strömstad 19,8 101 Mellerud 16,9 77 Lekeberg 14,8 54 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B9 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets kommuner år 2003 som är lågutbildade. 
Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Heby 14,8 108 Mölndal 13,1 543 Vilhelmina 11,3 71 

Askersund 14,8 88 Härryda 13,1 222 Kungälv 11,1 305 

Filipstad 14,6 89 Norberg 13,0 46 Vaxholm 11,1 72 

Kristinehamn 14,5 234 Hässleholm 12,9 417 Avesta 11,1 207 

Vingåker 14,5 62 Värnamo 12,9 271 Uddevalla 11,1 523 

Sigtuna 14,5 345 Eksjö 12,9 140 Kil 11,0 82 

Mullsjö 14,5 69 Eda 12,9 70 Hagfors 11,0 82 

Vårgårda 14,4 90 Tingsryd 12,8 117 Hofors 11,0 82 

Norrtälje 14,4 485 Skellefteå 12,7 699 Storuman 10,9 64 

Vaggeryd 14,4 118 Varberg 12,7 512 Piteå 10,8 416 

Lysekil 14,4 132 Hörby 12,6 127 Finspång 10,8 148 

Svedala 14,4 139 Nyköping 12,5 391 Grästorp 10,8 37 

Norsjö 14,3 35 Lerum 12,5 264 Leksand 10,7 121 

Åsele 14,3 21 Munkfors 12,5 40 Tomelilla 10,7 112 

Arjeplog 14,3 14 Skinnskatteberg 12,5 32 Alingsås 10,7 327 

Enköping 14,2 317 Eslöv 12,4 314 Bromölla 10,7 122 

Kramfors 14,2 155 Norrköping 12,3 1 612 Ljusdal 10,6 160 

Trollhättan 14,0 564 Köping 12,3 219 Karlskrona 10,6 632 

Nacka 14,0 630 Ulricehamn 12,3 203 Ljungby 10,6 217 

Ragunda 13,9 36 Åstorp 12,3 114 Partille 10,6 274 

Grums 13,8 94 Upplands Väsby 12,3 351 Göteborg 10,6 6 727 

Ovanåker 13,8 109 Nordmaling 12,2 49 Härnösand 10,5 266 

Karlsborg 13,7 51 Tidaholm 12,2 90 Arvidsjaur 10,5 57 

Falköping 13,7 306 Bjuv 12,1 116 Mariestad 10,4 182 

Ystad 13,6 250 Härjedalen 12,0 75 Gotland 10,4 642 

Vara 13,6 140 Alvesta 11,7 162 Vänersborg 10,3 388 

Arboga 13,5 111 Sandviken 11,7 273 Essunga 10,2 49 

Simrishamn 13,5 141 Smedjebacken 11,7 77 Karlshamn 10,2 304 

Lidköping 13,5 364 Ockelbo 11,6 43 Tranås 10,1 158 

Oskarshamn 13,4 238 Storfors 11,5 26 Kungsbacka 10,1 465 

Malmö 13,4 3 355 Solna 11,5 670 Olofström 10,1 109 

Hallsberg 13,4 134 Arvika 11,5 235 Luleå 10,0 1 138 

Säffle 13,4 127 Västerås 11,5 1 449 Söderhamn 10,0 190 

Skara 13,3 210 Hultsfred 11,4 105 Höganäs 9,9 141 

Sala 13,3 195 Hudiksvall 11,4 315 Bollnäs 9,9 222 

Klippan 13,1 137 Sollentuna 11,4 511 Falkenberg 9,9 344 

Borås 13,1 1 192 Eskilstuna 11,3 1 006 Tibro 9,9 81 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B9 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets kommuner år 2003 som är lågutbildade. 
Procentandel i fallande ordning. 

Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N Kommun 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Mjölby 9,9 233 Kumla 8,1 123 

Älvkarleby 9,9 71 Krokom 8,1 111 

Hammarö 9,8 112 Täby 8,1 559 

Lidingö 9,8 337 Mora 7,8 167 

Bräcke 9,8 41 Vindeln 7,7 52 

Örebro 9,7 1 788 Höör 7,6 118 

Ängelholm 9,7 350 Kalmar 7,5 955 

Säter 9,7 93 Skövde 7,4 771 

Kävlinge 9,6 197 Hallstahammar 7,4 122 

Gällivare 9,6 156 Knivsta 7,2 111 

Örkelljunga 9,5 84 Sunne 7,2 139 

Färgelanda 9,5 63 Bjurholm 7,1 14 

Laxå 9,5 42 Jönköping 6,8 1 548 

Ronneby 9,5 306 Staffanstorp 6,6 166 

Östersund 9,5 772 Hjo 6,6 76 

Gävle 9,4 1 138 Vellinge 5,9 186 

Kristianstad 9,4 897 Umeå 5,8 2 349 

Töreboda 9,3 75 Uppsala 5,7 2 979 

Nora 9,3 75 Vimmerby 5,7 140 

Lycksele 9,3 129 Karlstad 5,4 1 285 

Svalöv 9,3 97 Mörbylånga 5,4 112 

Mönsterås 9,2 119 Växjö 5,2 1 304 

Falun 9,2 617 Linköping 5,1 2 460 

Aneby 9,1 44 Habo 5,1 79 

Forshaga 9,1 77 Lomma 4,7 127 

Örnsköldsvik 8,9 470 Dorotea 4,5 22 

Kungsör 8,8 57 Jokkmokk 4,3 47 

Nässjö 8,7 253 Danderyd 3,9 228 

Vetlanda 8,7 207 Lund 3,4 2 244 

Sölvesborg 8,6 139 Berg 2,2 45 

Götene 8,5 94 Ydre 0,0 29 

Halmstad 8,4 1 229 Alla kommuner 12,2 94 991 

Kiruna 8,4 215    

Åtvidaberg 8,3 84    

Tjörn 8,3 108    

Nybro 8,3 181    

Torsby 8,3 121    
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Tabell B10 Andel av 16-åringar i rikets SAMS-områden 1997 som klassificeras som 
lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning (en-
dast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda utomlands samt 
personer födda i Sverige, vars båda 
föräldrar är födda utomlands: 

  
Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i Sveri-
ge: 

   

Botkyrka: Storvreten 47,4 38 Stockholm: Ormkärr 43,4 53 
Botkyrka: Albyslätten 45,2 42 Haninge: Norra Tungelsta 36,1 36 
Stockholm: Norra Rinkeby 41,7 163 Stockholm: Lagaplan 35,7 42 
Stockholm: Mellersta Skärholmen 40,9 66 Stockholm: Hässelby Torg 31,0 42 
Stockholm: Bjursätra 40,0 50 Stockholm: Årsta Centrum 30,4 46 
Botkyrka: Krögarvägen-Värdshusvägen 38,0 71 Salem: Skyttorp 30,3 33 
Botkyrka: Södra Norsborg 36,4 55 Ale: Nödinge 2 29,4 34 
Haninge: Jordbro flerbostadshus 36,2 47 Örebro: Mikael 60 29,3 41 
Stockholm: Östra Vårberg 36,1 36 Stockholm: Bredängs Allé 29,0 31 
Malmö: Västra Skrävlinge 10 35,3 51 Stockholm: Sätra Torg 27,9 43 
Stockholm: Norra Tensta 35,1 151 Södertälje: Järna 26,5 49 
Göteborg: Biskopsgården 4 33,3 30 Stockholm: Västra Farsta 25,9 54 
Stockholm: Södra Husby 32,9 79 Stockholm: Bagarfruvägen 25,5 47 
Stockholm: Bredängs Allé 32,0 50 Stockholm: Pungpinan 25,3 79 
Göteborg: Angered 8 31,4 35 Stockholm: Bjursätra 25,0 40 
Huddinge: Vårby Gård 28,2 39 Stockholm: Södra Akalla 23,8 42 
Jönköping: Öxnehaga 28,1 32 Sundsvall: Njda-Forsa-Mjösund 23,7 38 
Södertälje: Norra Ronna 25,0 56 Stockholm: Zinkensdamm 23,4 47 
Haninge: Brandbergen flerbost-hus 25,0 40 Mark: Skene 1 23,3 30 
Södertälje: Hovsjö 24,5 49 Mark: Fritsla 1 23,3 30 
Nacka: Fisksätra sm 24,3 37 Stockholm: Mellersta Skärholmen 23,3 30 
Stockholm: Nedre Kista 23,5 51 Stockholm: Östra Gröndal 23,3 43 
Huddinge: Grantorp 20,6 34 Stockholm: Bjurholmsplan 23,2 95 
Huddinge: Västra Skogås 20,0 35 Trollhättan: Sjuntorp S 22,9 48 
Stockholm: Södra Akalla 20,0 35 Stockholm: Östra Stureby 22,9 35 
Stockholm: Pungpinan 18,8 32 Sundsvall: Tuna Matfors 22,2 36 
Sollentuna: Bagarby 17,1 35 Nynäshamn: Västra Nynäshamn C 21,6 37 
Järfälla: Tallbohov 16,7 30 Stockholm: Nälsta 20,6 34 
Malmö: Västra Skrävlinge 8 16,7 30 Norrköping: Hageby SV 20,6 34 
Örebro: Mikael 60 15,9 44 Boden: Sävast 1 20,5 39 
Södertälje: Fornhöjden 12,5 32 Ronneby: Häggatorp 20,5 44 
Solna: Norra Hagalund 12,5 40 Stockholm: Östra Vårberg 20,4 54 
   Stockholm: Blecktornet 20,0 45 
   Skellefteå: Anderstorp N 20,0 35 
   Falköping: Falköpings 5 19,6 51 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  



Tabellbilaga  Utbildningssamhällets underklass? 

170 

Tabell B10 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets SAMS-områden 1997 som klassificeras 
som lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning 
endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N  SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:         

Sjöbo: Sjöbo 4 19,5 41 Karlskrona: Rödeby S 13,5 37 

Stockholm: Surbrunnsområdet 19,4 36 Öckerö: Hönö 1 13,5 37 

Trosa: Vagnhärad Södra 19,4 31 Varberg: Värö 2 13,3 30 

Lidköping: Lidköpings 1 19,4 31 Falun: Källviken och V Främby 13,3 30 

Sundsvall: Selånger-Granloholm mellersta 19,0 42 Skellefteå: Kåge omland 13,3 30 

Stockholm: Sankt Sigfrid 18,9 37 Stockholm: Örby S 13,3 30 

Huddinge: Östra Skogås 18,3 60 Strängnäs: Mariefred 1 13,2 38 

Sotenäs: Kungshamns Norra 18,2 33 Hässleholm: Hässleholm 11 13,2 38 

Stockholm: Matteus Kyrka 18,2 33 Leksand: Häradsbygdens 2 12,9 31 

Stockholm: Observatoriegatan 18,0 61 Falun: Hyttgården 12,9 31 

Upplands-Bro: Brunna tätort 17,9 39 Smedjebacken: Smedjebacken N 12,9 31 

Stockholm: Rörstrand 17,5 63 Upplands-Bro: Bro centrum 12,9 31 

Stockholm: Kronoberg 16,9 65 Falköping: Stenstorps 2 12,9 31 

Falköping: Floby 2 16,7 36 Lidköping: Lidköpings 9 12,8 39 

Orsa: Skattungbyn-Kallmora 16,7 30 Lerum: Aspenäs 12,8 39 

Tanum: Grebbestad 16,7 48 Norrtälje: Östra Hallstavik 12,8 47 

Helsingborg: Allerum 2 - Hittarp-Domsten 16,7 30 Stockholm: Norra Vällingby 12,5 32 

Skellefteå: Ursviken 16,2 37 Stockholm: Långsjö 12,5 32 

Stockholm: Norra Vinsta 16,1 31 Strängnäs: Åker 1 12,5 40 

Kalmar: Dörby 1 15,8 38 Stockholm: Nedre Kista 12,3 81 

Stockholm: Högalidskyrkan 15,8 38 Vallentuna: Västra Ormsta 12,1 33 

Alingsås: Alingsås 26 15,6 32 Järfälla: Skälby 12,1 33 

Stockholm: Östermalmstorg 15,6 45 Haninge: Ramsdalen 12,1 33 

Ekerö: Tappström/Närlunda 15,6 45 Lidköping: Norra Härene 12,1 33 

Huddinge: Trångsunds småhus 15,4 39 Karlskrona: Jämjö S 12,1 33 

Bollebygd: Bollebygd 4 15,2 33 Stockholm: Danderydsplan V 12,1 58 

Stockholm: Långbro Ö 15,0 40 Sandviken: Sandviken 15 12,0 50 

Stockholm: Norra Bromsten 15,0 40 Kungsbacka: Kungsbacka 4 11,9 59 

Stockholm: Ålsten 14,6 48 Ulricehamn: Ulricehamn 3 11,8 76 

Stockholm: Kälvesta 14,3 49 Järfälla: Fjällen 11,8 34 

Stockholm: Enskede Kyrka 14,1 85 Lerum: Hjällsnäs Södra 11,8 34 

Södertälje: Södra Brunnsäng 14,0 57 Kungsbacka: Onsala 2 11,6 43 

Luleå: Sunderbyns 1 14,0 50 Alvesta: Alvesta N 11,6 69 

Stockholm: Smedsbacken 14,0 43 Hudiksvall: Delsbo 2 11,4 35 

Fagersta: Fagersta 3 13,8 65 Stockholm: Maria Kyrka 11,4 88 

Svedala: Svedala 2 13,6 44 Helsingborg: Välluv 1 - Påarp V 11,1 45 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B10 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets SAMS-områden 1997 som klassificeras 
som lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning 
endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i Sverige:         

Västerås: Södra gryta 11,1 45 Lerum: Hulan 8,8 34 

Linköping: Vreta Kloster 4 11,1 36 Enköping: Gånsta-Bredsand 8,8 34 

Hudiksvall: Delsbo 3 11,1 36 Kungsbacka: Tölö 2 8,7 69 

Kiruna: Lombolo Mellersta 11,1 36 Haninge: Jordbro småhus 8,7 46 

Helsingborg: Raus 8 - Ramlösabrunn 10,9 64 Gällivare: Hjortronet 8,6 81 

Huddinge: Stensängen Högmora 10,9 55 Stockholm: Historiska Muséet 8,6 81 

Skellefteå: Bureå Norra 10,8 37 Burlöv: Burlöv 1 8,6 35 

Nynäshamn: Ösmo 10,8 37 Mora: Utmeland 8,6 35 

Stockholm: Åkermyntan 10,8 186 Botkyrka: Skäcklinge 8,6 35 

Järfälla: Sandvik 10,6 47 Skurup: Skurup 1 8,6 35 

Stockholm: Ängbylunden 10,5 57 Piteå: Roknäs 8,3 36 

Norrköping: Rambodal N m fl 10,5 38 Mora: Noret Södra 8,3 36 

Hudiksvall: Njutånger 3 10,5 38 Trollhättan: Åsaka 8,3 36 

Stockholm: Spånga Gymnasium 10,4 67 Norrköping: Skarphagen 8,3 36 

Strängnäs: Strängnäs 5 10,3 97 Sollentuna: Gillberga 8,3 36 

Borlänge: Borlänge 24 10,3 68 Nykvarn: Nykvarn 8,2 49 

Stockholm: Stensborg 10,2 49 Helsingborg: Kvistofta 1-Rydebäck N 8,2 49 

Huddinge: Fridhem 10,0 30 Ludvika: Lorentsberga 8,1 37 

Lund: Linero 10,0 30 Sundsvall: Alnö-Vi S 8,1 37 

Helsingborg: Fleninge 2 - Ödåkra Ö 9,8 51 Lessebo: Hovmantorp 2 8,1 37 

Huddinge: Solgård 9,7 31 Lund: Gunnesbo 7,9 38 

Södertälje: Pershagen 9,7 31 Lerum: Centrala Floda 7,9 38 

Vallentuna: Karlberg Rickeby 9,7 31 Alingsås: Alingsås 24 7,7 52 

Uppsala: 137 Vattholma 9,7 31 Lidköping: Gösslunda 7,5 40 

Östersund: Brunflo 3 9,4 32 Mörbylånga: Torslunda 3 7,5 40 

Umeå: Mariedal 9,3 43 Linköping: Slaka 4 7,3 41 

Täby: Runborg 9,3 54 Umeå: Sävar Västra 7,3 41 

Österåker: Tråsätra 9,3 54 Skellefteå: Skelleftehamn V 7,3 41 

Ängelholm: Ljunggården 9,1 33 Halmstad: Martin Luther 7 7,3 41 

Tyresö: Norra Hanviken 9,1 33 Skellefteå: Morö Backe Ö 7,2 69 

Norrköping: Skarphagen-Ensjön m fl 9,1 33 Vänersborg: Vänersborg 24 7,1 42 

Sala: Sala S 9,1 33 Örebro: Hovsta Nordvästra 7,1 42 

Tingsryd: Väckelsång 9,1 33 Falköping: Falköpings 4 7,0 57 

Halmstad: Snöstorp 3 9,1 33 Västerås: Irsta tätort 7,0 43 

Botkyrka: Tullinge parkhem 9,1 33 Jönköping: Taberg 6,7 30 

Bollnäs: Bollnäs 11 8,9 45 Gävle: Andersberg 2 6,7 30 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B10 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets SAMS-områden 1997 som klassificeras 
som lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning 
endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i Sverige:         

Bromölla: Bromölla 5 6,7 30 Täby: Skarpäng 5,2 97 

Karlstad: Herrhagen 6,7 30 Lycksele: Norrmalm 5,0 40 

Tyresö: Krusboda 6,7 30 Halmstad: Söndrum 3 4,9 41 

Halmstad: Söndrum 1 6,7 30 Falun: Slätta 4,8 62 

Härryda: Mölnlycke 4 6,7 30 Tibro: Tibro 2 4,8 83 

Kungälv: Kungälv 10 6,7 30 Karlshamn: Centrala Asarum 4,7 43 

Halmstad: Snöstorp 7 6,7 45 Vänersborg: Vänersborg 7 4,5 44 

Nybro: Nybro tätort 6,6 91 Jönköping: Öxnehaga 4,5 44 

Ale: Älvängen Norra 6,5 46 Falun: Hälsinggården 4,3 46 

Vingåker: Norra 6,5 31 Staffanstorp: Staffanstorp 6 4,3 46 

Söderköping: Skönberga 6,5 31 Vetlanda: Vetlanda 4,2 95 

Kävlinge: Hofterup 6,5 31 Falun: Hosjö Näs 4,1 49 

Lindesberg: Lindesbergs Mellersta 6,4 78 Karlskrona: Torskors-Hässlegården 4,0 50 

Svedala: Bara 2 6,4 47 Kristianstad: Åhus Vattentornet-Ripa 3,8 52 

Haninge: Vendelsömalm 6,3 32 Västerås: Norra gryta 3,4 58 

Halmstad: Gullbrandstorp 6,3 32 Kumla: Haga 3,3 30 

Jönköping: Tenhult 6,3 32 Falun: Karlberg 3,3 30 

Huddinge: Utsälje 6,1 49 Ekerö: Brygga arbetsomr 3,3 30 

Mjölby: Mjölby 5 6,1 33 Mora: Morkarlby 3,3 30 

Svedala: Svedala 5 6,1 33 Kalmar: Förlösa-Kläckeberga 1 3,3 30 

Linköping: Vist 2 6,1 33 Lidköping: Lidköpings 10 3,3 30 

Linköping: Kärna 3 5,9 51 Lidingö: Norra Sticklinge 3,2 31 

Ängelholm: Vejbystrand 5,9 34 Hallstahammar: Barnängen 3,2 63 

Gällivare: Bäcken 5,8 69 Strängnäs: Vårfruberga 3,1 32 

Varberg: Tvååker 2 5,7 35 Sollentuna: Töjnan 3,1 32 

Kalmar: Förlösa-Kläckeberga 4 5,7 35 Norrköping:Klockaretorpet-Borg m fl 3,1 32 

Nyköping: Arnö 5,6 71 Växjö: Söraby S 3,1 32 

Stockholm: Norra Mälarhöjden 5,6 36 Staffanstorp: Staffanstorp 8 3,1 32 

Tjörn: Skärhamn 1 5,6 36 Höör: Höör 1 3,1 32 

Upplands Väsby: Östra Bollstanäs 5,6 36 Eslöv: Eslöv 6 3,1 32 

Norrköping: Klockaretorpet N 5,6 36 Skellefteå: Gummark 3,1 32 

Umeå: Böleäng Västra 5,6 36 Tyresö: Västra Trollbäcken 3,1 32 

Umeå: Västra Ersboda 5,4 37 Mönsterås: Mönsterås Landsbygd S 3,0 33 

Nacka: Älta gård 5,3 38 Staffanstorp: Staffanstorp 10 3,0 33 

Kil: Kils 4 5,3 76 Eksjö: Eksjö 6 3,0 33 

Ljungby: Ljungby 6 5,2 134 Karlskoga: Bråten 2,9 34 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B10 (forts.) Andel av 16-åringar i rikets SAMS-områden 1997 som klassificeras 
som lågutbildade 22-åringar år 2003. Procentandel i fallande ordning 
endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:         

