
 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Nacka Kommunt 
 

Utbildningsnämnden 

2022-10-11 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: UBN 2022-00207 

Unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden och 
fortsatta studier efter gymnasieskolan 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
I detta ärende redovisas nationell statistik som visar hur stor andel av avgångseleverna 
med gymnasieexamen från en gymnasieskola belägen i Nacka som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller i studier. Statistiken redovisas för avgångseleverna åren 2015, 2017 
och 2019 och avser situationen efter ett, tre respektive fem år efter gymnasieexamen, 
beroende på vilket år examen togs. Jämförelser görs med Stockholms län och riket. 

Det kan konstateras att andelen unga vuxna som är i studier respektive är etablerade på 
arbetsmarknaden ett år efter gymnasieexamen varierar mellan de olika grupperna av 
avgångselever från Nackas gymnasieskolor. Avgångseleverna år 2019 är i mycket högre 
utsträckning i studier jämfört med de två tidigare grupperna avgångselever. Det gäller 
även för Stockholms län och riket, men inte i lika hög grad. Det kan vara en effekt av 
Coronapandemin; att fler unga vuxna studerade vidare i och med att de hade det svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden under pandemiåret 2020. Arbetslösheten för unga 
vuxna 20-24 år var några procentenheter högre 2020 än tidigare jämförelseår. 
Möjligheten att ta ett studera eller arbeta utomlands efter avslutade studier var också 
mycket begränsad under året. Högst andel av denna grupp som studerar vidare har 
examen från teknikprogrammet och högst andel som är etablerade på arbetsmarknaden 
har examen från el- och energiprogrammet. 

En högre andel unga vuxna från Nackas gymnasieskolor från de tre grupperna 
avgångselever är i studier ett år efter gymnasieexamen jämfört med riket, å andra sidan är 
det färre som är etablerade på arbetsmarknaden jämfört med riket. Jämfört med 
Stockholms län är en lägre andel unga vuxna från Nackas skolor i studier ett år efter 
examen men fem år efter examen är förhållandet det motsatta. Andelen etablerade unga 
vuxna fem år efter examen är högre i såväl Stockholms län som i riket jämfört med 
Nacka. 
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Närmare nio av tio unga vuxna som tagit gymnasieexamen vid Nackas gymnasieskolor är 
antingen etablerade på arbetsmarknaden eller i studier fem år efter examen. Det är något 
högre än riket och på samma nivå som Stockholms län. 

Ärendet 
Skolverket publicerar statistik som redovisar om unga vuxna som slutfört gymnasieskolan 
med gymnasieexamen är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter ett respektive 
tre och fem år.1 I detta ärende redovisas statistiken för avgångseleverna för åren 2015, 
2017 samt 2019. För avgångseleverna år 2015 finns komplett statistik från de tre 
mättillfällena, för år 2017 från två mättillfällen och för år 2019 från ett mättillfälle. Med 
Nacka avses i detta ärende de unga vuxna som har gymnasieexamen från en skola 
belägen i Nacka kommun, kommunal som fristående. 

I tabell 1 och 2 redovisas situationen ett år efter examen för avgångseleverna år 2019, det 
vill säga år 2020, vilket är den senast redovisade och mest aktuella statistiken. 2 Statistiken 
redovisas dels per skola, dels per skola och för de program där uppgifter finns 
redovisade. Notera att antalet avgångselever varierar stort mellan vissa skolor och 
program när jämförelse görs av andelar etablerade och studerande unga vuxna.  

Därefter illustreras situationen ett, tre och fem år efter examen för avgångseleverna år 
2015 för Nacka respektive Stockholms län och riket, se figur 1. Tabellerna 3–5 redovisar 
tillgänglig statistik för samtliga tre grupper avgångselever från Nacka, Stockholms län och 
riket.  

Statistiken om vad unga vuxna gör efter gymnasieexamen kan ställas i relation till statistik 
om den relativa arbetslösheten, se figur 2. 

Etablerade och studerande per skola – avgångselever år 2019 
Som nedanstående tabell visar är drygt hälften av avgångseleverna från Nackas 
gymnasieskolor år 2019 i studier ett år efter avslutade studier. Högst andel etablerade 
unga vuxna har examen från Nacka Praktiska gymnasium och högst andel studerande har 
examen från Designgymnasiet.  

  

 
1 Som etablerad räknas den som haft förvärvsinkomst på minst 211 200 kr, är sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition, har 

ingen registrerad förekomst av arbetslöshet på hel-/deltid eller varit i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsstudier under året. Till 
kategorin studerande räknas unga vuxna som studerar på högskolan eller i övriga studier som komvux, folkhögskola och 
yrkeshögskola. 