Partille: Sävedalen 2 2,9 34 Söderköping: Drothem 0,0 30 

Danderyd: Västra Enebyberg 2,9 34 Sollentuna: Västra Norrviken 0,0 31 

Vänersborg: Vänersborg 8 2,8 36 Danderyd: Sätra 0,0 30 

Ängelholm: Tofta 2,8 36 Lerum: Drängsered 0,0 47 

Lund: Östra torn 2,8 36 Vänersborg: Vänersborg 3 0,0 32 

Linköping: Slaka 2 2,8 36 Karlshamn: Centrala Asarum 0,0 42 

Lund: Fågelsång 2,8 36    

Söderhamn: Söderala 2,7 37    

Jönköping: Ljungar kyrkby 2,5 40    

Habo: Kråkeryd 2,5 40    

Habo: Kärr 2,4 41    

Huddinge: Smista Juringe 2,4 42    

Uddevalla: Ljungskile 2,3 43    

Norrtälje: Fågelsången 2,3 44    

Höganäs: Väsby 3 2,3 44    

Skellefteå: Norrböle Ö 2,2 45    

Lerum: Södra Lerum 2,2 45    

Staffanstorp: Staffanstorp 3 2,2 46    

Jönköping: Bymarken 2,0 50    

Karlstad: Hultsberg 1,9 53    

Lidköping: Hovby 1,8 56    

Jönköping: Nyarp-torp 1,7 60    

Jönköping: Stensh-jöransb 0,0 34    

Karlskrona: Spandelstorp m.fl. 0,0 34    

Sandviken: Järbo 2 0,0 30    

Karlstad: Stodene 0,0 36    

Danderyd: Södra Djursholm 0,0 36    

Trollhättan: Halvorstorp 0,0 34    

Nässjö: Nässjö 6 0,0 39    

Vimmerby: Vimmerby 1 0,0 42    

Lerum: Höjden 0,0 30    

Uddevalla: Herrestad 0,0 31    

Örebro: Mikael 60 0,0 31    

Bollnäs: Bollnäs 9 0,0 43    

Örebro: Längbro 41 0,0 31    

Stockholm: Enskededalen 0,0 31    
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Tabell B11 Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är lågut-
bildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda utomlands samt 
personer födda i Sverige, vars 
båda föräldrar är födda utomlands: 

  
Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i  
Sverige: 

   

Stockholm: Mellersta Skärholmen 45,8 48 Stockholm: Ormkärr 33,8 65 

Botkyrka: Södra Norsborg 44,2 43 Boden: Bodens 6 33,3 33 

Stockholm: Norra Rinkeby 41,3 143 Haninge: Åby 31,8 44 

Stockholm: Bredängs Allé 40,4 47 Haninge: Jordbro flerbostadshus 31,0 42 

Botkyrka: Krögarvägen-Värdshusvägen 40,4 52 Botkyrka: Storvreten 30,3 33 

Botkyrka: Storvreten 39,0 41 Sundbyberg: Hallonbergen 29,4 34 

Botkyrka: Albyslätten 38,5 39 Nynäshamn: Västra Nynäshamn C 29,3 41 

Malmö: Fosie 3 36,4 33 Mark: Skene 1 29,2 48 

Stockholm: Norra Tensta 35,2 125 Stockholm: Bagarfruvägen 28,9 45 

Göteborg: Biskopsgården 4 33,3 30 Huddinge: Västra Skogås 28,1 32 

Nacka: Fisksätra sm 32,4 34 Huddinge: Visättra 27,8 36 

Stockholm: Södra Akalla 30,4 56 Haninge: Haninge centrum 27,8 54 

Botkyrka: Albyberget 30,0 30 Sundbyberg: Norra Rissne 27,8 36 

Stockholm: Bjursätra 29,4 51 Helsingborg: GA 12 - Adolfsberg 27,3 33 

Huddinge: Vårby Gård 28,9 38 Huddinge: Östra Skogås 27,3 33 

Haninge: Brandbergen flerbost-hus 26,3 38 Luleå: Luleå 15 27,0 37 

Stockholm: Pungpinan 25,0 32 Stockholm: Hässelby Torg 26,9 67 

Haninge: Jordbro flerbostadshus 23,8 42 Järfälla: Tallbohov 26,8 56 

Stockholm: Södra Husby 23,0 87 Österåker: Åkersberga 26,5 49 

Göteborg: Angered 8 22,6 31 Huddinge: Trångsunds centrum 26,5 34 

Södertälje: Hovsjö 22,0 41 Upplands Väsby: Norra Smedby 26,5 34 

Malmö: Västra Skrävlinge 8 22,0 41 Stockholm: Västra Farsta 25,9 58 

Stockholm: Östra Vårberg 21,9 32 Karlskoga: Sandmo 25,8 31 

Huddinge: Grantorp 21,8 55 Stockholm: Gubbängens Gård 25,5 47 

Järfälla: Tallbohov 20,6 34 Stockholm: Bjursätra 25,5 55 

Stockholm: Nedre Kista 20,0 60 Stockholm: Västertorp 25,0 48 

Sollentuna: Bagarby 19,4 31 Boden: Bodens 2 25,0 40 

Halmstad: Martin Luther 12 18,2 33 Stockholm: Högdalens Centrum 24,6 61 

Södertälje: Norra Ronna 17,0 53 Mark: Kinna 3 24,2 33 

Södertälje: Norra Geneta 16,7 30 Haninge: Brandbergen flerbost-hus 23,8 63 

Jönköping: Råslätt 11,1 45 Stockholm: Norra Solberga 23,5 34 

Lund: Norra fäladen ö 9,3 43 Stockholm: Blackeberg 23,3 30 

Solna: Norra Hagalund 8,6 35 Sotenäs: Kungshamns Norra 23,3 30 

Linköping: Ryd 5 0,0 33 Stockholm: Zinkensdamm 23,2 56 

Stockholm: Frescati 0,0 30 Oxelösund: Södra innerstaden 23,1 52 

Växjö: Teleborg 6 0,0 30 Luleå: Luleå 10 22,9 35 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:         

Trelleborg: Trelleborg 5 22,7 44 Örebro: Mikael 60 16,7 54 

Stockholm: Norra Bromsten 22,2 36 Bromölla: Bromölla 3 16,7 30 

Motala: Centrum 22,2 36 Stockholm: Bandhagen 16,7 30 

Timrå: Timrå-Nyvivsta 21,9 32 Sjöbo: Sjöbo 4 16,7 30 

Malmö: Kirseberg 9 21,9 32 Tanum: Grebbestad 16,2 37 

Västerås: Södra Råby 21,2 33 Kristianstad: Österäng Norra 16,2 37 

Södertälje: Södra Brunnsäng 20,9 43 Falun: Källviken och V Främby 16,2 37 

Hässleholm: Hässleholm 2 20,4 54 Stockholm: Östra Råcksta 16,1 31 

Stockholm: Östra Gröndal 20,0 45 Stockholm: Surbrunnsområdet 16,1 62 

Borlänge: Borlänge 5 20,0 50 Motala: Brunnsvik 16,1 31 

Stockholm: Västra Hökarängen 20,0 45 Gotland: Visby Furulund 16,1 31 

Stockholm: Lagaplan 19,7 76 Örebro: Längbro 42 16,1 56 

Stockholm: Pungpinan 18,9 74 Boden: Bodens 1 16,0 50 

Fagersta: Fagersta 3 18,8 64 Svedala: Svedala 2 16,0 50 

Borås: Borås 55 Regementet-Funningen 18,8 32 Stockholm: Svandammen 15,7 89 

Huddinge: Sjödalen - Huddinge C 18,5 54 Simrishamn: Simrishamn 2 15,6 32 

Falköping: Falköpings 1 18,4 38 Stockholm: Alströmergatan 15,4 91 

Umeå: Östra Ersboda 18,2 44 Umeå: Mellan Ersboda 15,2 33 

Stockholm: Hässelby Strand 17,9 39 Malmö: Möllevången 4 15,2 33 

Nacka: Orminge 17,6 34 Östersund: Östersund 3 15,0 40 

Sundbyberg: Sundbybergs Centrum 17,6 34 Stockholm: Tegnerlunden 14,7 34 

Helsingborg: GA 9 - Närlunda 17,6 51 Skellefteå: Morön 14,7 34 

Stockholm: Fredhäll 17,6 34 Stockholm: Bjurholmsplan 14,4 160 

Stockholm: Slakthuset 17,6 51 Stockholm: Årsta Centrum 14,3 112 

Falköping: Falköpings 5 17,6 108 Karlskoga: Karlberg 14,3 35 

Huddinge: Stensängen Högmora 17,5 40 Stockholm: Södra Akalla 14,3 42 

Örebro: Mikael 74 17,5 40 Borlänge: Borlänge 4 14,3 42 

Stockholm: Enskede Kyrka 17,2 64 Gävle: Brynäs 5 14,3 42 

Västerås: Södra bjurhovda 17,1 35 Helsingborg: GA 1 - Furutorp 13,5 37 

Mölndal: Fässberg 1 17,1 35 Kil: Kils 4 13,5 37 

Burlöv: Burlöv 8 16,7 36 Trollhättan: Hjortmossen 13,5 37 

Katrineholm: Katrineholm 6 16,7 36 Stockholm: Östra Vårberg 13,5 52 

Stockholm: Bredängs Allé 16,7 36 Malmö: Möllevången 12 13,3 30 

Järfälla: Termosvägen 16,7 36 Arboga: Ringsborg 13,3 30 

Stockholm: Lilla Essingen 16,7 42 Växjö: Domkyrkoförsamlingen 1 13,2 38 

Ängelholm: Ängavången 16,7 48 Göteborg: Biskopsgården 4 12,9 31 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:         

Hallsberg: Kårstahult 12,9 31 Stockholm: Observatoriegatan 11,0 91 

Borlänge: Borlänge 1 12,9 31 Halmstad: Snöstorp 2 10,9 46 

Sundsvall: Selånger-Granloholm mellersta 12,9 31 Kungsbacka: Kungsbacka 4 10,8 93 

Solna: Charlottenburg 12,9 31 
Lindesberg: Lindesbergs Mellers-
ta 

10,7 75 

Ronneby: Häggatorp 12,8 39 Sundsvall: Nacksta mellersta 10,4 67 

Gävle: Andersberg 1 12,8 39 Stockholm: Södra Husby 10,4 67 

Örebro: Längbro 49 12,8 39 Norrtälje: Östra Hallstavik 10,3 39 

Hässleholm: Hässleholm 5 12,8 47 Helsingborg: GA 4 - Eneborg V 10,3 78 

Gällivare: Hjortronet 12,5 80 Kungsbacka: Tölö 2 10,2 59 

Borås: Borås 2 Norrmalm-Västra 12,5 32 Oskarshamn: Solbacka-Åsa 10,1 69 

Stockholm: Björkhagen 12,5 32 Lycksele: Lycksele 10,0 30 

Haninge: Södra Vendelsö 12,5 32 Malmö: Sofielund 3 10,0 50 

Stockholm: Åkermyntan 12,5 96 Karlstad: Våxnäs 10,0 30 

Stockholm: Norra Vällingby 12,5 56 Stockholm: Matteus Kyrka 10,0 60 

Kalmar: Kalmar 13 12,2 41 Falun: Hälsinggården 10,0 40 

Stockholm: Sofia Kyrka 12,1 66 Uppsala: 54 Norra Nyby 10,0 40 

Mullsjö: Mullsjö 1 12,1 33 Stockholm: Fruängen 10,0 50 

Eslöv: Eslöv 5 12,1 33 Södertälje: Östra centrum 10,0 30 

Trollhättan: Centrum 11,9 42 Stockholm: Nedre Kista 9,7 72 

Gävle: Brynäs 1 11,9 42 Skellefteå: Sunnanå Västra 9,7 31 

Lidköping: Lidköpings 1 11,9 101 Jönköping: Österängen 9,6 52 

Arvika: Solberga Arvika 11,8 51 Jönköping: Råslätt 9,6 52 

Örebro: Almby 86 11,8 85 Halmstad: Martin Luther 12 9,6 52 

Stockholm: Spånga Gymnasium 11,8 51 Mariestad: Leverstad 9,5 42 

Stockholm: Södra Riksby 11,6 43 Stockholm: Hammarbyhöjden 9,5 63 

Stockholm: Danderydsplan V 11,6 69 Haninge: Valla 9,4 53 

Skellefteå: Anderstorp N 11,4 70 Umeå: Sandabrånet 9,4 32 

Stockholm: Örby S 11,4 35 Täby: Norra Hägernäs 9,4 32 

Vallentuna: Centrala Vallentuna 11,4 35 Göteborg: Backa 5 9,4 32 

Staffanstorp: Staffanstorp 8 11,4 35 Sollefteå: Trästa 9,3 43 

Stockholm: Helgalunden 11,3 80 Norrköping: Östantill-Sylten 9,3 43 

Stockholm: Maria Kyrka 11,2 98 Linköping: Skäggetorp 3 9,2 76 

Stockholm: Högalidskyrkan 11,2 125 Norrköping: Nordantill S 9,1 66 

Järfälla: Västra Kallhäll 11,1 36 Mölndal: Sörgården 1 9,1 44 

Halmstad: Martin Luther 10 11,1 72 Vänersborg: Vänersborg 2 9,1 77 

Uppsala: 71 Östra Salabacke 11,1 36 Stockholm: Östra Åkeslund 9,1 33 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:         

Eslöv: Eslöv 2 8,9 56 Sundsvall: Västermalm N 7,1 56 

Sundsvall: Södermalm V 8,8 34 Stockholm: Smedsbacken 7,1 183 

Umeå: Mariedal 8,8 34 Stockholm: Stensborg 7,0 43 

Gävle: Söder 3 8,6 35 Ängelholm: Centrum 7,0 86 

Lund: Linero 8,6 35 Stockholm: Östermalmstorg 6,8 73 

Jönköping: Rosenlund 8,6 35 Umeå: Centrum Östra 6,8 59 

Umeå: Böleå 8,5 59 Uddevalla: Centrala staden 6,7 30 

Lidköping: Lidköpings 9 8,5 59 Västerås: Pettersberg 6,7 30 

Malmö: Möllevången 8 8,3 36 Norrköping: Skarphagen 6,7 30 

Borås: Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 8,3 36 Lund: Östra torn 6,7 30 

Ljungby: Ljungby 6 8,3 109 Ronneby: Centrum 6,7 30 

Stockholm: Södra Hägerstensåsen 8,2 61 Linköping: Berga 3 6,7 30 

Norrköping: Lagerlunda-Herstadberg m fl 8,2 49 Umeå: Centrum 6,5 46 

Ulricehamn: Ulricehamn 3 8,1 86 Malmö: Kirseberg 5 6,5 31 

Stockholm: Östra Stureby 8,1 37 
Norrköping: Skarphagen-Ensjön m 
fl 

6,5 31 

Sandviken: Sandviken 6 8,1 37 Varberg: Varberg 4 6,5 31 

Strängnäs: Strängnäs 5 8,0 87 Malmö: Sofielund 1 6,4 47 

Gällivare: Bäcken 8,0 50 Skellefteå: Norrböle Ö 6,3 95 

Nybro: Nybro tätort 8,0 100 Karlshamn: Torget 6,3 95 

Falun: Karlberg 8,0 75 Lund: Pilelyckan 6,3 32 

Hallstahammar: Barnängen 8,0 50 Uppsala: 86 Södra Valsätra 6,3 32 

Stockholm: Blecktornet 7,9 63 Örebro: Almby 82 6,3 48 

Västerås: Gideonsberg 7,9 38 Falkenberg: Falkenberg 5 6,1 33 

Sölvesborg: Sölvesborgs 2 7,9 38 Kristianstad: Gamlegården Norra 6,1 33 

Stockholm: Kronoberg 7,9 127 Gävle: Sätra 3 6,1 66 

Karlstad: Rud 7,7 39 Umeå: Centrum Västra 6,1 33 

Mjölby: Mjölby 5 7,7 52 Gävle: Brynäs 3 6,1 33 

Stockholm: Rörstrand 7,6 118 Hudiksvall: Njutånger 3 6,1 33 

Örebro: Olaus Petri 22 7,6 79 Stockholm: Historiska Muséet 6,0 116 

Norrköping: Skarphagen-Ensjön m fl 7,4 54 Bollnäs: Bollnäs 6 6,0 50 

Falun: Hyttgården 7,4 122 Halmstad: S:t Nikolai 2 6,0 67 

Malmö: Slottsstaden 5 7,3 41 Stockholm: Ängbylunden 5,9 34 

Helsingborg: Maria 4 - Slottshöjden S 7,1 42 Luleå: Porsöns 1 5,9 34 

Göteborg: Bergsjön 6 7,1 42 Alvesta: Alvesta N 5,9 51 

Mora: Noret Södra 7,1 42 Norrköping: Nordantill NO 5,9 34 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i  
Sverige: 

       

Karlskrona: Trossö Ö 5,9 34 Falun: Slätta 4,0 50 

Skövde: Källegården 5,9 51 Umeå: Ålidhem Södra 4,0 101 

Vetlanda: Vetlanda 5,8 103 Norrköping: Nordantill NV 3,9 51 

Stockholm: Sankt Sigfrid 5,8 69 Jönköping: Torpa 3,9 51 

Linköping: Johannelund 2 5,8 52 Uppsala: 7 Östra Luthagen 3,7 82 

Tibro: Tibro 2 5,7 53 Malmö: S:t Pauli 4 3,7 82 

Nässjö: Nässjö 7 5,6 36 Jönköping: Liljeholmen 3,5 57 

Norrköping: Ektorp-Strömbacken 5,6 36 Linköping: S:T Lars 1 3,4 58 

Eskilstuna: Söderängsparken 5,6 36 Norrköping: Gamla Staden-Berget 3,3 90 

Gotland: Visby Visborgsst/Halsjärnet 5,4 37 Uppsala: 16 Fjärdingen 3,3 60 

Lund: Nöbbelöv 5,4 37 Ronneby: Fredriksberg 3,3 30 

Karlstad: Herrhagen 5,4 130 Uppsala: 13 Sydvästra Luthagen 3,3 60 

Kumla: Fylsta 5,3 38 Umeå: Tomtebo 3,3 61 

Sollentuna: Edsbergs centrum 5,3 38 Halmstad: Martin Luther 2 3,3 92 

Uppsala: 82 Gottsunda-Vårdsätra 5,1 39 Kristianstad: Söder-Udden 3,2 31 

Linköping: Domkyrko 5 5,0 60 Örebro: Olaus Petri 32 3,2 31 

Kalmar: Kalmar 7 5,0 80 Gotland: Visby Öster 3,2 31 

Helsingborg: Maria 9 - Tågaborg S 5,0 40 Göteborg: Bergsjön 2 3,2 31 

Karlstad: Kronoparken cent. 5,0 141 Göteborg: Björkekärr 1 3,2 63 

Linköping: Domkyrko 16 5,0 101 Uppsala: 31 Luthagen-Husbyborg 3,1 32 

Halmstad: Martin Luther 5 4,9 41 
Uppsala: 18 Fålhagen-Östra Sta-
tion 

3,1 32 

Karlskrona: Galgamarken 4,9 41 Borås: Borås 29 Övre Villastan 3,1 32 

Solna: Råsunda kyrka 4,8 42 Halmstad: Martin Luther 3 3,1 129 

Trollhättan: Centrum V 4,7 43 Karlstad: Norrstrand 3,0 99 

Borås: Borås 51 Centrum 4,7 43 Gävle: Norr 3,0 33 

Lund: Nilstorp 4,5 44 Göteborg: Johanneberg 9 3,0 33 

Karlstad: Tingvallastaden 4,5 66 Göteborg: Högsbo 6 3,0 33 

Linköping: Domkyrko 3 4,4 45 Norrtälje: Grossgärdet 3,0 33 

Karlstad: Kvarnb-marieb 4,4 45 Jönköping: Centrum öster 3,0 100 

Lund: Klostergården 4,4 45 Vänersborg: Vänersborg 10 3,0 67 

Kalmar: Kalmar 15 4,3 46 Uddevalla: Söder 2,9 34 

Stockholm: Västra Kristineberg 4,3 47 Falköping: Falköpings 4 2,9 35 

Sundsvall: Stenstaden 4,3 47 Malmö: Möllevången 11 2,9 35 

Kalmar: Kalmar 8 4,1 49 Lund: Klosters fälad 2,8 177 

Kalmar: Kalmar 5 4,0 50 Umeå: Mariehemsgård 2,8 72 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda i  
Sverige: 

       

Linköping: Domkyrko 6 2,8 44 Piteå: Djupvikens Södra 0,0 31 

Helsingborg: Maria 1 - Olympia 2,6 36 Halmstad: S:t Nikolai 6 0,0 30 

Östersund: Östersund 2 2,6 36 Umeå: Nydalahöjd 0,0 142 

Lund: Nöden 2,6 32 Växjö: Teleborg 8 0,0 132 

Kalmar: Kalmar 9 2,6 32 Växjö: Teleborg 6 0,0 235 

Jönköping: Bymarken 2,6 33 Uppsala: 36 Rickomberga 0,0 202 

Täby: Skarpäng 2,6 43 Gävle: Söder 1 0,0 31 

Västerås: Centrum 2,6 54 Luleå: Porsöns 3 0,0 167 

Katrineholm: Katrineholm 3 2,4 45 Solna: Södra Huvudsta 0,0 30 

Linköping: Domkyrko 2 2,3 50 Linköping: Domkyrko 14 0,0 127 

Gotland: Visby Länna 2,3 45 Gävle: Söder 2 0,0 30 

Umeå: Berghem Södra 2,3 76 Göteborg: Nylöse 2 0,0 31 

Linköping: Domkyrko 11 2,1 74 Göteborg: Domkyrko 4 0,0 30 

Linköping: Ryd 4 2,0 64 Eskilstuna: Eskilstuna Centrum 0,0 40 

Lund: Vårfru rote 1,9 32 Skövde: Norrmalm 0,0 75 

Lund: Prennelyckan 1,8 54 Uppsala: 19 Fålhagen-Vaksala Torg 0,0 36 

Jönköping: Jönköping söder 1,7 38 Örebro: Almby 85 0,0 37 

Umeå: Carlshem Östra 1,7 44 Lund: Tekn högskolan 0,0 73 

Linköping: Ryd 2 1,6 39 Malmö: Möllevången 3 0,0 38 

Jönköping: Centrum väster 1,6 34 Linköping: Slaka 2 0,0 34 

Skövde: Centrum 1,5 34 Kalmar: Kalmar 1 0,0 39 

Halmstad: Martin Luther 6 1,4 51 Uppsala: 6 Centrala Luthagen 0,0 34 

Linköping: S:T Lars 4 1,4 34 Västerås: Herrgärdet 0,0 41 

Luleå: Porsöns 2 1,3 51 Östersund: Frösö 5 0,0 43 

Stockholm: Hammarbyvägen Ö 1,3 108 Umeå: Mariehemshöjd 0,0 63 

Lund: Krafts rote 1,2 40 Göteborg: Johanneberg 5 0,0 45 

Lund: Tuna 1,1 40 Göteborg: Örgryte 8 0,0 46 

Linköping: Domkyrko 10 1,0 64 Lund: Påskalyckan 0,0 51 

Umeå: Ålidhem Södra 1,0 35 Göteborg: Johanneberg 12 0,0 69 

Karlstad: Kronoparken n. 0,9 35 Lund: Ulrikedal 0,0 81 

Uppsala: 4 Östra Kapellgärdet 0,7 36 Göteborg: Johanneberg 13 0,0 100 

Uppsala: 35 Norra Flogsta 0,7 36 Gotland: Visby Innerstaden 0,0 32 

Linköping: Ryd 5 0,3 36 Växjö: Domkyrkoförsamlingen 5 0,0 32 

Solna: Kungshamra 0,0 36 Stockholm: Frescati 0,0 95 

Lund: Norra fäladen ö 0,0 42 Uppsala: 43 Eriksberg-Täljstenen 0,0 32 

Lund: Möllevången 0,0 48 Göteborg: Johanneberg 4 0,0 33 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B11 (forts.) Andel av 22-åringar i rikets olika SAMS-områden år 2003 som är 
lågutbildade (endast områden med minst 30 personer som är 22 år). 

SAMS-område 
Andel  
lågut‐
bildade 

N 

Personer födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda i Sverige:    

Uppsala: 34 Södra Flogsta 0,0 76 

Stockholm: Lill-Jansskogen V 0,0 33 

Helsingborg: Maria 3 - Centrum N 0,0 35 

Västerås: Kristiansborg 0,0 34 

Örebro: Almby 84 0,0 34 

Lund: Klosterhusen 0,0 43 

Örebro: Almby 84 0,0 79 

Kristianstad: Näsby Södra 0,0 55 

Skellefteå: Älvsbacka 0,0 32 

Uppsala: 39 Kåbo 0,0 33 
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Tabell B12 Antal lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar år 2003 som bor i 
annan kommun 2003 jämfört med 1997 (=flyttat). Redovisning efter 
bostadskommunen 1997 (i bokstavsordning). 

 Ej lågutbildade Lågutbildade  Ej lågutbildade Lågutbildade 

Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat 

Ale 243 103 51 19 Eslöv 330 131 34 15 

Alingsås 391 150 34 11 Essunga 59 23 13 10 

Alvesta 224 120 25 12 Fagersta 104 41 15 6 

Aneby 79 51 9 5 Falkenberg 422 145 32 8 

Arboga 144 67 16 3 Falköping 347 122 49 12 

Arjeplog 22 11 3 1 Falun 564 200 49 9 

Arvidsjaur 74 37 6 3 Filipstad 111 45 13 6 

Arvika 243 83 23 7 Finspång 233 116 21 7 

Askersund 126 67 21 10 Flen 184 96 33 17 

Avesta 244 90 27 11 Forshaga 141 86 9 6 

Bengtsfors 96 38 19 6 Färgelanda 108 56 5 3 

Berg 83 45 5 5 Gagnef 86 50 16 9 

Bjurholm 24 14 3 2 Gislaved 293 135 46 14 

Bjuv 136 53 21 10 Gnesta 96 41 31 14 

Boden 274 107 69 19 Gnosjö 104 57 14 4 

Bollebygd 100 59 13 7 Gotland 657 224 70 17 

Bollnäs 285 119 27 12 Grums 112 46 16 6 

Borgholm 118 61 21 9 Grästorp 58 33 7 6 

Borlänge 464 156 91 23 Gullspång 60 42 6 5 

Borås 849 206 132 19 Gällivare 204 70 16 4 

Botkyrka 656 190 212 63 Gävle 815 201 82 21 

Boxholm 44 25 7 4 Göteborg 3 319 564 578 83 

Bromölla 155 70 14 6 Götene 173 108 12 7 

Bräcke 72 46 13 11 Habo 153 88 7 4 

Burlöv 164 81 31 16 Hagfors 129 63 8 0 

Båstad 147 78 15 4 Hallsberg 162 84 21 9 

Dals-Ed 57 24 8 4 Hallstahammar 171 79 10 3 

Danderyd 298 131 15 8 Halmstad 894 296 85 18 

Degerfors 106 62 19 8 Hammarö 165 88 13 7 

Dorotea 33 14 2 1 Haninge 622 183 167 55 

Eda 78 25 14 8 Haparanda 99 52 39 8 

Ekerö 203 109 43 23 Heby 159 85 18 5 

Eksjö 192 89 15 3 Hedemora 163 79 23 10 

Emmaboda 100 49 16 5 Helsingborg 907 255 159 30 

Enköping 348 118 37 12 Herrljunga 91 37 14 3 

Eskilstuna 851 220 96 18 Hjo 107 53 7 3 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B12 (forts.) Antal lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar år 2003 som 
bor i annan kommun 2003 jämfört med 1997 (=flyttat). Redovisning 
efter bostadskommunen 1997. 

 Ej lågutbildade  Lågutbildade  Ej lågutbildade  Lågutbildade 

Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat 

Hofors 111 51 12 3 Kungsör 80 42 11 9 

Huddinge 714 268 138 49 Kungälv 353 135 41 18 

Hudiksvall 423 185 38 15 Kävlinge 252 118 28 13 

Hultsfred 140 82 19 10 Köping 263 102 22 4 

Hylte 91 47 11 6 Laholm 248 109 28 5 

Håbo 171 67 27 10 Landskrona 334 104 42 4 

Hällefors 65 36 9 3 Laxå 69 39 3 0 

Härjedalen 110 54 12 4 Lekeberg 83 49 11 6 

Härnösand 293 128 31 12 Leksand 145 65 14 6 

Härryda 313 160 30 11 Lerum 414 213 37 14 

Hässleholm 487 185 48 9 Lessebo 100 60 14 5 

Höganäs 224 115 16 6 Lidingö 359 137 32 10 

Högsby 60 38 13 8 Lidköping 398 172 42 10 

Hörby 135 57 17 8 LillaEdet 145 69 21 12 

Höör 163 79 13 8 Lindesberg 242 88 23 7 

Jokkmokk 69 30 7 5 Linköping 1 268 386 107 18 

Järfälla 589 201 114 28 Ljungby 301 134 20 9 

Jönköping 1 149 348 86 19 Ljusdal 194 65 20 8 

Kalix 181 86 22 5 Ljusnarsberg 61 33 6 1 

Kalmar 573 217 74 19 Lomma 188 101 10 5 

Karlsborg 85 50 13 7 Ludvika 282 133 49 15 

Karlshamn 331 142 29 8 Luleå 650 205 129 37 

Karlskoga 264 114 40 12 Lund 883 257 81 26 

Karlskrona 609 201 67 9 Lycksele 165 71 11 4 

Karlstad 736 225 54 16 Lysekil 169 76 20 8 

Katrineholm 314 118 48 13 Malmö 1 866 300 387 62 

Kil 139 77 11 4 Malung 97 37 15 4 

Kinda 103 66 10 4 Malå 32 22 7 1 

Kiruna 269 104 20 2 Mariestad 237 113 25 9 

Klippan 168 86 18 7 Mark 316 129 88 18 

Kramfors 235 133 27 10 Markaryd 114 49 21 8 

Kristianstad 750 244 86 19 Mellerud 113 59 16 4 

Kristinehamn 238 83 37 9 Mjölby 265 105 28 10 

Krokom 177 91 8 3 Mora 219 93 16 6 

Kumla 187 112 16 11 Motala 398 172 75 16 

Kungsbacka 596 231 60 21 Mullsjö 83 43 14 7 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B12 (forts.) Antal lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar år 2003 som 
bor i annan kommun 2003 jämfört med 1997 (=flyttat). Redovisning 
efter bostadskommunen 1997.  

 Ej lågutbildade  Lågutbildade  Ej lågutbildade  Lågutbildade 

Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat 

Munkedal 113 50 21 12 Sigtuna 302 90 49 17 

Munkfors 36 13 5 2 Simrishamn 214 110 19 6 

Mölndal 497 187 78 24 Sjöbo 141 59 25 10 

Mönsterås 149 60 12 3 Skara 203 89 19 6 

Mörbylånga 192 110 10 7 Skellefteå 835 312 90 14 

Nacka 649 250 101 36 Skinnskatteberg 55 35 3 2 

Nora 119 62 13 6 Skurup 165 87 21 7 

Norberg 82 48 10 4 Skövde 528 180 46 11 

Nordanstig 88 46 18 8 Smedjebacken 152 93 21 14 

Nordmaling 89 59 10 5 Sollefteå 223 105 31 14 

Norrköping 1 172 304 178 28 Sollentuna 536 183 77 29 

Norrtälje 510 136 76 22 Solna 304 87 52 20 

Norsjö 60 34 11 7 Sorsele 44 24 8 3 

Nybro 209 92 10 2 Sotenäs 110 44 15 3 

Nyköping 459 189 51 19 Staffanstorp 220 104 11 6 

Nynäshamn 228 92 44 16 Stenungsund 208 89 30 8 

Nässjö 275 115 18 5 Stockholm 4 345 851 1 247 223 

Ockelbo 66 34 9 6 Storfors 64 44 7 5 

Olofström 148 59 9 3 Storuman 107 55 9 4 

Orsa 85 51 15 8 Strängnäs 326 151 42 12 

Orust 139 83 22 10 Strömstad 101 36 18 5 

Osby 151 81 28 9 Strömsund 134 63 33 12 

Oskarshamn 286 134 23 6 Sundbyberg 157 49 52 13 

Ovanåker 159 71 10 0 Sundsvall 777 262 157 21 

Oxelösund 113 61 29 11 Sunne 156 55 12 5 

Pajala 82 54 6 1 Surahammar 115 75 17 5 

Partille 331 158 38 17 Svalöv 130 67 20 13 

Perstorp 74 30 8 3 Svedala 218 118 27 13 

Piteå 479 198 40 11 Svenljunga 110 60 22 7 

Ragunda 60 33 13 8 Säffle 179 78 23 8 

Robertsfors 88 61 12 5 Säter 135 67 13 4 

Ronneby 296 102 35 11 Sävsjö 130 63 15 6 

Rättvik 121 72 9 3 Söderhamn 290 129 19 2 

Sala 230 97 25 8 Söderköping 196 114 24 12 

Salem 129 65 38 14 Södertälje 735 164 173 37 

Sandviken 360 155 39 15 Sölvesborg 188 80 15 6 

Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell B12 (forts.) Antal lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar år 2003 som 
bor i annan kommun 2003 jämfört med 1997 (=flyttat). Redovisning 
efter bostadskommunen 1997. 

 Ej lågutbildade  Lågutbildade  Ej lågutbildade  Lågutbildade 

Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat Kommun Alla Flyttat Alla Flyttat 

Tanum 126 57 18 4 Vimmerby 168 63 6 1 

Tibro 138 78 10 5 Vindeln 72 31 6 4 

Tidaholm 113 43 9 4 Vingåker 113 64 11 5 

Tierp 181 74 35 18 Vårgårda 114 48 19 8 

Timrå 163 86 33 15 Vänersborg 411 153 39 13 

Tingsryd 171 88 20 8 Vännäs 92 52 19 6 

Tjörn 179 92 10 4 Värmdö 243 100 55 19 

Tomelilla 133 62 14 9 Värnamo 327 144 40 13 

Torsby 145 52 10 2 Västervik 417 218 59 20 

Torsås 80 36 19 8 Västerås 1 119 322 150 29 

Tranemo 131 61 27 8 Växjö 776 290 61 14 

Tranås 170 68 14 1 Ydre 54 28 3 3 

Trelleborg 373 149 58 20 Ystad 269 116 32 11 

Trollhättan 479 147 71 18 Åmål 102 54 11 3 

Trosa 89 46 23 6 Ånge 97 45 26 7 

Tyresö 335 135 39 13 Åre 68 31 14 6 

Täby 696 266 44 13 Årjäng 74 21 17 5 

Töreboda 109 51 15 10 Åsele 31 15 4 2 

Uddevalla 473 168 55 17 Åstorp 147 77 22 15 

Ulricehamn 255 102 26 11 Åtvidaberg 125 69 11 4 

Umeå 1 004 216 119 29 Älmhult 148 60 29 6 

Upplands Väsby 352 120 43 16 Älvdalen 78 30 10 1 

Upplands-Bro 199 88 37 13 Älvkarleby 83 37 14 8 

Uppsala 1 786 372 179 42 Älvsbyn 77 35 14 4 

Uppvidinge 104 56 15 4 Ängelholm 374 139 28 8 

Vadstena 52 29 18 5 Öckerö 127 56 19 5 

Vaggeryd 151 69 19 5 Ödeshög 58 34 6 2 

Valdemarsvik 78 53 26 9 Örebro 1 139 329 152 38 

Vallentuna 247 106 49 26 Örkelljunga 103 48 16 9 

Vansbro 61 29 20 4 Örnsköldsvik 646 277 41 9 

Vara 186 85 25 9 Östersund 555 190 65 17 

Varberg 565 171 69 16 Österåker 305 130 64 12 

Vaxholm 83 30 12 7 Östhammar 235 106 22 5 

Vellinge 346 190 24 17 Östra Göinge 173 98 22 6 

Vetlanda 302 145 24 11 Överkalix 42 23 8 3 

Vilhelmina 100 44 12 4 Övertorneå 82 49 12 5 
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Tabell B13 Andel lågutbildade 22-åringar i riket år 1996 och 2003, fördelade i ka-
tegorier efter deras föräldrars högsta utbildningsnivå 1990 respektive 
1997. Andel i procent för män, kvinnor och samtliga. 

 22-åringar 1996 22-åringar 2003 
Högsta utbildningsnivå för 
förälder med högsta sådan 

Andel  
lågutbildade 

 
N 

Andel  
lågutbildade 

 
N 

Män:     
Folkskola 20,0 4 388 26,2 1 651 

Grundskola 19,4 4 616 23,7 3 833 

Gymnasieutb. <=2 år 13,6 18 444 17,4 15 910 

Gymnasium =3 år 8,2 8 498 11,8 6 978 

Eftergymnasial utb. <3 år 6,3 8 270 9,3 9 051 

Eftergymnasial utb. >=3 år 4,3 9 561 6,8 9 986 

Forskarutbildning 3,0 776 3,8 800 

Kvinnor:         

Folkskola 16,4 4 129 20,7 1 547 

Grundskola 16,4 4 360 20,3 3 658 

Gymnasieutb. <=2 år 12,3 17 536 13,7 15 289 

Gymnasium =3 år 7,0 8 005 10,1 6 405 

Eftergymnasial utb. <3 år 6,1 7 929 6,4 8 712 

Eftergymnasial utb. >=3 år 4,1 8 961 4,8 9 502 

Forskarutbildning 3,0 736 3,0 738 

Samtliga:         

Folkskola 18,2 8 517 23,5 3 198 

Grundskola 17,9 8 976 22,0 7 491 

Gymnasieutb. <=2 år 13,0 35 980 15,6 31 199 

Gymnasium =3 år 7,7 16 503 11,0 13 383 

Eftergymnasial utb. <3 år 6,2 16 199 7,9 17 763 

Eftergymnasial utb. >=3 år 4,2 18 522 5,9 19 488 

Forskarutbildning 3,0 1 512 3,4 1 538 
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Tabell B14 Andel lågutbildade 22-åringar i riket år 1996, fördelade i kategorier ef-
ter deras föräldrars poängtal* på yrkesskolorna ISEI och SIOPS. Andel i 
procent för män, kvinnor och samtliga. 

   ISEI  SIOPS  

Skalpoäng  Andel låg-
utbildade N Andel låg-

utbildade N 

11-20 25,3 1 600 21,7 1 196 

21-30 15,2 19 370 18,3 8 810 

31-40 12,1 21 780 13,5 22 710 

41-50 9,5 12 615 9,1 36 734 

51-60 7,4 22 084 5,5 22 185 

61-70 4,8 17 218 5,0 5 400 

71-80 4,8 3 262 3,5 3 124 

81-90 3,1 2 232 0,0 0 

* Poängtalet avser förhållandena 1990 och den av föräldrarna som hade högst poängtal på 
skalan.  
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Tabell B15 Andel lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, fördelade i kate-
gorier efter familjesituation vid 16 års ålder. Andel i procent för män, 
kvinnor och samtliga. 

  1996 1997 1998 1999 

Familjesituation vid 
16 års ålder 

Andel 
lågut-
bilda-
de 

N* 

Andel 
lågut-
bilda-
de 

N* 

Andel 
låg-
utbil-
dade 

N* 

Andel 
lågut-
bilda-
de 

N* 

Män:         

Barn i familj med mor 
och far 8,1 38 574 6,0 36 276 6,5 34 541 9,5 33 730 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 16,5 4 649 13,4 4 226 16,0 4 016 21,2 3 942 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 17,4 11 107 14,4 10 648 16,1 10 306 21,4 10 426 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 25,3 797 23,8 762 26,3 693 34,7 628 

Kvinnor:         

Barn i familj med mor 
och far 6,4 36 189 5,4 34 073 5,7 32 297 7,2 31 339 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 15,4 4 275 14,1 3 982 14,5 3 717 18,4 3 691 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 16,4 10 690 14,5 10 313 15,1 9 824 18,5 9 891 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 31,7 900 27,7 875 30,6 830 32,0 726 

Samtliga:         

Barn i familj med mor 
och far 7,3 74 763 5,7 70 349 6,1 66 838 8,4 65 069 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 16,0 8 924 13,8 8 208 15,3 7 733 19,8 7 633 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 16,9 21 797 14,5 20 961 15,7 20 130 20,0 20 317 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 28,7 1 697 25,8 1 637 28,6 1 523 33,2 1 354 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B15 (forts.) Andel lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, fördelade i 
kategorier efter familjesituation vid 16 års ålder. Andel i procent för 
män, kvinnor och samtliga. 

  2000  2001  2002  2003  

Familjesituation vid 
16 års ålder 

Andel 
lågut-
bilda-
de 

N* 

Andel 
låg-
utbil-
dade 

N* 

Andel 
låg-
utbil-
dade 

N* 

Andel 
låg-
utbil-
dade 

N* 

Män:         

Barn i familj med mor 
och far 13,4 32 403 13,0 33 470 8,1 34 074 9,6 32 932 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 25,6 3 707 26,5 3 679 18,9 3 700 22,6 3 505 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 26,9 10 408 25,4 10 991 18,5 11 718 21,2 11 660 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 39,3 680 33,3 660 29,6 665 38,0 590 

Kvinnor:         

Barn i familj med mor 
och far 9,1 30 466 8,9 31 523 5,8 31 849 6,8 30 897 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 20,4 3 394 21,9 3 454 16,0 3 541 18,3 3 348 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 21,0 10 085 19,6 10 631 15,4 11 390 17,7 11 294 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 34,5 727 34,6 722 29,5 730 31,9 686 

Samtliga:         

Barn i familj med mor 
och far 11,3 62 869 11,0 64 993 7,0 65 923 8,2 63 829 

Barn i familj med mor el-
ler far och dennes partner 23,1 7 101 24,3 7 133 17,5 7 241 20,5 6 853 

Barn i familj med ensam-
stående mor eller far 24,0 20 493 22,5 21 622 17,0 23 108 19,5 22 954 

Barn i familj där varken 
far eller mor finns 36,8 1 407 34,0 1 382 29,5 1 395 34,7 1 276 

* N, bastalet för procentandelen i kolumnen till vänster, utgörs av alla 22-åringar i den stu-
derade populationen med angiven familjesituation som 16-åring. Bastalen avviker något från 
dem som redovisas i andra tabeller pga. bortfall i variabeln familjesituation. 
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Tabell B16 22-åringar i riket 1996, fördelade efter genomsnittliga betygspoäng vid 
avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och ej lågutbil-
dade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

  Män  Kvinnor  Samtliga  

  Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Medelvärde 2,3 3,2 2,5 3,4 2,4 3,3 

0 (Ingen be-
tygspoäng) 1,6 0,1 1,9 0,0 1,7 0,0 

1 - 1.9 30,2 3,2 19,6 1,2 25,4 2,2 

2 - 2.4 31,7 11,6 26,2 5,8 29,2 8,7 

2.5 - 2.9 21,9 22,5 24,7 15,6 23,2 19,1 

3 - 3.4 11,0 30,8 17,7 29,5 14,1 30,2 

3.5 - 3.9 2,9 21,6 7,5 29,2 5,0 25,3 

4 -4.4 0,7 8,5 1,9 15,1 1,3 11,7 

4.5 - 5 0,1 1,7 0,4 3,7 0,2 2,7 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 041 48 880 5 079 46 921 11 120 95 801 

 
Tabell B17 22-åringar i riket 2003, fördelade efter genomsnittliga betygspoäng* 

vid avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och ej låg-
utbildade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

  Män  Kvinnor  Samtliga  

  Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Medelvärde 2,3 3,2 2,5 3,5 2,4 3,4 

0 (Ingen be-
tygspoäng) 2,1 0,6 2,2 0,6 2,1 0,6 

1 - 1.9 28,9 3,0 20,4 1,1 25,3 2,1 

2 - 2.4 27,8 9,6 25,4 4,4 26,8 7,0 

2.5 - 2.9 23,8 21,7 26,2 13,5 24,9 17,6 

3 - 3.4 12,6 30,4 16,3 27,4 14,2 28,9 

3.5 - 3.9 3,8 22,1 6,9 28,9 5,1 25,5 

4 -4.4 0,9 10,2 2,1 18,2 1,4 14,2 

4.5 - 5 0,1 2,4 0,5 5,9 0,2 4,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 645 41 942 4 974 41 205 11 619 83 147 

* Merparten (96.2 procent) av 22-åringarna år 2003 har betygspoäng från grundskolan 
enligt det äldre betygssystemet. För det mindre antal som har meritvärden enligt det nya 
betygssystemet har dessa värden omräknats så att de ungefärligen motsvarar poäng enligt 
det äldre systemet. Se kommentar i not 90 på sid. 78. 
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Tabell B18 22-åringar i riket 2003, fördelade genomsnittliga betyg i matematik vid 
avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och ej lågut-
bildade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

 Män Kvinnor Samtliga 

 Betyg Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Betyg enligt äldre be-
tygssystemet:       

Medelbetyg 2,5 3,2 2,5 3,3 2,5 3,3 

1:a i betyg 13,9 13,0 1,8 1,8 12,9 12,0 1,3 1,2 13,4 12,6 1,5 1,5 

2:a i betyg 40,8 38,4 20,0 19,9 39,9 37,0 16,8 16,7 40,4 37,8 18,4 18,3 

3:a i betyg 32,8 30,8 40,9 40,6 33,5 31,0 42,3 42,0 33,1 30,9 41,6 41,3 

4:a i betyg 11,0 10,3 28,5 28,3 12,1 11,2 31,1 30,8 11,5 10,7 29,8 29,5 

5:a i betyg 1,6 1,5 8,7 8,7 1,6 1,5 8,6 8,5 1,6 1,5 8,6 8,6 

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Befriad från ämnet 1,1 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 

Ämnet ersatt med 
hemspråk/svenska 2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 

Eleven har flyttat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eleven har inte fått 
relativa betyg 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

Eleven har haft an-
passad studiegång 1,7 0,1 1,3 0,0 1,5 0,1 

Stor frånvaro 1,9 0,1 3,1 0,1 2,4 0,1 

Underlag saknas 0,6 0,0 0,6 0,1 0,6 0,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 5 833 40 434 4 522 40 362 10 355 80 796 

Betyg enligt nya be-
tygssystemet:             

Medelbetyg* 5,8 10,0 6,0 9,8 5,9 9,9 

Ej uppnått målen 
för slutbetyg 43,2 10,6 42,7 11,9 43,0 11,1 

Godkänd 53,9 72,0 53,8 70,8 53,9 71,6 

Väl Godkänd 2,8 13,9 2,7 14,2 2,8 14,0 

Mycket Väl God-
känd 0,0 3,4 0,9 3,1 0,3 3,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 812 1 508 452 843 1 264 2 351 

* Beräknat med värdena 0 för dem som ej uppnått målen för slutbetyg i ämnet, 10 för god-
känt, 15 för väl godkänt och 20 för mycket väl godkänt. 
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Tabell B19 22-åringar i riket 2003, fördelade genomsnittliga betyg i engelska vid 
avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och ej lågutbil-
dade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

 Män Kvinnor Samtliga 

Betyg Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Betyg enligt äldre be-
tygssystemet:       

Medelbetyg 2,6 3,2 2,8 3,5 2,6 3,3 

1:a i betyg 11,5 10,5 1,6 1,6 7,7 7,0 0,6 0,6 9,8 9,0 1,1 1,1 

2:a i betyg 36,7 33,6 18,2 18,0 31,9 29,2 9,7 9,6 34,6 31,7 13,9 13,8 

3:a i betyg 38,1 34,8 45,5 44,9 39,7 36,3 40,7 40,3 38,8 35,5 43,1 42,6 

4:a i betyg 12,1 11,0 28,1 27,8 16,9 15,5 37,2 36,8 14,2 13,0 32,7 32,3 

5:a i betyg 1,6 1,4 6,5 6,5 3,8 3,4 11,8 11,7 2,5 2,3 9,2 9,1 

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Befriad från ämnet 1,1 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 

Ämnet ersatt med 
hemspråk/svenska 2 1,7 0,3 1,1 0,2 1,5 0,3 

Eleven har flyttat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eleven har inte fått 
relativa betyg 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

Eleven har haft an-
passad studiegång 2,4 0,2 1,5 0,1 2,0 0,1 

Stor frånvaro 2,1 0,1 3,3 0,1 2,6 0,1 

Underlag saknas 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 5 833 40 434 4 522 40 362 10 355 80 796 

Betyg enligt nya be-
tygssystemet:             

Medelbetyg* 6,0 9,6 6,6 10,5 6,2 9,9 

Ej uppnått målen 
för slutbetyg 42,7 15,1 39,2 10,8 41,5 13,6 

Godkänd 51,4 65,7 51,3 61,9 51,3 64,4 

Väl Godkänd 5,4 16,0 8,8 23,5 6,6 18,7 

Mycket Väl God-
känd 0,5 3,1 0,7 3,8 0,6 3,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 812 1 508 452 843 1 264 2 351 

* Beräknat med värdena 0 för dem som ej uppnått målen för slutbetyg i ämnet, 10 för god-
känt, 15 för väl godkänt och 20 för mycket väl godkänt. 
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Tabell B20 22-åringar i riket 2003, fördelade genomsnittliga betyg i svenska vid 
avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och ej lågutbil-
dade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

 Män Kvinnor Samtliga 

Betyg Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Betyg enligt äldre be-
tygssystemet:       

Medelbetyg 2,2 3,1 2,7 3,6 2,4 3,3 

1:a i betyg 16,4 15,3 1,8 1,8 7,2 6,7 0,3 0,3 12,4 11,5 1,1 1,1 

2:a i betyg 49,1 45,6 22,4 22,1 34,0 31,5 6,6 6,5 42,4 39,4 14,5 14,3 

3:a i betyg 29,2 27,2 47,5 47,0 42,9 39,7 36,6 36,2 35,2 32,7 42,1 41,6 

4:a i betyg 4,9 4,6 23,7 23,5 14,0 12,9 43,1 42,7 8,9 8,2 33,4 33,1 

5:a i betyg 0,4 0,3 4,6 4,5 2,0 1,8 13,4 13,2 1,1 1,0 9,0 8,9 

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Befriad från ämnet 1,2 0,1 1,5 0,1 1,3 0,1 

Ämnet ersatt med 
hemspråk/svenska 2 1,2 0,3 0,9 0,3 1,1 0,3 

Eleven har flyttat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eleven har inte fått 
relativa betyg 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 

Eleven har haft an-
passad studiegång 1,8 0,1 1,2 0,0 1,6 0,1 

Stor frånvaro 2,0 0,1 2,9 0,1 2,4 0,1 

Underlag saknas 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 5 530 39 884 4 340 39 843 9 870 79 727 

Har ej läst ämnet 303 550 182 519 485 1069 

Betyg enligt nya be-
tygssystemet:             

Medelbetyg* 6,6 10,1 7,9 11,4 7,0 10,5 

Ej uppnått målen 
för slutbetyg 36,0 8,1 26,5 4,0 32,8 6,6 

Godkänd 60,8 76,7 63,5 63,9 61,7 72,1 

Väl Godkänd 3,0 12,9 9,4 28,2 5,2 18,3 

Mycket Väl God-
känd 0,2 2,3 0,6 4,0 0,3 2,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 661 1 278 340 703 1 001 1 981 

Har ej läst ämnet 151 230 112 140 263 370 

* Beräknat med värdena 0 för dem som ej uppnått målen för slutbetyg i ämnet, 10 för god-
känt, 15 för väl godkänt och 20 för mycket väl godkänt. 
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Tabell B21 22-åringar i riket 2003, fördelade genomsnittliga betyg i svenska som 
andraspråk vid avgång från grundskolan. Redovisning för lågutbildade 
och ej lågutbildade. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

 Män Kvinnor Samtliga 

Betyg Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Betyg enligt äldre be-
tygssystemet:       

Medelbetyg 2,5 3,2 2,7 3,4 2,6 3,3 

1:a i betyg 9,4 7,0 2,5 2,3 10,6 7,5 0,7 0,7 9,9 7,2 1,6 1,5 

2:a i betyg 41,2 30,5 16,3 15,0 31,7 22,6 10,8 10,2 37,5 27,4 13,7 12,7 

3:a i betyg 40,2 29,8 46,4 42,7 39,2 28,0 41,5 39,2 39,9 29,1 44,1 41,1 

4:a i betyg 8,0 5,9 30,9 28,4 16,2 11,6 36,9 34,8 11,2 8,1 33,7 31,4 

5:a i betyg 1,2 0,9 3,9 3,6 2,3 1,6 10,1 9,5 1,6 1,2 6,9 6,4 

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Befriad från ämnet 11,1 3,9 17,0 3,9 13,4 3,9 

Ämnet ersatt med 
hemspråk/svenska 2 0,7 0,3 1,1 0,4 0,8 0,4 

Eleven har flyttat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eleven har inte fått 
relativa betyg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eleven har haft an-
passad studiegång 9,4 1,9 6,7 0,8 8,4 1,4 

Stor frånvaro 2,1 0,3 1,9 0,2 2,0 0,3 

Underlag saknas 2,6 1,5 1,9 0,3 2,3 0,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 574 999 371 903 945 1 902 

Har ej läst ämnet 5 259 39 435 4 151 39 459 9 410 78 894 

Betyg enligt nya be-
tygssystemet:             

Medelbetyg* 7,3 10,9 8,7 11,8 7,9 11,3 

Ej uppnått målen 
för slutbetyg 29,8 6,5 19,5 6,7 25,4 6,6 

Godkänd 65,5 65,0 69,9 49,7 67,4 59,1 

Väl Godkänd 4,2 26,2 8,9 36,8 6,2 30,3 

Mycket Väl God-
känd 0,6 2,3 1,6 6,7 1,0 4,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 168 260 123 163 291 423 

Har ej läst ämnet 644 1 248 329 680 973 1 928 

* Beräknat med värdena 0 för dem som ej uppnått målen för slutbetyg i ämnet, 10 för god-
känt, 15 för väl godkänt och 20 för mycket väl godkänt. 
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Tabell B22 22-åringar i riket 2003 fördelade efter antal kärnämnen (matematik, 
engelska, svenska/svenska som andraspråk) med en viss högsta betygs-
nivå, vid avgången från grundskolan. Redovisning för lågutbildade och 
ej lågutbildade som fick betyg enligt det äldre betygssystemet. Ko-
lumnprocent för män, kvinnor och samtliga. 

  Män  Kvinnor  Samtliga  

 Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Låg-
utbildade 

Ej låg-
utbildade 

Antal kärnämnen 
med betyg 1:        

Inget kärnämne 71,1 94,9 76,6 97,2 73,5 96,0 

Ett kärnämne 13,9 3,4 10,7 1,7 12,5 2,5 

Två kärnämnen 7,2 0,8 5,0 0,3 6,3 0,6 

Tre kärnämnen 7,8 0,9 7,6 0,8 7,7 0,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal kärnämnen 
med 2 som högsta 
betyg:        

Inget kärnämne 29,2 60,8 36,4 74,8 32,3 67,7 

Ett kärnämne 17,7 20,3 20,1 16,7 18,8 18,5 

Två kärnämnen 22,0 11,7 18,1 5,5 20,3 8,6 

Tre kärnämnen 31,0 7,2 25,4 3,0 28,6 5,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 645 41 942 4 974 41 205 11 619 83 147 
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Tabell B23 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003 som påbörjat 
gymnasieutbildning olika antal gånger (år) mellan 16 och 22 års ålder. 
Fördelning för män, kvinnor och samtliga. Andelar i procent. 

År 
Ej 

påbörjat 
gymnasieutb. 

Påbörjat gymnasieutbildning 
Summa N 

1 gång 2 gånger minst 3 
gånger 

Män:       
1996 62,2 33,4 4,1 0,3 100 6 041 

1997 43,1 42,5 12,5 1,9 100 4 476 

1998 24,5 45,8 24,0 5,7 100 4 748 

1999 10,8 45,3 34,3 9,5 100 6 513 

2000 4,7 59,6 29,1 6,6 100 8 359 

2001 4,2 65,4 28,7 1,7 100 8 333 

2002 5,3 79,0 14,8 1,0 100 5 825 

2003 5,3 69,1 22,8 2,8 100 6 645 

Kvinnor:       

1996 53,5 39,7 6,4 0,5 100 5 079 

1997 36,7 47,7 13,9 1,7 100 4 194 

1998 22,2 48,3 24,7 4,9 100 4 170 

1999 10,3 46,6 32,4 10,6 100 5 058 

2000 4,1 57,3 31,9 6,8 100 5 866 

2001 4,0 61,5 32,0 2,6 100 5 938 

2002 4,2 78,8 15,3 1,7 100 4 407 

2003 4,1 70,3 23,0 2,6 100 4 974 

Samtliga:       

1996 58,2 36,3 5,1 0,4 100 11 120 

1997 40,0 45,0 13,2 1,8 100 8 670 

1998 23,4 47,0 24,3 5,3 100 8 918 

1999 10,6 45,9 33,5 10,0 100 11 571 

2000 4,5 58,7 30,2 6,6 100 14 225 

2001 4,1 63,8 30,1 2,1 100 14 271 

2002 4,8 78,9 15,0 1,3 100 10 232 

2003 4,8 69,6 22,9 2,7 100 11 619 
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Tabell B24 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, som påbörjat 
gymnasieutbildning minst en gång mellan 16 och 22 års ålder. Fördel-
ningar efter födelsebakgrund. Andelar i procent. 

År Född utanför 
Norden 

Född i Norden 
utom Sverige 

Född i Sverige, 
far och mor 
födda utrikes 

Född i Sverige, 
far eller mor 
född i Sverige 

Född i Sverige, 
far och mor 

födda i  
Sverige 

1996 54,6 44,0 43,0 44,6 40,2 

N 646 182 625 1 179 8 488 

1997 71,0 59,3 60,7 63,0 58,3 

N 682 167 567 970 6 284 

1998 82,1 69,3 70,7 75,6 76,8 

N 909 140 666 999 6 204 

1999 91,6 92,5 88,4 89,4 89,1 

N 1 323 107 850 1 311 7 980 

2000 95,7 90,8 93,9 95,4 95,8 

N 1 410 109 1 045 1 572 10 089 

2001 95,0 91,3 94,5 96,2 96,1 

N 1 406 92 1 134 1 554 10 085 

2002 95,3 94,0 93,8 96,1 95,2 

N 1 453 67 776 1 202 6 734 

2003 95,6 96,3 92,2 95,0 95,6 

N 1 608 81 958 1 304 7 668 
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Tabell B25 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket år 2003 som påbörjat gymna-
sieutbildning olika antal gånger (år) mellan 16 och 22 års ålder. Fördel-
ningar efter födelsebakgrund. Andelar i procent. 

Födelsebakgrund 
Ej 

påbörjat 
gymnasieutb. 

Påbörjat gymnasieutbildning 
Summa N 

1 gång 2 gånger minst 3 
gånger 

Män:       
Född utanför Norden 4,6 55,4 33,3 6,8 100 923 

Född i Norden utom 
Sverige 6,5 60,9 28,3 4,3 100 46 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 6,9 68,6 22,8 1,6 100 548 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 4,9 68,4 24,1 2,6 100 738 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 5,2 72,3 20,4 2,1 100 4 390 

Kvinnor:       

Född utanför Norden 4,2 63,1 27,7 5,0 100 685 

Född i Norden utom 
Sverige 0,0 62,9 28,6 8,6 100 35 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 9,0 69,8 18,8 2,4 100 410 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 5,1 71,2 21,9 1,8 100 566 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 3,4 71,8 22,6 2,2 100 3 278 

Samtliga:       

Född utanför Norden 4,4 58,6 30,9 6,0 100 1 608 

Född i Norden utom 
Sverige 3,7 61,7 28,4 6,2 100 81 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 7,8 69,1 21,1 2,0 100 958 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 5,0 69,6 23,2 2,2 100 1 304 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 4,4 72,1 21,3 2,2 100 7 668 
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Tabell B26 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, som studerat 
på Komvux på grundläggande och/eller gymnasial nivå fram till 22 års 
ålder. Fördelning för män, kvinnor och samtliga. Radprocent. 

År 
Endast  

grundlägg-
ande nivå 

Grundläggande 
och  

gymnasial nivå 

Endast  
gymnasial  

nivå 

Summa  
(Grundläggande 

och/eller 
gymnasial nivå) 

N 

Män:      
1996 5,8 4,0 11,1 20,9 6 041 

1997 6,7 5,8 17,2 29,6 4 476 

1998 6,5 7,0 22,5 35,9 4 748 

1999 4,3 7,2 25,0 36,6 6 513 

2000 2,9 5,5 24,2 32,7 8 359 

2001 2,3 5,0 25,6 32,9 8 333 

2002 3,1 6,0 23,5 32,6 5 825 

2003 2,8 4,9 23,8 31,5 6 645 

Kvinnor:           

1996 7,9 9,9 20,8 38,6 5 079 

1997 7,7 10,9 27,0 45,5 4 194 

1998 6,8 12,6 32,1 51,5 4 170 

1999 4,5 11,9 36,0 52,4 5 058 

2000 3,4 9,4 34,9 47,7 5 866 

2001 3,5 8,7 34,5 46,7 5 938 

2002 4,0 9,7 32,9 46,6 4 407 

2003 3,3 8,5 35,0 46,8 4 974 

Samtliga:           

1996 6,8 6,7 15,5 29,0 11 120 

1997 7,2 8,3 21,9 37,3 8 670 

1998 6,6 9,6 27,0 43,2 8 918 

1999 4,4 9,3 29,8 43,5 11 571 

2000 3,1 7,1 28,6 38,9 14 225 

2001 2,8 6,5 29,3 38,7 14 271 

2002 3,5 7,6 27,5 38,6 10 232 

2003 3,0 6,4 28,6 38,0 11 619 
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Tabell B27 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket år 2003, i kategorier med olika 
etnisk bakgrund, som studerat på Komvux på grundläggande och/eller 
gymnasial nivå fram till 22 års ålder. Fördelning för män, kvinnor och 
samtliga. Radprocent. 

Födelsebakgrund 
Endast  

grundlägg-
ande nivå 

Grundläggande 
och  

gymnasial nivå 

Endast  
gymnasial  

nivå 

Summa  
(Grundläggande 

och/eller 
gymnasial nivå) 

N 

Män:      
Född utanför Norden 5,7 9,4 25,5 40,6 923 

Född i Norden utom 
Sverige 0,0 2,2 26,1 28,3 46 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 3,5 3,8 21,4 28,6 548 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 1,5 6,4 24,3 32,1 738 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 2,3 3,9 23,6 29,8 4 390 

Kvinnor:           

Född utanför Norden 6,0 12,0 31,5 49,5 685 

Född i Norden utom 
Sverige 2,9 8,6 34,3 45,7 35 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 3,7 7,6 30,5 41,7 410 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 4,1 7,2 35,3 46,6 566 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 2,6 8,1 36,3 46,9 3 278 

Samtliga:           

Född utanför Norden 4,4 9,3 29,8 43,5 11 571 

Född i Norden utom 
Sverige 3,1 7,1 28,6 38,9 14 225 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 2,8 6,5 29,3 38,7 14 271 

Född i Sverige, far el-
ler mor född i Sverige 3,5 7,6 27,5 38,6 10 232 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 3,0 6,4 28,6 38,0 11 619 
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Tabell B28 Andel av lågutbildade 22-åringar i riket åren 1996-2003, som studerat 
på Komvux på grundläggande och/eller gymnasial nivå mellan 23 och 
25 års ålder. Fördelning för män, kvinnor och samtliga. Radprocent. 

År 
Endast  

grundlägg-
ande nivå 

Grundläggande 
och gymnasial 

nivå 

Endast  
gymnasial  

nivå 

Summa  
(Grundläggande 

och/eller 
gymnasial nivå) 

N 

Män:      
1996 2,7 4,9 17,4 25,0 6 041 

1997 2,4 4,6 21,7 28,7 4 476 

1998 2,0 4,8 24,7 31,6 4 748 

1999 1,9 4,0 23,1 28,9 6 513 

2000 1,4 2,7 19,9 24,0 8 359 

Kvinnor:           

1996 2,9 10,5 31,6 45,0 5 079 

1997 2,3 8,6 35,9 46,8 4 194 

1998 2,3 8,4 36,3 47,1 4 170 

1999 2,2 7,4 35,2 44,8 5 058 

2000 1,7 6,0 32,2 39,9 5 866 

Samtliga:           

1996 2,8 7,5 23,9 34,2 11 120 

1997 2,3 6,5 28,5 37,4 8 670 

1998 2,2 6,5 30,2 38,8 8 918 

1999 2,0 5,5 28,4 35,8 11 571 

2000 1,5 4,1 25,0 30,6 14 225 
 
 
Tabell B29 Andel som studerat på Komvux på gymnasial nivå: Studier fram till 22 

års ålder bland 22-åringarna åren 1996-2003 och studier mellan 23 och 
25 års ålder bland 22-åringarna åren 1996-2000. Fördelning för lågut-
bildade och ej lågutbildade. Radprocent. 

 Lågutbildade Ej lågutbildade 

År 
Komvuxstudier 
fram till 22 års 

ålder 

Komvuxstudier 
mellan 23 och 
25 års ålder 

N 
Komvuxstudier 
fram till 22 års 

ålder 

Komvuxstudier 
mellan 23 och 
25 års ålder 

N 

1996 22,2 31,4 11 120 23,8 21,2 95 801 

1997 30,2 35,1 8 670 27,5 20,9 92 249 

1998 36,6 36,7 8 918 31,7 19,0 87 102 

1999 39,1 33,8 11 571 33,1 17,1 82 422 

2000 35,7 29,0 14 225 34,9 15,8 77 322 

2001 35,8   14 271 34,5   80 520 

2002 35,1   10 232 34,0   87 315 

2003 35,0   11 619 32,3   83 147 
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Tabell B30 Lågutbildade 22-åringar åren 1996-1999 som vid en viss ålder höjt sin 
utbildningsnivå. Andel i procent av manliga, kvinnliga och samtliga låg-
utbildade i respektive årskull. 

 
Andel av de lågutbildade i 

årskullen som höjt till gymnasi-
al utbildningsnivå vid åldern: 

Andel av de lågutbildade i års-
kullen som höjt till eftergymna-
sial utbildningsnivå vid åldern: N 

 26 år 27 år 28 år 29 år 26 år 27 år 28 år 29 år 

Män – Lågutbildade:          
1996 1,2 1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,9 4,4 6 041 
1997 1,6 1,7 2,1   2,7 3,7 4,3   4 476 
1998 2,2 2,2     2,8 4,1     4 748 
1999 2,1       3,3       6 513 

Kvinnor – Lågutbildade:          
1996 3,6 4,0 4,9 5,7 4,1 5,8 7,4 8,9 5 079 
1997 3,7 5,0 5,5   4,8 5,9 7,7   4 194 
1998 4,8 5,5     5,0 6,9     4 170 
1999 4,7       5,6       5 058 

Samtliga – Lågutbildade:          
1996 2,3 2,7 3,2 3,7 3,2 4,3 5,5 6,5 11 120 
1997 2,6 3,3 3,8   3,8 4,8 5,9   8 670 
1998 3,5 3,7     3,9 5,4     8 918 
1999 3,2       4,3       11 571 
 

Tabell B31 Lågutbildade 22-åringar åren 1996-1999 som vid en viss ålder höjt sin 
utbildningsnivå. Andel i procent av manliga, kvinnliga och samtliga låg-
utbildade i respektive årskull som fram till aktuell ålder studerat vid 
Komvux på gymnasienivå. 

 
Andel av de lågutbildade i 

årskullen som höjt till gymnasi-
al utbildningsnivå vid åldern: 

Andel av de lågutbildade i års-
kullen som höjt till eftergymna-
sial utbildningsnivå vid åldern: N 

 26 år 27 år 28 år 29 år 26 år 27 år 28 år 29 år 

Män – Lågutbildade:          
1996 3,3 4,4 4,6 5,3 5,2 6,5 8,9 10,4 2 057 
1997 3,3 3,5 4,5   5,7 7,7 9,2   1 723 
1998 4,5 4,5     4,9 7,7     2 001 
1999 3,6       6,8       2 665 

Kvinnor – Lågutbildade:          
1996 5,6 6,2 7,6 8,6 5,9 8,6 11,1 13,4 3 113 
1997 5,6 7,6 8,2   6,5 8,1 11,0   2 601 
1998 7,1 8,0     6,8 9,6     2 633 
1999 6,9       8,2       3 069 

Samtliga – Lågutbildade:          
1996 4,7 5,5 6,4 7,3 5,6 7,8 10,2 12,2 5 170 
1997 4,7 6,0 6,7   6,2 7,9 10,3   4 324 
1998 6,0 6,5     6,0 8,8     4 634 
1999 5,4       7,5       5 734 
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Tabell B32 Andel av lågutbildade och icke lågutbildade 22-åringar åren 1996-2002 
som är avlidna vid en viss ålder. Andel i procent av män och kvinnor i 
respektive kategori i varje årskull.  

Kategori/årskull 
Andel som är avlidna vid åldern; 

23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år N 

Lågutbildade män:         

1996 0,12 0,20 0,33 0,53 0,73 0,83 0,94 6 041 

1997 0,31 0,45 0,63 0,83 1,09 1,23  4 476 

1998 0,13 0,27 0,51 0,72 0,91   4 748 

1999 0,29 0,49 0,75 0,92    6 513 

2000 0,18 0,33 0,55     8 359 

2001 0,22 0,32      8 333 

2002 0,33       5 825 

Ej lågutbildade män:         

1996 0,06 0,12 0,17 0,21 0,27 0,30 0,34 48 880 

1997 0,04 0,09 0,14 0,18 0,24 0,30  47 296 

1998 0,06 0,12 0,17 0,21 0,24   44 688 

1999 0,04 0,09 0,15 0,20    41 978 

2000 0,04 0,10 0,15     38 651 

2001 0,08 0,13      40 265 

2002 0,04       44 257 

Lågutbildade kvinnor:         

1996 0,12 0,14 0,16 0,20 0,22 0,26 0,30 5 079 

1997 0,14 0,21 0,24 0,29 0,36 0,48  4 194 

1998 0,05 0,07 0,10 0,14 0,14   4 170 

1999 0,14 0,20 0,26 0,34    5 058 

2000 0,02 0,07 0,12     5 866 

2001 0,03 0,08      5 938 

2002 0,11       4 407 

Ej lågutbildade kvinnor:         

1996 0,03 0,04 0,07 0,10 0,12 0,14 0,18 46 921 

1997 0,01 0,03 0,04 0,06 0,09 0,13  44 953 

1998 0,02 0,04 0,06 0,07 0,10   42 414 

1999 0,01 0,03 0,04 0,07    40 444 

2000 0,01 0,02 0,03     38 671 

2001 0,03 0,05      40 255 

2002 0,02       43 058 
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Tabell B33 Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, ar-
betsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av an-
talet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 1996 (N=11 120): 

18 år 11,3 37,5 43,4 7,6 0,2 100,0 

19 år 12,8 30,6 36,4 19,9 0,3 100,0 

20 år 15,2 32,5 29,7 22,3 0,2 100,0 

21 år 23,0 35,4 18,4 23,1 0,1 100,0 

22 år 26,2 30,4 20,6 22,8 0,0 100,0 

23 år 28,4 27,6 23,9 19,4 0,7 100,0 

24 år 32,9 26,5 22,9 16,4 1,3 100,0 

25 år 37,2 25,1 21,6 14,7 1,4 100,0 

26 år 41,3 23,6 20,1 13,2 1,7 100,0 

27 år 45,6 21,8 17,6 13,2 1,8 100,0 

28 år 46,0 20,1 18,1 13,8 2,1 100,0 

29 år 47,1 20,3 15,1 15,2 2,3 100,0 

Ej lågutbildade 1996 (N=95 801):  

18 år 0,1 0,4 99,3 0,1 0,0 100,0 

19 år 2,5 9,7 85,3 2,4 0,1 100,0 

20 år 4,6 11,0 81,9 2,5 0,1 100,0 

21 år 21,6 29,0 43,8 5,6 0,1 100,0 

22 år 29,0 21,4 44,3 5,3 0,0 100,0 

23 år 33,3 17,8 43,5 4,8 0,6 100,0 

24 år 40,9 15,1 38,7 4,1 1,1 100,0 

25 år 48,5 13,4 32,9 3,7 1,5 100,0 

26 år 55,4 12,1 27,1 3,6 1,9 100,0 

27 år 60,5 11,2 22,4 3,8 2,1 100,0 

28 år 62,6 10,8 20,2 4,0 2,4 100,0 

29 år 64,8 11,5 16,6 4,5 2,7 100,0 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B33 (forts.) Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, 
arbetsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av 
antalet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 1997 (N=8 670): 

18 år 3,1 15,2 73,9 7,4 0,3 100,0 

19 år 5,5 15,9 67,2 11,0 0,4 100,0 

20 år 13,0 34,3 31,9 20,5 0,3 100,0 

21 år 17,6 32,1 25,9 24,2 0,2 100,0 

22 år 20,4 28,9 29,6 21,0 0,0 100,0 

23 år 26,1 28,2 27,2 17,6 1,0 100,0 

24 år 31,9 27,1 23,3 16,4 1,3 100,0 

25 år 36,8 25,0 21,5 14,9 1,8 100,0 

26 år 39,7 23,0 19,8 15,6 2,0 100,0 

27 år 40,8 21,1 20,3 15,5 2,4 100,0 

28 år 41,6 21,1 17,6 17,0 2,7 100,0 

Ej lågutbildade 1997 N=92 249): 

18 år 0,0 0,1 99,8 0,1 0,0 100,0 

19 år 0,0 0,2 99,6 0,1 0,1 100,0 

20 år 11,7 31,3 50,9 6,0 0,1 100,0 

21 år 21,3 26,2 46,5 6,0 0,1 100,0 

22 år 27,5 19,7 47,8 4,9 0,0 100,0 

23 år 35,2 15,8 44,3 3,9 0,7 100,0 

24 år 42,4 13,8 39,1 3,7 1,1 100,0 

25 år 50,0 11,9 33,3 3,3 1,4 100,0 

26 år 56,0 11,0 27,5 3,8 1,7 100,0 

27 år 59,1 10,7 24,2 4,1 2,0 100,0 

28 år 61,8 11,2 20,0 4,7 2,3 100,0 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B33 (forts.) Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, 
arbetsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av 
antalet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 1998 N=8 918):  

18 år 1,3 8,3 83,4 6,7 0,3 100,0 

19 år 5,7 18,5 63,6 11,9 0,3 100,0 

20 år 10,7 26,7 42,9 19,6 0,2 100,0 

21 år 13,9 28,1 35,8 21,8 0,3 100,0 

22 år 20,7 29,0 31,4 18,9 0,0 100,0 

23 år 26,7 28,4 27,2 17,0 0,7 100,0 

24 år 32,7 26,5 25,0 14,7 1,1 100,0 

25 år 36,4 24,7 22,3 15,2 1,3 100,0 

26 år 37,7 22,9 22,3 15,7 1,5 100,0 

27 år 38,3 23,6 18,9 17,5 1,8 100,0 

Ej lågutbildade 1998 (N=87 102): 

18 år 0,0 0,8 99,0 0,2 0,0 100,0 

19 år 1,5 3,5 94,1 0,8 0,1 100,0 

20 år 11,1 29,7 53,3 5,8 0,1 100,0 

21 år 19,6 24,4 50,7 5,1 0,2 100,0 

22 år 29,5 17,3 49,5 3,7 0,0 100,0 

23 år 36,9 14,1 45,2 3,3 0,5 100,0 

24 år 43,7 11,9 40,4 3,0 0,9 100,0 

25 år 49,8 10,6 34,9 3,4 1,3 100,0 

26 år 53,8 10,6 30,3 3,8 1,6 100,0 

27 år 57,9 11,5 24,3 4,4 2,0 100,0 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B33 (forts.) Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, 
arbetsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av 
antalet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 1999 N=11 571): 

18 år 1,7 5,2 88,8 4,1 0,3 100,0 

19 år 4,7 12,9 72,5 9,5 0,4 100,0 

20 år 8,0 22,7 53,9 14,9 0,4 100,0 

21 år 16,6 31,2 35,0 16,8 0,4 100,0 

22 år 26,0 29,4 28,8 15,9 0,0 100,0 

23 år 33,1 26,4 26,0 13,7 0,8 100,0 

24 år 38,0 24,4 22,9 13,6 1,1 100,0 

25 år 39,0 22,4 23,2 13,9 1,5 100,0 

26 år 39,5 22,5 20,0 16,0 2,0 100,0 

Ej lågutbildade 1999 N=82 422):  

18 år 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 100,0 

19 år 0,2 0,5 99,0 0,2 0,1 100,0 

20 år 9,2 31,2 53,7 5,6 0,2 100,0 

21 år 23,4 21,3 51,5 3,5 0,3 100,0 

22 år 31,9 15,3 50,0 2,8 0,0 100,0 

23 år 38,4 12,2 46,4 2,5 0,5 100,0 

24 år 43,9 10,7 41,9 2,8 0,8 100,0 

25 år 47,6 10,1 38,0 3,1 1,1 100,0 

26 år 52,5 11,0 31,1 3,8 1,6 100,0 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B33 (forts.) Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, 
arbetsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av 
antalet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 2000 (N=14 225): 

18 år 1,2 3,9 91,3 3,5 0,2 100,0 

19 år 3,2 9,5 79,6 7,3 0,3 100,0 

20 år 13,2 31,0 43,6 11,7 0,4 100,0 

21 år 28,1 33,4 25,0 13,2 0,4 100,0 

22 år 37,1 28,1 23,3 11,5 0,0 100,0 

23 år 40,9 25,0 21,6 11,8 0,7 100,0 

24 år 42,2 22,4 22,3 12,0 1,0 100,0 

25 år 43,1 23,1 19,1 13,3 1,4 100,0 

Ej lågutbildade 2000 N=77 322): 

18 år 0,0 0,1 99,8 0,1 0,0 100,0 

19 år 0,1 0,3 99,3 0,2 0,2 100,0 

20 år 12,1 28,7 55,0 3,9 0,3 100,0 

21 år 25,6 18,4 53,1 2,7 0,3 100,0 

22 år 32,7 13,1 51,9 2,3 0,0 100,0 

23 år 37,6 10,8 48,6 2,5 0,5 100,0 

24 år 40,5 9,9 46,0 2,8 0,8 100,0 

25 år 44,8 10,7 39,9 3,4 1,3 100,0 

Lågutbildade 2001 N=14 271):  

18 år 0,9 3,4 92,0 3,4 0,3 100,0 

19 år 3,2 10,3 79,0 6,9 0,6 100,0 

20 år 18,9 35,6 33,0 12,0 0,6 100,0 

21 år 32,4 30,6 25,2 11,5 0,3 100,0 

22 år 39,1 26,0 22,8 12,2 0,0 100,0 

23 år 39,7 23,6 23,6 12,5 0,6 100,0 

24 år 41,4 23,5 20,1 13,9 1,1 100,0 

Ej lågutbildade 2001 N=80 520):  

18 år 0,0 0,1 99,8 0,1 0,0 100,0 

19 år 0,0 0,2 99,3 0,1 0,4 100,0 

20 år 15,0 25,5 56,3 2,9 0,3 100,0 

21 år 27,4 16,5 53,7 2,2 0,3 100,0 

22 år 32,6 12,2 52,7 2,5 0,0 100,0 

23 år 35,0 10,8 51,3 2,5 0,5 100,0 

24 år 38,2 10,9 46,8 3,2 0,9 100,0 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B33 (forts.) Rikets 22-åringar 1996-2003 fördelade efter anknytning till studier, 
arbetsmarknad eller utanförskap vid olika åldrar. Andelar i procent av 
antalet lågutbildade och ej lågutbildade i respektive årskull. 

Kategori/ 
ålder 

Arbetsmarknadsanknuten Ej arbetsmarknadsanknuten Ej i 
popu-

lationen 
Summa 

Starkt Svagt Studerande Ej studerande  

Lågutbildade 2002 (N=10 232): 

18 år 1,2 5,1 88,8 4,4 0,4 100,0 

19 år 5,4 15,7 69,6 8,8 0,6 100,0 

20 år 16,4 29,6 41,5 12,0 0,5 100,0 

21 år 26,7 31,8 26,8 14,4 0,4 100,0 

22 år 30,4 28,4 25,7 15,5 0,0 100,0 

23 år 31,4 27,8 22,2 17,9 0,7 100,0 

Ej lågutbildade 2002 N=87 315): 

18 år 0,0 0,1 99,8 0,1 0,0 100,0 

19 år 0,1 0,3 99,2 0,1 0,3 100,0 

20 år 18,7 24,4 54,2 2,4 0,3 100,0 

21 år 29,7 15,7 52,1 2,3 0,2 100,0 

22 år 31,8 12,4 53,3 2,6 0,0 100,0 

23 år 34,3 11,9 50,3 3,0 0,5 100,0 

Lågutbildade 2003 N=11 619):  

18 år 1,1 5,9 88,7 4,0 0,3 100,0 

19 år 6,8 17,2 68,0 7,5 0,5 100,0 

20 år 19,1 31,1 38,2 11,2 0,5 100,0 

21 år 28,0 30,8 26,6 14,3 0,4 100,0 

22 år 31,2 29,2 23,2 16,4 0,0 100,0 

Ej lågutbildade 2003 N=83 147):  

18 år 0,0 0,1 99,8 0,1 0,1 100,0 

19 år 0,1 0,3 99,2 0,1 0,3 100,0 

20 år 20,5 23,3 53,9 2,1 0,3 100,0 

21 år 27,9 15,6 54,2 2,1 0,2 100,0 

22 år 30,4 13,7 53,1 2,8 0,0 100,0 
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Tabell B34 Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering på 
arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågutbil-
dade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studerande 
och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 1996:       

18 år 12,7 13,9 61,3 12,2 100,0 3 660 

19 år 15,4 9,5 46,4 28,7 100,0 4 117 

20 år 16,4 9,5 45,3 28,8 100,0 4 491 

21 år 22,3 12,0 40,5 25,1 100,0 5 229 

22 år (år 1996) 28,0 12,5 34,6 24,8 100,0 5 152 

23 år 32,2 13,4 32,6 21,9 100,0 5 001 

24 år 37,7 13,8 29,8 18,7 100,0 4 980 

25 år 42,3 13,7 27,6 16,5 100,0 5 051 

26 år 47,4 13,4 25,2 14,0 100,0 5 102 

27 år 51,8 12,7 22,1 13,5 100,0 5 207 

28 år 53,7 11,4 20,7 14,2 100,0 5 093 

29 år 52,4 11,0 21,5 15,2 100,0 5 268 

Ej lågutbildade män 1996:             

18 år 10,5 13,8 62,2 13,5 100,0 325 

19 år 9,0 9,2 62,1 19,8 100,0 7 798 

20 år 12,9 12,1 59,2 15,8 100,0 9 166 

21 år 21,7 17,6 50,2 10,6 100,0 30 129 

22 år (år 1996) 38,6 18,6 33,9 8,9 100,0 29 864 

23 år 49,0 17,0 26,5 7,5 100,0 29 573 

24 år 57,8 16,0 20,5 5,7 100,0 31 216 

25 år 65,5 13,4 16,4 4,7 100,0 33 820 

26 år 71,3 11,9 12,9 3,9 100,0 36 385 

27 år 75,0 10,4 10,6 4,0 100,0 38 539 

28 år 76,1 9,7 10,1 4,1 100,0 39 349 

29 år 76,0 9,3 10,3 4,4 100,0 40 928 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B34 (forts.) Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studeran-
de och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 1997:       

18 år 8,7 8,0 58,1 25,2 100,0 1 242 

19 år 13,9 7,8 47,5 30,7 100,0 1 567 

20 år 14,2 8,6 48,5 28,6 100,0 3 216 

21 år 18,5 9,6 41,4 30,5 100,0 3 566 

22 år (år 1997) 24,3 10,7 38,4 26,6 100,0 3 410 

23 år 30,3 12,8 36,0 20,9 100,0 3 495 

24 år 35,4 13,6 32,0 19,0 100,0 3 634 

25 år 41,1 13,4 28,3 17,2 100,0 3 704 

26 år 44,6 12,3 25,6 17,5 100,0 3 752 

27 år 46,6 11,6 24,0 17,8 100,0 3 685 

28 år 46,7 11,3 23,0 19,0 100,0 3 781 

Ej lågutbildade män 1997:             

18 år 1,1 6,9 63,2 28,7 100,0 87 

19 år 7,4 2,0 67,8 22,8 100,0 149 

20 år 11,3 10,8 63,4 14,5 100,0 25 565 

21 år 23,7 16,6 48,0 11,7 100,0 28 122 

22 år (år 1997) 39,9 18,2 33,4 8,5 100,0 27 446 

23 år 53,0 17,3 23,7 6,1 100,0 28 400 

24 år 61,3 14,9 18,7 5,1 100,0 30 280 

25 år 68,5 13,1 14,3 4,0 100,0 32 739 

26 år 72,9 11,2 11,8 4,1 100,0 35 306 

27 år 74,4 10,4 10,8 4,4 100,0 36 379 

28 år 74,0 10,1 11,0 4,9 100,0 38 096 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B34 (forts.) Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studeran-
de och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 1998:             

18 år 4,7 7,2 49,8 38,3 100,0 830 

19 år 13,1 7,2 49,0 30,7 100,0 1 761 

20 år 14,3 8,1 45,2 32,5 100,0 2 832 

21 år 17,1 8,8 42,6 31,5 100,0 3 260 

22 år (år 1998) 23,4 11,4 40,2 25,0 100,0 3 497 

23 år 30,4 11,8 36,1 21,6 100,0 3 680 

24 år 36,7 13,2 32,5 17,6 100,0 3 779 

25 år 41,1 12,2 29,1 17,7 100,0 3 886 

26 år 42,6 10,8 28,3 18,2 100,0 3 828 

27 år 42,3 10,7 27,1 19,9 100,0 3 971 

Ej lågutbildade män 1998:       

18 år 0,8 0,2 78,8 20,2 100,0 514 

19 år 19,8 12,6 55,3 12,4 100,0 3 168 

20 år 11,7 10,0 64,2 14,1 100,0 23 271 

21 år 24,1 17,4 47,8 10,7 100,0 25 135 

22 år (år 1998) 45,0 19,0 29,4 6,6 100,0 25 420 

23 år 56,9 16,4 21,5 5,3 100,0 26 633 

24 år 65,7 13,9 16,4 4,0 100,0 28 259 

25 år 70,6 12,0 13,2 4,2 100,0 30 290 

26 år 72,0 11,3 12,1 4,5 100,0 31 829 

27 år 71,9 10,6 12,5 5,1 100,0 34 193 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B34 (forts.) Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studeran-
de och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 1999:             

18 år 12,0 7,5 46,5 34,0 100,0 724 

19 år 15,1 7,4 45,4 32,1 100,0 1 780 

20 år 13,2 7,3 49,6 29,8 100,0 3 099 

21 år 18,7 10,7 47,3 23,3 100,0 4 510 

22 år (år 1999) 28,0 13,5 38,5 20,0 100,0 4 956 

23 år 36,8 14,3 32,5 16,4 100,0 5 087 

24 år 42,3 13,2 28,3 16,2 100,0 5 262 

25 år 45,0 11,6 26,4 17,0 100,0 5 186 

26 år 43,8 10,7 26,6 18,8 100,0 5 413 

Ej lågutbildade män 1999:             

18 år 5,6 0,0 50,0 44,4 100,0 18 

19 år 19,2 15,3 49,8 15,7 100,0 504 

20 år 8,8 9,3 68,1 13,9 100,0 22 134 

21 år 31,4 19,7 41,6 7,2 100,0 23 193 

22 år (år 1999) 50,6 19,1 25,4 5,0 100,0 23 782 

23 år 61,7 15,8 18,7 3,8 100,0 24 759 

24 år 68,3 12,8 14,9 4,0 100,0 26 214 

25 år 70,3 12,2 13,2 4,3 100,0 27 163 

26 år 69,9 11,8 13,5 4,8 100,0 29 608 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B34 (forts.) Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studeran-
de och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 2000:       

18 år 13,0 6,2 44,8 36,0 100,0 694 

19 år 13,1 8,3 45,8 32,8 100,0 1 620 

20 år 15,0 10,7 55,2 19,0 100,0 4 914 

21 år 27,2 15,2 42,0 15,6 100,0 6 583 

22 år (år 2000) 39,5 15,5 32,2 12,8 100,0 6 803 

23 år 44,6 14,1 28,1 13,2 100,0 6 954 

24 år 48,7 12,0 25,5 13,7 100,0 6 750 

25 år 48,0 11,9 25,3 14,8 100,0 6 994 

Ej lågutbildade män 2000:             

18 år 10,4 12,5 45,8 31,3 100,0 48 

19 år 14,1 9,1 49,0 27,8 100,0 198 

20 år 13,4 11,8 65,0 9,8 100,0 19 634 

21 år 38,1 20,0 36,2 5,7 100,0 20 465 

22 år (år 2000) 56,5 17,3 22,3 3,8 100,0 21 027 

23 år 64,4 14,6 17,1 4,0 100,0 21 974 

24 år 67,7 13,0 15,0 4,3 100,0 22 261 

25 år  68,0 12,2 14,9 4,9 100,0 24 094 

Lågutbildade män 2001: 68,0 12,2 14,9 4,9 100,0 24 094 

18 år             

19 år 9,1 7,7 44,0 39,3 100,0 614 

20 år 14,1 6,1 47,5 32,2 100,0 1 647 

21 år 18,1 13,1 52,1 16,7 100,0 5 848 

22 år (år 2001) 33,2 16,2 37,5 13,1 100,0 6 561 

23 år 42,3 14,4 29,6 13,7 100,0 6 790 

24 år 45,3 12,8 27,5 14,5 100,0 6 647 

Ej lågutbildade män 2001: 45,9 12,0 26,4 15,8 100,0 6 907 

18 år             

19 år 5,6 3,7 37,0 53,7 100,0 54 

20 år 14,2 6,2 52,2 27,4 100,0 113 

21 år 18,9 13,7 59,7 7,7 100,0 19 411 

22 år (år 2001) 44,4 19,4 31,9 4,3 100,0 21 126 

23 år 58,6 16,2 20,7 4,5 100,0 21 765 

24 år 63,3 14,2 18,2 4,3 100,0 21 677 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B34 (forts.) Rikets 22-åriga män 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade män i respektive årskull som ej är studeran-
de och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade män 2002:       

18 år 9,5 5,5 50,7 34,3 100,0 639 

19 år 14,5 8,4 50,7 26,4 100,0 1 721 

20 år 20,2 12,2 49,4 18,2 100,0 3 530 

21 år 29,1 12,7 40,1 18,0 100,0 4 487 

22 år (år 2002) 33,9 12,1 34,8 19,2 100,0 4 532 

23 år 35,0 11,4 32,9 20,7 100,0 4 729 

Ej lågutbildade män 2002:             

18 år 3,7 3,7 66,7 25,9 100,0 54 

19 år 7,2 10,8 60,5 21,5 100,0 195 

20 år 25,2 15,4 53,7 5,6 100,0 22 330 

21 år 48,6 18,0 29,0 4,3 100,0 24 048 

22 år (år 2002) 58,0 15,5 21,7 4,8 100,0 23 685 

23 år 60,1 14,5 20,3 5,0 100,0 24 597 

Lågutbildade män 2003:             

18 år 7,2 6,5 50,6 35,6 100,0 733 

19 år 16,8 9,3 51,5 22,4 100,0 2 078 

20 år 23,2 11,4 48,9 16,5 100,0 4 217 

21 år 29,9 12,5 39,5 18,1 100,0 5 085 

22 år (år 2003) 33,4 12,0 34,8 19,7 100,0 5 386 

Ej lågutbildade män 2003:             

18 år 9,6 2,7 47,9 39,7 100,0 73 

19 år 13,6 9,2 62,1 15,0 100,0 206 

20 år 28,6 16,0 50,4 5,0 100,0 21 023 

21 år 48,6 17,6 29,6 4,2 100,0 21 571 

22 år (år 2003) 54,6 15,8 24,2 5,3 100,0 22 623 
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Tabell B35 Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etablering 
på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet lågut-
bildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är stude-
rande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 1996:       

18 år 4,2 6,9 73,6 15,3 100,0 2 612 

19 år 6,7 7,0 51,1 35,2 100,0 2 924 

20 år 7,8 8,3 47,8 36,1 100,0 3 297 

21 år 8,8 11,1 47,4 32,7 100,0 3 832 

22 år (år 1996) 12,5 9,9 43,5 34,1 100,0 3 678 

23 år 14,0 11,9 42,5 31,6 100,0 3 381 

24 år 16,6 15,0 42,5 25,8 100,0 3 451 

25 år 21,6 15,7 39,8 23,0 100,0 3 511 

26 år 24,4 17,1 37,3 21,2 100,0 3 587 

27 år 28,3 17,3 34,0 20,4 100,0 3 754 

28 år 30,6 16,9 31,1 21,4 100,0 3 787 

29 år 32,3 16,3 28,7 22,6 100,0 3 917 

Ej lågutbildade kvinnor 1996:             

18 år 1,8 3,2 73,9 21,2 100,0 283 

19 år 4,8 11,1 71,8 12,3 100,0 6 260 

20 år 8,4 17,7 62,5 11,4 100,0 8 151 

21 år 14,6 22,8 53,5 9,2 100,0 23 639 

22 år (år 1996) 23,0 22,5 44,2 10,3 100,0 23 519 

23 år 29,0 22,5 38,4 10,1 100,0 24 009 

24 år 36,3 25,1 30,7 8,0 100,0 26 366 

25 år 46,0 22,1 25,1 6,9 100,0 29 071 

26 år 52,7 19,2 21,7 6,4 100,0 31 680 

27 år 56,7 17,4 19,6 6,4 100,0 33 733 

28 år 58,9 16,4 18,3 6,3 100,0 34 809 

29 år 58,9 15,6 18,7 6,7 100,0 36 409 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B35 (forts.) Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etable-
ring på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet 
lågutbildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är 
studerande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 1997:       

18 år 2,5 3,9 60,3 33,3 100,0 989 

19 år 3,9 6,7 51,0 38,4 100,0 1 242 

20 år 6,4 8,4 53,1 32,1 100,0 2 665 

21 år 9,0 9,5 46,0 35,5 100,0 2 842 

22 år (år 1997) 11,6 9,9 44,4 34,1 100,0 2 691 

23 år 13,6 14,2 43,3 29,0 100,0 2 734 

24 år 17,8 16,1 40,8 25,2 100,0 2 904 

25 år 22,6 17,2 38,0 22,2 100,0 2 946 

26 år 26,2 16,8 34,1 22,9 100,0 3 029 

27 år 28,2 17,8 31,3 22,7 100,0 3 023 

28 år 29,3 15,8 30,8 24,2 100,0 3 134 

Ej lågutbildade kvinnor 1997:             

18 år 0,0 7,6 48,1 44,3 100,0 79 

19 år 3,3 2,5 72,1 22,1 100,0 122 

20 år 8,6 17,7 64,3 9,3 100,0 19 630 

21 år 17,3 21,8 50,4 10,5 100,0 21 142 

22 år (år 1997) 23,9 21,8 43,7 10,7 100,0 20 711 

23 år 31,3 24,9 35,3 8,5 100,0 22 303 

24 år 40,8 23,6 28,2 7,4 100,0 24 944 

25 år 50,0 20,7 22,9 6,4 100,0 27 466 

26 år 55,5 17,7 19,9 6,9 100,0 30 052 

27 år 58,1 16,5 18,6 6,8 100,0 31 705 

28 år 58,7 15,6 18,4 7,3 100,0 33 550 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B35 (forts.) Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etable-
ring på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet 
lågutbildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är 
studerande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 1998:             

18 år 0,5 2,9 52,4 44,3 100,0 628 

19 år 4,3 6,3 53,8 35,6 100,0 1 455 

20 år 6,2 8,0 49,0 36,7 100,0 2 244 

21 år 7,8 8,5 45,9 37,8 100,0 2 441 

22 år (år 1998) 12,1 12,0 44,9 31,0 100,0 2 622 

23 år 15,0 15,2 43,7 26,2 100,0 2 755 

24 år 20,7 16,1 40,4 22,9 100,0 2 815 

25 år 24,7 15,7 36,9 22,7 100,0 2 921 

26 år 27,1 17,1 32,2 23,6 100,0 2 969 

27 år 27,3 14,9 33,0 24,8 100,0 3 102 

Ej lågutbildade kvinnor 1998:       

18 år 0,0 0,3 72,8 27,0 100,0 356 

19 år 5,2 11,7 68,2 14,8 100,0 1 886 

20 år 9,7 17,1 63,3 10,0 100,0 17 307 

21 år 17,0 20,7 52,1 10,2 100,0 17 653 

22 år (år 1999) 26,0 24,4 41,0 8,6 100,0 18 607 

23 år 37,0 24,2 31,6 7,2 100,0 20 666 

24 år 46,7 21,7 25,1 6,5 100,0 22 809 

25 år 53,6 19,1 20,8 6,5 100,0 25 282 

26 år 56,5 17,4 19,5 6,7 100,0 27 540 

27 år 57,4 16,5 19,1 6,9 100,0 30 040 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B35 (forts.) Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etable-
ring på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet 
lågutbildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är 
studerande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 1999:             

18 år 3,5 5,9 48,4 42,1 100,0 541 

19 år 5,3 5,7 50,4 38,7 100,0 1 358 

20 år 6,5 6,8 50,0 36,7 100,0 2 184 

21 år 9,6 10,4 49,9 30,1 100,0 2 955 

22 å (år 1999)r 13,8 15,0 45,5 25,7 100,0 3 286 

23 år 19,5 17,0 41,5 22,0 100,0 3 389 

24 år 24,6 17,1 37,7 20,5 100,0 3 530 

25 år 28,5 16,3 34,6 20,6 100,0 3 525 

26 år 29,5 15,3 32,2 23,1 100,0 3 615 

Ej lågutbildade kvinnor 1999:             

18 år 3,1 3,1 34,4 59,4 100,0 32 

19 år 5,7 7,0 58,1 29,1 100,0 227 

20 år 8,0 14,7 67,4 9,9 100,0 15 813 

21 år 19,9 24,8 48,0 7,3 100,0 16 529 

22 år (år 1999) 30,8 25,2 37,6 6,4 100,0 17 421 

23 år 42,0 23,6 28,4 6,0 100,0 19 024 

24 år 50,0 20,7 23,3 6,0 100,0 21 049 

25 år 54,6 18,5 20,7 6,1 100,0 23 027 

26 år 56,4 17,3 19,6 6,6 100,0 25 865 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B35 (forts.) Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etable-
ring på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet 
lågutbildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är 
studerande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 2000:       

18 år 2,9 3,1 47,0 47,0 100,0 515 

19 år 4,4 4,8 49,6 41,3 100,0 1 233 

20 år 8,2 12,1 55,7 24,0 100,0 3 042 

21 år 15,7 14,1 49,1 21,0 100,0 4 039 

22 år (år 2000) 21,0 16,5 43,9 18,6 100,0 4 105 

23 år 24,6 17,7 39,3 18,4 100,0 4 097 

24 år 29,3 16,6 35,2 18,9 100,0 4 158 

25 år 29,8 15,2 35,2 19,9 100,0 4 323 

Ej lågutbildade kvinnor 2000:             

18 år 1,3 0,0 44,0 54,7 100,0 75 

19 år 4,5 4,5 54,0 36,9 100,0 198 

20 år 11,7 18,1 63,1 7,1 100,0 14 898 

21 år 25,7 24,9 43,7 5,8 100,0 15 613 

22 år (år 2000) 36,4 24,0 33,6 6,0 100,0 16 167 

23 år 45,3 21,9 26,6 6,1 100,0 17 427 

24 år 51,4 19,1 23,1 6,3 100,0 18 855 

25 år  54,0 17,6 21,7 6,7 100,0 21 420 

Lågutbildade kvinnor 2001: 54,0 17,6 21,7 6,7 100,0 21 420 

18 år             

19 år 1,7 2,3 43,9 52,2 100,0 481 

20 år 4,4 5,1 54,7 35,8 100,0 1 266 

21 år 11,1 12,8 56,0 20,1 100,0 3 641 

22 år (år 2001) 18,2 15,7 46,9 19,2 100,0 4 064 

23 år 24,6 16,2 40,0 19,2 100,0 4 228 

24 år 28,4 14,9 37,1 19,5 100,0 4 160 

Ej lågutbildade kvinnor 2001: 29,1 15,1 35,3 20,6 100,0 4 334 

18 år             

19 år 1,1 2,3 36,4 60,2 100,0 88 

20 år 3,5 5,2 60,1 31,2 100,0 173 

21 år 16,2 20,9 57,7 5,2 100,0 15 467 

22 år (år 2001) 30,1 23,5 41,1 5,2 100,0 15 976 

23 år 38,3 22,5 32,7 6,5 100,0 16 355 

24 år 46,2 19,9 27,5 6,5 100,0 17 177 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell B35 (forts.) Rikets 22-åriga kvinnor 1996-2003 fördelade efter grad av etable-
ring på arbetsmarknaden vid olika åldrar. Andelar i procent av antalet 
lågutbildade och ej lågutbildade kvinnor i respektive årskull som ej är 
studerande och som kvarstår i populationen aktuellt år. 

Kategori/ålder Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför Summa N 

Lågutbildade kvinnor 2002:       

18 år 2,8 2,8 43,5 50,9 100,0 464 

19 år 5,6 5,9 54,8 33,7 100,0 1 335 

20 år 11,0 11,2 53,5 24,2 100,0 2 406 

21 år 15,1 13,7 48,9 22,4 100,0 2 964 

22 år (år 2002) 18,9 14,4 43,3 23,4 100,0 3 074 

23 år 20,0 12,3 40,8 26,8 100,0 3 159 

Ej lågutbildade kvinnor 2002:             

18 år 1,1 2,2 38,9 57,8 100,0 90 

19 år 5,1 7,1 58,1 29,8 100,0 198 

20 år 20,4 21,4 53,4 4,8 100,0 17 431 

21 år 33,4 22,8 38,1 5,6 100,0 17 614 

22 år (år 2002) 39,3 21,2 32,9 6,5 100,0 17 130 

23 år 43,5 19,5 29,6 7,4 100,0 18 344 

Lågutbildade kvinnor 2003:             

18 år 3,3 1,8 57,8 37,1 100,0 545 

19 år 7,3 8,7 58,4 25,6 100,0 1 584 

20 år 14,2 12,0 53,1 20,7 100,0 2 907 

21 år 18,4 13,7 46,2 21,8 100,0 3 406 

22 år (år 2003) 19,9 13,3 43,1 23,7 100,0 3 540 

Ej lågutbildade kvinnor 2003:             

18 år 1,2 0,0 36,6 62,2 100,0 82 

19 år 8,8 7,8 62,7 20,7 100,0 193 

20 år 23,2 21,5 51,2 4,1 100,0 17 096 

21 år 33,3 21,1 40,4 5,3 100,0 16 393 

22 år (år 2003) 37,1 20,2 36,0 6,7 100,0 16 346 
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Tabell B36 22-åringar i riket år 2003, i kategorier med olika utbildningsstatus, för-
delade efter familjesituation. Redovisning i kolumnprocent för män och 
kvinnor. 

 Utbildningsstatus 2003 

 Låg- 
utbildad 

Gymnasieutbildad, 
utan högskole-

utbildning 

Ej högskole-
studerande 2003, 
men tidigare år 

Högskole-
studerande  

Män:     
Bor kvar i föräldrahemmet 45,4 45,3 51,7 38,1 

Ensamstående/gifta/sambo utan barn 49,8 52,2 47,4 61,6 

Gift/sambo med barn 4,6 2,4 0,9 0,3 

Ensamstående med barn 0,2 0,0 0,0 0,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 6 645 26 417 1 560 13 965 

Kvinnor:     

Bor kvar i föräldrahemmet 22,7 30,2 41,1 27,7 

Ensamstående/gifta/sambo utan barn 47,6 59,6 54,6 71,2 

Gift/sambo med barn 16,5 7,8 3,9 0,7 

Ensamstående med barn 13,1 2,4 0,5 0,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 4 974 20 861 2 258 18 086 
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Tabell B37 Andel lågutbildade av 22-åringar i riket år 2003, som vid olika  
åldrar hade egna barn. Andel i procent bland män och kvinnor.  

 Andel  
lågutbildade 

 
N 

Män som har egna barn vid åldern:   

18 år 58,8 34 

19 år 47,7 128 

20 år 39,3 262 

21 år 37,4 554 

22 år 30,6 1 034 

Inga barn vid 22 års ålder 13,3 47 672 

Kvinnor som har egna barn vid åldern:   

18 år 71,6 408 

19 år 64,6 892 

20 år 55,8 1 612 

21 år 44,6 2 668 

22 år 37,7 3 912 

Inga barn vid 22 års ålder 8,3 42 372 
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Tabell B38 Lågutbildade 22-åringar i riket i årskullarna 1996-1999, som vid en viss 
ålder var etablerade på arbetsmarknaden. Andel i procent av alla som 
vid aktuell ålder ej hade barn respektive som hade barn och som var 
kvarstående i populationen och ej var studerande. 

 22 år N 26 år N 27 år N 28 år N 29 år N 

Män, har ej barn vid 
aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 27,9 4 805 44,5 4 060 48,3 3 947 49,1 3 667 45,7 3 590 

Årskull 22 år 1997: 24,2 3 200 41,9 3 106 42,8 2 906 42,5 2 833   

Årskull 22 år 1998: 22,8 3 294 38,8 3 167 38,2 3 156     

Årskull 22 år 1999: 27,5 4 707 41,3 4 496       

Män, har barn vid ak-
tuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 30,3 347 58,6 1 042 62,6 1 260 65,6 1 426 66,6 1 678 

Årskull 22 år 1997: 26,2 210 57,7 646 60,6 779 59,5 948   

Årskull 22 år 1998: 34,0 203 61,1 661 58,4 815     

Årskull 22 år 1999: 36,5 249 56,2 917       

Kvinnor, har ej barn 
vid aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 16,0 2 416 30,8 1 531 36,2 1 498 38,4 1 407 38,2 1 325 

Årskull 22 år 1997: 15,7 1 634 32,4 1 386 34,5 1 303 35,3 1 211   

Årskull 22 år 1998: 15,3 1 670 32,4 1 394 31,9 1 354     

Årskull 22 år 1999: 16,9 2 212 35,8 1 763       

Kvinnor, har barn vid 
aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 5,8 1 262 19,6 2 056 23,0 2 256 26,0 2 380 29,4 2 592 

Årskull 22 år 1997: 5,3 1 057 21,1 1 643 23,5 1 720 25,4 1 923   

Årskull 22 år 1998: 6,5 952 22,5 1 575 23,8 1 748     

Årskull 22 år 1999: 7,4 1 074 23,4 1 852       

Se avsnittet Etablering på arbetsmarknaden, sid. 32ff för några begreppsförklaringar. 
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Tabell B39 Lågutbildade 22-åringar i riket i årskullarna 1996-1999, som vid en viss 
ålder var utanför arbetsmarknaden. Andel i procent av alla som vid ak-
tuell ålder ej hade barn respektive som hade barn och som var kvarstå-
ende i populationen och ej var studerande. 

 22 år N 26 år N 27 år N 28 år N 29 år N 

Män, har ej barn vid 
aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 25,3 4 805 15,9 4 060 15,9 3 947 17,5 3 667 19,4 3 590 

Årskull 22 år 1997: 26,7 3 200 19,7 3 106 20,8 2 906 22,7 2 833   

Årskull 22 år 1998: 25,3 3 294 20,4 3 167 22,6 3 156     

Årskull 22 år 1999: 20,3 4 707 20,8 4 496       

Män, har barn vid ak-
tuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 17,3 347 6,4 1 042 6,0 1 260 5,5 1 426 6,2 1 678 

Årskull 22 år 1997: 26,2 210 6,5 646 6,9 779 7,7 948   

Årskull 22 år 1998: 20,2 203 8,0 661 9,4 815     

Årskull 22 år 1999: 14,1 249 8,9 917       

Kvinnor, har ej barn 
vid aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 28,3 2 416 19,7 1 531 20,2 1 498 23,4 1 407 25,4 1 325 

Årskull 22 år 1997: 27,8 1 634 23,7 1 386 24,6 1 303 26,1 1 211   

Årskull 22 år 1998: 25,9 1 670 24,9 1 394 26,4 1 354     

Årskull 22 år 1999: 21,2 2 212 23,0 1 763       

Kvinnor, har barn vid 
aktuell ålder:           

Årskull 22 år 1996: 45,2 1 262 22,2 2 056 20,5 2 256 20,3 2 380 21,2 2 592 

Årskull 22 år 1997: 43,7 1 057 22,2 1 643 21,3 1 720 23,0 1 923   

Årskull 22 år 1998: 40,1 952 22,4 1 575 23,6 1 748     

Årskull 22 år 1999: 35,0 1 074 23,2 1 852       

Se avsnittet Etablering på arbetsmarknaden, sid. 32ff för några begreppsförklaringar. 
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Tabell B40 Lågutbildade 22-åringar i riket i årskullen 1996, med olika arbetsmark-
nadsstatus vid 18 års ålder fördelade efter arbetsmarknadsstatus vid 29 
års ålder. Radprocent. 

 Status vid 29 års ålder (dvs. år 2003) 
Status vid 18 års ålder 

(dvs. år 1992) 
Stark 

ställning 
Svag 

ställning 
Utanför Studerande  

N 

Män:      

Stark ställning 75,9 11,1 6,1 6,0 971 

Svag ställning 58,0 19,3 11,9 8,9 2 242 

Utanför 34,2 25,3 29,5 6,5 447 

Studerande 48,1 20,1 14,4 14,1 2 368 

Kvinnor:          

Stark ställning 56,9 19,0 9,7 13,8 290 

Svag ställning 39,9 24,0 16,1 18,7 1 923 

Utanför 25,6 22,1 31,3 18,0 399 

Studerande 35,4 21,1 17,1 23,9 2 454 

Se avsnittet Etablering på arbetsmarknaden, sid. 32ff för några begreppsförklaringar. 

 
Tabell B41 Lågutbildade 22-åringar i riket i årskullen 1997, med olika arbetsmark-

nadsstatus vid 18 års ålder fördelade efter arbetsmarknadsstatus vid 28 
års ålder. Radprocent. 

 Status vid 28 års ålder (dvs. år 2003) 
Status vid 18 års ålder 

(dvs. år 1993) 
Stark 

ställning 
Svag 

ställning Utanför Studerande 
 

N 

Män:      

Stark ställning 80,2 7,7 4,3 6,8 207 

Svag ställning 58,0 19,5 12,0 7,8 722 

Utanför 28,1 27,2 30,7 8,6 313 

Studerande 47,1 19,4 16,3 14,4 3 220 

Kvinnor:          

Stark ställning 50,0 18,8 12,5 15,6 64 

Svag ställning 38,4 25,5 16,3 17,8 596 

Utanför 23,4 20,1 30,4 21,3 329 

Studerande 33,6 22,9 17,2 24,1 3 191 

Se avsnittet Etablering på arbetsmarknaden, sid. 32ff för några begreppsförklaringar. 
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Tabell B42 Andel av rikets 22-åringar år 2003 som under året haft inkomster från 
olika offentliga försörjningssystem. Radprocent. 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E N 

Män:       
Lågutbildad 51,1 8,9 22,7 3,3 27,9 6 645 
Ej lågutbildad 25,5 4,7 18,2 0,3 6,0 41 942 

Kvinnor:       
Lågutbildad 59,8 17,0 21,4 3,7 32,2 4 974 
Ej lågutbildad 28,2 8,1 18,5 0,4 5,9 41 205 

Samtliga:       
Lågutbildad 54,8 12,4 22,1 3,5 29,7 11 619 
Ej lågutbildad 26,9 6,4 18,3 0,3 5,9 83 147 

 
 
Tabell B43 Medianvärden för inkomster från olika offentliga försörjningssystem 

bland 22-åringar i riket år 2003 som under året haft sådana inkomster. 
Belopp i kronor. 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E 

Män:      
Lågutbildad 31 000 18 150 32 000 92 000 13 950 
N 3 395 594 1 509 216 1 852 
Ej lågutbildad 28 300 12 500 32 400 90 100 8 600 
N 10 713 1 983 7 631 120 2 505 

Kvinnor:      
Lågutbildad 30 600 19 100 23 500 91 800 19 300 
N 2 973 844 1 062 185 1 601 
Ej lågutbildad 21 500 14 100 21 600 87 800 9 800 
N 11 615 3 350 7 607 153 2 414 

Samtliga:      
Lågutbildad 30 700 18 900 27 500 92 000 16 400 
N 6 368 1 438 2 571 401 3 453 
Ej lågutbildad 24 300 13 500 26 600 89 400 9 100 
N 22 328 5 333 15 238 273 4 919 
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Tabell B44 Andel av rikets lågutbildade 22-åringar år 2003 med olika arbetsmark-
nadsstatus som under året haft inkomster från olika offentliga försörj-
ningssystem. Radprocent. 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E N 

Män:       

Stark ställning 26,9 11,8 13,4 0,1 4,9 2 450 

Svag ställning 63,5 9,5 36,1 1,4 35,3 1 873 

Utanför 75,5 5,7 16,9 14,1 54,6 1 063 

Studerande 59,2 5,3 25,7 2,9 39,1 1 259 

Kvinnor:             
Stark ställning 38,1 25,1 13,7 0,1 5,9 1 177 

Svag ställning 67,1 19,1 33,3 1,2 35,0 1 524 

Utanför 75,0 11,8 12,9 13,5 50,7 839 

Studerande 60,8 11,1 19,9 3,7 40,0 1 434 

Samtliga:             
Stark ställning 30,5 16,1 13,5 0,1 5,2 3 627 

Svag ställning 65,1 13,8 34,8 1,3 35,1 3 397 

Utanför 75,3 8,4 15,1 13,8 52,8 1 902 

Studerande 60,0 8,4 22,7 3,3 39,5 2 693 

 
Tabell B45 Medianvärden för inkomster från olika offentliga försörjningssystem 

bland lågutbildade 22-åringar i riket år 2003 med olika arbetsmarknads-
status som under året haft sådana inkomster. Belopp i kronor. 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E 

Män:      

Stark ställning 17 550 17 200 18 600 * 3 900 

N 658 289 329  119 

Svag ställning 36 600 13 900 42 900 83 900 13 100 

N 1 189 177 676 27 661 

Utanför 51 400 117 800 31 550 92 700 20 500 

N 803 61 180 150 580 

Studerande 26 900 14 800 32 550 91 000 13 550 

N 745 67 324 37 492 

Kvinnor           
Stark ställning 17 000 20 500 10 800 * 4 250 

N 449 295 161  70 

Svag ställning 33 400 16 200 28 500 * 19 000 

N 1 023 291 507  533 

Utanför 49 500 69 000 23 300 92 400 28 700 

N 629 99 108 113 425 

Studerande 25 900 13 900 22 900 91 500 16 600 

N 872 159 286 53 573 

* Beräkningar baserade på mindre än 20 personer redovisas ej. 
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Tabell B46 Andel av rikets 22-åringar år 1996 som haft SAFE-inkomster ett visst 
antal år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Kolumnprocent. 

      Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

  Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför Studer-

ande 
Män:       

Aldrig 18,7 6,1 13,8 4,7 7,4 4,1 
1 år 10,2 4,7 11,0 3,5 3,1 3,5 
2 år 12,4 7,4 13,3 5,9 4,5 6,8 
3 år 11,0 6,3 10,4 6,0 4,0 5,4 
4-12 år 47,8 75,4 51,5 79,9 81,0 80,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 48 880 6 041 971 2 242 447 2 368 

Kvinnor:       
Aldrig 12,1 1,9 3,8 1,1 4,8 1,8 
1 år 8,4 1,9 4,5 1,5 2,8 1,9 
2 år 10,1 3,4 6,6 3,2 2,8 3,2 
3 år 9,3 3,1 3,8 2,5 3,0 3,3 
4-12 år 60,0 89,7 81,4 91,7 86,7 89,8 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 46 921 5 079 290 1 923 399 2 454 

 

Tabell B47 Andel av rikets 22-åringar år 1996 som haft SAFE-S-inkomster ett visst 
antal år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Kolumnprocent. 

      Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

  Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför Studer-

ande 
Män:       

Aldrig 71,3 44,6 38,5 35,6 59,1 52,8 

1 år 16,5 22,2 26,3 23,0 16,1 21,0 

2 år 6,6 14,3 14,9 16,9 11,4 12,2 

3 år 2,9 7,6 8,9 9,6 4,9 5,7 

4-12 år 2,7 11,2 11,4 14,9 8,5 8,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 48 880 6 041 971 2 242 447 2 368 

Kvinnor:       

Aldrig 48,2 23,9 16,9 15,0 43,1 28,5 

1 år 20,8 16,9 12,4 15,7 16,3 18,4 

2 år 13,5 15,3 11,0 17,6 11,5 14,6 

3 år 7,8 12,6 20,0 13,3 8,8 11,9 

4-12 år 9,7 31,3 39,7 38,4 20,3 26,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 46 921 5 079 290 1 923 399 2 454 
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Tabell B48 Andel av rikets 22-åringar år 1996 som haft SAFE-A-inkomster ett visst 
antal år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Kolumnprocent. 

   Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

 
Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför Studer-

ande 
Män:       

Aldrig 25,9 16,4 34,1 12,3 22,1 12,0 

1 år 10,6 6,8 8,7 5,2 9,4 7,1 

2 år 14,8 11,3 13,4 9,0 11,9 12,3 

3 år 11,1 10,2 10,5 10,3 10,3 10,0 

4-12 år 37,5 55,2 33,4 63,1 46,3 58,6 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 48 880 6 041 971 2 242 447 2 368 

Kvinnor:       

Aldrig 21,6 10,6 18,6 8,3 20,1 9,7 

1 år 9,3 6,3 8,6 5,3 8,0 6,6 

2 år 13,3 10,4 10,0 8,5 12,5 11,5 

3 år 9,9 9,5 10,7 8,5 12,0 9,7 

4-12 år 46,0 63,2 52,1 69,3 47,4 62,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 46 921 5 079 290 1 923 399 2 454 

 

Tabell B49 Andel av rikets 22-åringar år 1996 som haft SAFE-F-inkomster ett visst 
antal år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Kolumnprocent. 

   Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

 
Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför 

Studer-
ande 

Män:       

Aldrig 99,0 95,4 99,1 96,7 86,8 94,3 

1 år 0,2 0,6 0,1 0,5 1,1 0,8 

2 år 0,2 0,7 0,4 0,5 1,6 0,9 

3 år 0,1 0,5 0,1 0,4 1,8 0,6 

4-12 år 0,5 2,8 0,3 2,0 8,7 3,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 48 880 6 041 971 2 242 447 2 368 

Kvinnor:       

Aldrig 98,7 94,1 96,6 94,9 86,7 94,3 

1 år 0,2 1,3 1,7 1,5 2,0 1,0 

2 år 0,3 1,0 0,7 1,0 1,8 0,9 

3 år 0,2 0,7 0,0 0,6 1,5 0,7 

4-12 år 0,6 3,0 1,0 2,1 8,0 3,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 46 921 5 079 290 1 923 399 2 454 
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Tabell B50 Andel av rikets 22-åringar år 1996 som haft SAFE-E-inkomster ett visst 
antal år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Kolumnprocent. 

   Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

 
Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför Studer-

ande 
Män:       

Aldrig 65,9 38,0 72,5 35,5 24,4 28,8 

1 år 11,2 9,8 12,3 10,9 6,9 8,3 

2 år 7,7 7,8 4,6 8,4 7,2 8,7 

3 år 4,8 7,3 3,4 7,7 9,6 8,0 

4-12 år 10,4 37,1 7,2 37,4 51,9 46,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 48 880 6 041 971 2 242 447 2 368 

Kvinnor:       

Aldrig 64,6 24,1 58,6 24,2 16,0 21,2 

1 år 11,2 10,3 14,8 10,2 9,0 10,1 

2 år 7,9 8,8 9,7 9,6 6,5 8,4 

3 år 5,2 8,7 3,4 9,5 6,3 9,1 

4-12 år 11,0 48,1 13,4 46,5 62,2 51,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 46 921 5 079 290 1 923 399 2 454 
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Tabell B51 Rikets 22-åringar år 1996 som haft olika SAFE-inkomster under minst 
ett år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Medianvärden för den sammantagna inkomsten. Inkomsterna är för alla 
år omräknade till 2003 års prisnivå. 

   Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

 
Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning 

Utanför Studer-
ande 

Män:       

SAFE 188 756 353 451 257 326 386 318 387 633 352 492 

SAFE-S 48 698 61 674 63 911 61 001 62 961 61 246 

SAFE-A 165 566 252 053 260 136 286 868 211 610 224 228 

SAFE-F 327 218 408 062 274 796 357 674 506 582 401 868 

SAFE-E 40 251 109 798 30 962 101 747 134 406 124 267 

Kvinnor:       
SAFE 194 341 388 154 368 936 432 190 392 724 355 282 

SAFE-S 52 910 84 848 101 524 83 981 85 789 83 345 

SAFE-A 160 079 237 444 314 880 289 393 175 868 196 803 

SAFE-F 263 351 335 094 162 925 246 621 480 194 355 168 

SAFE-E 40 796 110 690 21 041 103 078 143 906 116 213 

 
Tabell B52 Rikets 22-åringar år 1996 som haft olika SAFE-inkomster under minst 

ett år mellan 18 och 29 års ålder (dvs. mellan åren 1992 och 2003). 
Medianvärden för inkomsten per år man haft inkomsten. Inkomsterna 
är för alla år omräknade till 2003 års prisnivå. 

   Lågutbildades arbetsmarknadsanknytning vid 18 år 

 
Alla ej låg-
utbildade 

Alla lågut-
bildade 

Stark  
ställning 

Svag  
ställning Utanför Studer-

ande 
Män:       

SAFE 32 636 44 183 42 681 46 646 44 333 42 459 

SAFE-S 20 026 18 986 20 052 17 342 20 140 20 385 

SAFE-A 33 834 41 765 54 051 44 343 35 613 36 638 

SAFE-F 71 614 78 359 * 76 048 80 298 78 461 

SAFE-E 9 352 16 235 8 045 15 369 18 938 17 722 

Kvinnor:       

SAFE 29 237 41 583 45 533 44 489 40 705 38 980 

SAFE-S 19 360 20 291 22 224 18 245 21 949 21 714 

SAFE-A 28 981 35 490 53 142 39 560 29 373 31 247 

SAFE-F 62 807 69 348 * 64 898 71 730 72 858 

SAFE-E 9 914 16 522 5 971 15 253 19 156 17 673 

* Beräkningar baserade på mindre än 20 personer redovisas ej. 
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Tabeller avseende Dropin-kommunerna 

Tabell B53 22-åringar i kommunerna Köping, Sala och Västerås år 2003, fördelade 
efter utbildningsstatus. Redovisning i absoluta tal och kolumnprocent 
för män, kvinnor och samtliga. (Jfr B1). 

Utbildningsstatus 2003, Antal Män Kvinnor Alla 

Lågutbildad 112 107 219 

Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola 544 449 993 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, ej tagit högskolexamen 31 42 73 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, tagit högskoleexamen 0 0 0 

Läser vid högskola 2003, ej tagit högskoleexamen 244 323 567 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen tidigare år 1 0 1 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen detta år 1 7 8 

Okänd status 2 0 2 

Summa  935 928 1 863 

Utbildningsstatus 2003, Procent       

Lågutbildad 12,0 11,5 11,8 

Gymnasieutbildad, har ej läst vid högskola 58,2 48,4 53,3 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, ej tagit högskolexamen 3,3 4,5 3,9 

Har läst vid högskola tidigare men ej 2003, tagit högskoleexamen 0,0 0,0 0,0 

Läser vid högskola 2003, ej tagit högskoleexamen 26,1 34,8 30,4 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen tidigare år 0,1 0,0 0,1 

Läser vid högskola 2003, tagit högskoleexamen detta år 0,1 0,8 0,4 

Okänd status 0,2 0,0 0,1 

Summa  100,0 100,0 100,0 
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Tabell B54 22-åringar i kommunerna Köping, Sala och Västerås år 2003, i katego-
rier med olika utbildningsstatus, fördelade efter studiedeltagande höst-
terminen 2003. Kolumnprocent för män, kvinnor och samtliga. (Jfr B2). 

 Utbildningsstatus 2003 

Studiedeltagande höstterminen 2003 Låg-
utbildad 

Gymnasieut-
bildad, läser ej 
vid högskola 

2003 

Läser vid 
högskola 

2003 
Samtliga  

Män:     
Ej i utbildning ht 2003 83,0 87,0 5,3 64,9 

I utbildning ht 2003 17,0 13,0 94,7 35,1 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,         
forskarutbildning 0,0 0,0 92,3 24,4 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 8,9 6,6 0,8 5,3 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 2,7 1,4 0,0 1,2 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,0 1,2 0,0 0,7 
Arbetsmarknadsutbildning  1,8 1,7 0,0 1,3 
Studiemedel för utlandsstudier 0,9 0,9 1,2 1,0 
Andra utbildningar 2,7 1,2 0,4 1,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 112 575 246 935 

Kvinnor:         

Ej i utbildning ht 2003 73,8 79,4 7,6 53,2 

I utbildning ht 2003 26,2 20,6 92,4 46,8 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,         
forskarutbildning 0 0 90,0 32,0 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 22,4 12,4 0,6 9,4 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 0,0 1,4 0,3 0,9 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,0 1,6 0,3 1,0 
Arbetsmarknadsutbildning  0,9 1,8 0,0 1,1 
Studiemedel för utlandsstudier 0,0 1,8 0,3 1,1 
Andra utbildningar 2,8 1,4 0,9 1,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 107 491 330 928 

Samtliga:         

Ej i utbildning ht 2003 78,5 83,5 6,6 59,1 

I utbildning ht 2003 21,5 16,5 93,4 40,9 

Varav: Grundläggande högskoleutbildning,         
forskarutbildning 0,0 0,0 91,0 28,2 

Komvux (inkl. tekniskt basår i Komvux) 15,5 9,3 0,7 7,4 
Folkhögskola (elever på långa kurser) 1,4 1,4 0,2 1,0 
Kvalificerad yrkesutbildning 0,0 1,4 0,2 0,9 
Arbetsmarknadsutbildning  1,4 1,8 0,0 1,2 
Studiemedel för utlandsstudier 0,5 1,3 0,7 1,0 
Andra utbildningar 2,7 1,3 0,7 1,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 219 1 066 576 1 863 
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Tabell B55 Andels sysselsatta 22-åringar i kommunerna Köping, Sala och Västerås 
år 2003 i kategorier med olika utbildningsstatus. Andelar i procent 
bland män, kvinnor och samtliga. (Jfr B3). 

Utbildningsstatus 2003 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av 
män 

N 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av 

kvinnor 

N 

Andel 
förvärvs-
arbetan-
de av  
alla 

N 

Samtliga:       

Lågutbildade 46,4 112 36,4 107 41,6 219 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 78,6 575 68,8 491 74,1 1 066 

Högskolstuderande 2003 33,3 246 34,2 330 33,9 576 

Personer som ej är i utbildning 
höstterminen 2003:             

Lågutbildade 50,5 93 40,5 79 45,9 172 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 84,2 500 75,1 390 80,2 890 

Högskolstuderande 2003 53,8 13 72,0 25 65,8 38 

* Enligt den definition av sysselsättningsstatus, som används i SCB’s regionala arbetsmark-
nadsstatistik, där den som förvärvsarbetat antingen som egen företagare eller som anställd 
minst en timme per vecka under november månad betraktas som sysselsatt. 
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Tabell B56 Lågutbildade 22-åringar, 22-åringar med gymnasieutbildning och högsko-
lestuderande i kommunerna Köping, Sala och Västerås år 2003, fördelade 
efter förvärvsinkomstens storlek i relation till medianinkomsten för samtli-
ga med förvärvsinkomst. Redovisning för män, kvinnor och samtliga var-
vid fördelningen är relaterad till medianinkomsten för män respektive till 
medianinkomsten för kvinnor och till medianinkomsten för samtliga.* 
Radprocent. (Jfr B4). 

 
Ingen 

förvärvs-
inkomst 

<25
% 

25%-
50% 

50%-
75% 

75%-
100% 

100%-
125% 

125%-
150% 

>150
% N 

Män, alla:                  

Lågutbildade 32,1 25,0 12,5 12,5 13,4 3,6 0,9 0,0 112 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 9,2 11,5 13,4 15,3 28,0 17,7 4,2 0,7 575 

Högskolestuderande 2003 22,0 51,2 16,3 8,5 2,0 0,0 0,0 0,0 246 

Män, ej i utbildning höstterminen 2003:   

Lågutbildade 32,3 20,4 11,8 15,1 15,1 4,3 1,1 0,0 93 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 6,6 8,4 12,8 15,6 31,2 19,8 4,8 0,8 500 

Högskolestuderande 2003 7,7 53,8 15,4 15,4 7,7 0,0 0,0 0,0 13 

Kvinnor alla:                   

Lågutbildade 33,6 31,8 7,5 14,0 7,5 4,7 0,9 0,0 107 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 12,2 17,3 13,6 16,1 19,8 15,7 4,1 1,2 491 

Högskolestuderande 2003 10,6 47,9 26,7 10,0 3,6 0,6 0,3 0,3 330 

Kvinnor ej i utbildning höstterminen 2003: 

Lågutbildade 31,6 30,4 7,6 13,9 8,9 6,3 1,3 0,0 79 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 10,8 13,6 13,8 14,6 22,3 18,5 4,9 1,5 390 

Högskolestuderande 2003 4,0 24,0 36,0 28,0 4,0 4,0 0,0 0,0 25 

Alla:                   

Lågutbildade 32,9 27,4 13,2 11,9 9,6 4,1 0,5 0,5 219 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 10,6 14,9 12,7 15,9 21,1 15,3 7,9 1,7 1 066 

Högskolestuderande 2003 15,5 50,3 22,7 9,0 1,6 0,7 0,0 0,2 576 

Alla ej i utbildning höstterminen 2003: 

Lågutbildade 32,0 24,4 12,2 13,4 12,2 4,7 0,6 0,6 172 

Gymnasieutbildade, ej i 
högskola 2003 8,4 11,1 12,0 15,5 23,9 17,8 9,2 2,0 890 

Högskolestuderande 2003 5,3 34,2 34,2 21,1 2,6 2,6 0,0 0,0 38 

* Medianinkomsten för samtliga med förvärvsinkomst år 2003 var 205 000 kronor, för 
samtliga män med förvärvsinkomst 239 000 kronor och för samtliga kvinnor med för-
värvsinkomst 173 100 kronor.  
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Tabell B57 22-åringarna år 2003 i kommunerna Köping, Sala och Västerås fördela-
de efter ställning på arbetsmarknaden.* Redovisning för lågutbildade 
och gymnasieutbildade som ej studerar vid högskola under 2003. Ko-
lumnprocent för män, kvinnor och samtliga. (Jfr B5). 

  Lågutbildade 
Gymnasieutbildade  

ej högskolestuderande 
2003 

   Inklusive 
studerande 

Exklusive 
studerande 

Inklusive 
studerande 

Exklusive 
studerande 

Män:       

Studerande 25,0   17,4   

Etablerade 14,3 19,0 44,7 54,1 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 9,8 13,1 15,1 18,3 

Svag ställning på arbetsmarknaden 28,6 38,1 17,6 21,3 

Utanför arbetsmarknaden 22,3 29,8 5,2 6,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 112 84 575 475 

Kvinnor:         

Studerande 35,5  28,9  

Etablerade 7,5 11,6 20,8 29,2 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 6,5 10,1 16,5 23,2 

Svag ställning på arbetsmarknaden 30,8 47,8 26,9 37,8 

Utanför arbetsmarknaden 19,6 30,4 6,9 9,7 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 107 69 491 349 

Samtliga:         

Studerande 30,1   22,7   

Etablerade 11,0 15,7 33,7 43,6 

Osäker ställning på arbetsmarknaden 8,2 11,8 15,8 20,4 

Svag ställning på arbetsmarknaden 29,7 42,5 21,9 28,3 

Utanför arbetsmarknaden 21,0 30,1 6,0 7,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 219 153 1 066 824 

* För en definition av de kategorier som anger ställning på arbetsmarknaden, se redovis-
ningen under rubriken Etablering på arbetsmarknaden på sid. 32ff.  



Utbildningssamhällets underklass?  Tabellbilaga 

237 

Tabell B58 Andel lågutbildade 22-åringar i i kommunerna Köping, Sala och Väs-
terås åren 1996-2003 i kategorier med olika etnisk bakgrund. Andelar i 
procent bland män, kvinnor och samtliga. (Jfr B6). 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Män:         
Född utanför Sverige 16,7 17,6 13,7 30,4 29,0 24,7 16,8 16,7 

N 72 68 73 79 93 85 101 90 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 

14,0 4,1 10,3 25,9 22,4 28,8 14,3 20,6 

N 57 49 58 54 58 59 63 68 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 

10,2 9,7 11,2 19,4 21,6 21,1 13,2 11,8 

N 128 134 134 103 102 95 121 110 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 

8,5 6,7 8,4 11,4 14,2 16,5 10,1 10,5 

N 824 824 788 692 674 692 742 667 

Alla män 9,5 7,6 9,2 14,8 17,0 18,5 11,4 12,0 

N 1 081 1 075 1 053 928 927 931 1 027 935 

Kvinnor:         

Född utanför Sverige 7,9 17,2 21,5 13,2 10,3 14,6 12,8 16,9 

N 63 58 79 53 68 82 94 89 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 

11,4 10,6 12,5 7,1 17,3 9,3 8,3 22,6 

N 70 47 56 56 52 54 60 53 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 

16,2 9,1 12,3 12,8 12,6 14,7 11,9 15,3 

N 105 99 106 78 95 95 101 111 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 

6,9 9,4 6,5 11,8 8,3 10,8 8,8 9,3 

N 750 703 659 575 635 669 659 675 

Alla Kvinnor 8,3 9,9 8,9 11,7 9,5 11,4 9,5 11,5 

N 988 907 900 762 850 900 914 928 

Samtliga:         

Född utanför Sverige 12,6 17,5 17,8 23,5 21,1 19,8 14,9 16,8 

N 135 126 152 132 161 167 195 179 

Född i Sverige, far och 
mor födda utrikes 

12,6 7,3 11,4 16,4 20,0 19,5 11,4 21,5 

N 127 96 114 110 110 113 123 121 

Född i Sverige, far eller 
mor född i Sverige 

12,9 9,4 11,7 16,6 17,3 17,9 12,6 13,6 

N 233 233 240 181 197 190 222 221 

Född i Sverige, far och 
mor födda i Sverige 

7,8 7,9 7,5 11,6 11,4 13,7 9,5 9,9 

N 1 574 1 527 1 447 1 267 1 309 1 361 1 401 1 342 

Alla 8,9 8,7 9,1 13,4 13,4 15,0 10,5 11,8 

N 2 069 1 982 1 953 1 690 1 777 1 831 1 941 1 863 
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Tabell B59 Andel lågutbildade 22-åringar åren 1996-2003 i kommunerna Köping, 
Sala och Västerås. Andelar i procent för män, kvinnor och samtliga. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Köping:         
Män 10,5 9,6 7,1 9,6 17,8 21,9 14,9 13,1 

N 152 135 126 115 101 114 121 122 

Kvinnor 4,9 9,8 9,5 13,5 8,0 7,4 14,3 11,3 

N 142 102 105 89 113 108 91 97 

Samtliga 7,8 9,7 8,2 11,3 12,6 14,9 14,6 12,3 

N 294 237 231 204 214 222 212 219 

Sala:                 

Män 10,6 7,7 11,7 7,5 11,1 9,4 12,1 12,6 

N 141 130 111 93 90 96 116 95 

Kvinnor 9,5 8,6 7,9 5,3 12,7 10,6 7,0 14,0 

N 105 93 76 75 71 85 100 100 

Samtliga 10,2 8,1 10,2 6,5 11,8 9,9 9,7 13,3 

N 246 223 187 168 161 181 216 195 

Västerås:                 

Män 9,1 7,3 9,2 16,5 17,7 19,1 10,8 11,7 

N 788 810 816 720 736 721 790 718 

Kvinnor 8,8 10,1 8,9 12,2 9,5 12,2 9,3 11,2 

N 741 712 719 598 666 707 723 731 

Samtliga 9,0 8,6 9,1 14,6 13,8 15,7 10,0 11,5 

N 1 529 1 522 1 535 1 318 1 402 1 428 1 513 1 449 
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Tabell B60 Andel av lågutbildade 22-åringar i kommunerna Köping, Sala och Väs-
terås åren 1996-2003 som påbörjat gymnasieutbildning olika antal 
gånger (år) mellan 16 och 22 års ålder. Fördelning för män, kvinnor och 
samtliga. Andelar i procent. (Jfr B23). 

År 
Ej 

påbörjat 
gymnasieutb. 

Påbörjat gymnasieutbildning Summa N 

1 gång 2 gånger 
minst  

3 gånger   

Män:       
1996 50,5 44,7 3,9 1,0 100 103 

1997 34,1 47,6 14,6 3,7 100 82 

1998 29,9 30,9 33,0 6,2 100 97 

1999 11,7 46,0 40,1 2,2 100 137 

2000 2,5 62,0 31,6 3,8 100 158 

2001 2,3 66,3 29,7 1,7 100 172 

2002 3,4 83,8 10,3 2,6 100 117 

2003 6,3 64,3 27,7 1,8 100 112 

Kvinnor:       

1996 57,3 35,4 7,3 0,0 100 82 

1997 32,2 46,7 20,0 1,1 100 90 

1998 15,0 52,5 26,3 6,3 100 80 

1999 11,2 50,6 30,3 7,9 100 89 

2000 3,7 53,1 37,0 6,2 100 81 

2001 4,9 67,0 27,2 1,0 100 103 

2002 2,3 79,3 16,1 2,3 100 87 

2003 8,4 72,9 16,8 1,9 100 107 

Samtliga:       

1996 53,5 40,5 5,4 0,5 100 185 

1997 33,1 47,1 17,4 2,3 100 172 

1998 23,2 40,7 29,9 6,2 100 177 

1999 11,5 47,8 36,3 4,4 100 226 

2000 2,9 59,0 33,5 4,6 100 239 

2001 3,3 66,5 28,7 1,5 100 275 

2002 2,9 81,9 12,7 2,5 100 204 

2003 7,3 68,5 22,4 1,8 100 219 
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Tabell B61 Andel av 22-åringarna i kommunerna Köping, Sala och Västerås år 2003 
som under året haft inkomster från olika offentliga försörjningssystem. 
Radprocent. (Jfr B42). 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E N 

Män:       
Lågutbildad 75,0 14,3 27,7 4,5 45,5 112 
Ej lågutbildad 32,9 7,4 20,0 0,4 9,6 821 

Kvinnor:       
Lågutbildad 71,0 18,7 21,5 1,9 48,6 107 
Ej lågutbildad 36,5 8,9 22,3 0,4 10,1 821 

Samtliga:       
Lågutbildad 73,1 16,4 24,7 3,2 47,0 219 
Ej lågutbildad 34,7 8,2 21,1 0,4 9,9 1 642 

 
 

Tabell B62 Medianvärden för inkomster från olika offentliga försörjningssystem 
bland 22-åringar i kommunerna Köping, Sala och Västerås år 2003 som 
under året haft sådana inkomster. Belopp i kronor. (Jfr B43). 

 SAFE SAFE-S SAFE-A SAFE-F SAFE-E 

Män:      
Lågutbildad 35 250 * 41 500 * 20 800 
N 84  31  51 
Ej lågutbildad 24 350 10 300 32 150 * 8 600 
N 270 61 164  79 

Kvinnor:      
Lågutbildad 33 200 31 100 30 100 * 22 300 
N 76 20 23  52 
Ej lågutbildad 22 100 15 400 24 900 * 12 300 
N 300 73 183  83 

Samtliga:      
Lågutbildad 34 050 24 600 38 250 * 21 800 
N 160 36 54  103 
Ej lågutbildad 23 450 12 950 27 400 * 9 300 
N 570 134 347  162 

* Beräkningar baserade på mindre än 20 personer redovisas ej. 
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tudinella registerdata. Den ger en ingående bild av omfattningen 
och konsekvenserna av den ”utslagning” från utbildningssystemet 
som pågått i många år och som berör många tusen ungdomar i 
varje årskull.  
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Rapportförfattarna Lars Sundbom och  
Göran Sidebäck är forskare vid Mälar-
dalens högskola

En rapport från Datakällans välfärdsforskningsprogram
Studien genomförs inom ramen för Datakällans välfärdsforskningsprogram vid 
Mälardalens högskola. Datakällan är också beteckningen för en socialsta-
tistisk forskningsdatabas vid MDH, som är en viktig resurs för högskolans 
arbetslivs- och välfärdsforskning. 
Ansvariga för Datakällan är Göran Sidebäck och Lars Sundbom.  
www.mdh.se/isb/datakallan/

Lars Sundbom Göran Sidebäck