2 Om resultatuppgiften baseras på färre än tio elever, dubbelprickas den (..) i stället för utfall. Om data saknas visas en prick (.). 
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Tabell 1: Andel (%) unga vuxna etablerade på arbetsmarknaden respektive i fortsatta studier ett år efter 
gymnasieexamen per gymnasieskola i Nacka (samtliga program) jämfört med Nacka totalt, avgångselever år 
2019 

Alla program Antal 
avgångselever 

Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 1 346 23 52 
Designgymnasiet Sickla 44 .. 71 
Magelungens Gymnasium Danvikstull 18 .. .. 
MediaGymnasiet i Nacka Strand 104 .. 62 
Nacka Enskilda Gymnasium 43 .. 44 
Nacka gymnasium, Natur & Teknik 312 21 61 
Alla program Antal 

avgångselever 
Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Forts.    
Nacka gymnasium, Samhälle 331 27 44 
Praktiska Gymnasiet Nacka 35 40 .. 
Rytmus Stockholm 201 16 55 
Sjölins gymnasium Nacka 119 24 53 
YBC, Young Business Creatives 139 35 42 

 
Etablerade och studerande per program och gymnasieskola – 
avgångselever år 2019 
Nedanstående tabell visar andelen etablerade och studerande unga vuxna, med 
gymnasieexamen år 2019, per program och gymnasieskola i Nacka.3 Jämförelse görs med 
genomsnittet i Nacka totalt sett. Det är framför allt avgångseleverna från el- och 
energiprogrammet som är etablerade på arbetsmarknaden (58 procent) och 
avgångseleverna från teknikprogrammet som studerar vidare (77 procent).  

Tabell 2: Andel (%) unga vuxna etablerade på arbetsmarknaden respektive i fortsatta studier ett år efter 
gymnasieexamen per program och gymnasieskola i Nacka jämfört med Nacka totalt, avgångselever år 2019.  

El- och energiprogrammet Antal 
avgångselever 

Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 50 58 .. 
Nacka gymnasium 50 58 .. 
Ekonomiprogrammet Antal 

avgångselever 
Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 264 30 50 
Nacka Enskilda Gymnasium 26 .. 54 
Nacka gymnasium 123 30 48 
Sjölins gymnasium Nacka 30 .. 63 
YBC, Young Business Creatives 85 37 47 

 

 
3 Om programmen har haft färre än tio elever per kategori redovisas inga uppgifter. 
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Estetiska programmet Antal 
avgångselever 

Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 292 14 55 
Designgymnasiet Sickla 19 .. 63 
MediaGymnasiet i Nacka Strand 71 .. 55 
Rytmus Stockholm 201 16 55 
Naturvetenskapsprogrammet Antal 

avgångselever 
Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 202 15 69 
Nacka gymnasium 172 16 69 
Sjölins gymnasium Nacka 30 .. 73 
Samhällsvetenskapsprogrammet Antal 

avgångselever 
Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 323 27 42 
Nacka gymnasium 182 25 46 
Sjölins gymnasium Nacka 59 32 37 
YBC, Young Business Creatives 54 33 35 
Teknikprogrammet Antal 

avgångselever 
Andel (%) 
etablerade 

Andel (%) 
studerande 

Nacka totalt 123 8 77 
Designgymnasiet Sickla 16 .. 75 
MediaGymnasiet i Nacka Strand 22 . 77 
Nacka gymnasium 85 .. 78 

 
Etablerade och studerande – avgångselever år 2015 
Avgångseleverna år 2015 är den elevgrupp som kan följas från samtliga tre mättillfällen. 
Diagrammet nedan visar andelen unga vuxna som är etablerade på arbetsmarknaden 
respektive i studier ett, tre och fem år efter examen.  

Jämfört med Stockholms län är Nacka på en något lägre nivå vad gäller andel unga vuxna 
i studier efter ett respektive tre år, men på en högre nivå efter fem år. Även andelen 
etablerade på arbetsmarknaden är knappt på samma nivå och efter fem år är skillnaden 
mer tydlig; en högre andel unga vuxna är etablerade i Stockholms län jämfört med Nacka.  

I jämförelse med riket är en klart högre andel unga vuxna från Nackas gymnasieskolor i 
studier, framför allt efter tre och fem år. (Skillnaden mellan andelen unga vuxna i studier 
efter tre och fem år är obetydlig för Nackas del.) Det omvända förhållandet gäller för 
andelen unga vuxna som är etablerade på arbetsmarknaden. Fler unga vuxna är 
etablerade i riket jämfört med Nacka. 
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Figur 1: Avgångselever år 2015 - andel (%) etablerade unga vuxna och andel (%) unga vuxna i studier över 
tid. Jämförelse mellan Nacka, Stockholms län och riket. 

 

 
 

Etablerade och studerande – avgångselever åren 2015, 2017 och 2019 
Nedanstående två tabeller visar statistik för de tre grupperna avgångselever. Jämfört med 
de två tidigare grupperna avgångselever var avgångselever år 2019 i mycket högre 
utsträckning i studier året efter examen. Andelen etablerade var å andra sidan högre för 
de två tidigare grupperna avgångselever än avgångseleverna från år 2019. Mönstret är 
detsamma även för Stockholms län och riket. Det kan vara en effekt av 
Coronapandemin; att denna grupp i högre utsträckning valde att fortsätta sina studier då 
det var svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, se diagram nedan som illustrerar den 
relativa arbetslösheten åren 2015–2020. Arbetslösheten för gruppen 20-24 år ökade 
kraftigt år 2020 i förhållande till jämförelseåren 2016 och 2018. Denna grupp hade inte 
heller samma möjlighet till sabbatsår utomlands efter sina gymnasiestudier i och med 
stängda gränser till många länder. Tredje året efter gymnasieexamen visar statistiken på 
en större variation mellan grupperna och orsaken till det är svårt att uttala sig om. 
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Tabell 3: Jämförelse mellan Nacka, Stockholms län och riket för tre grupper avgångselever – andel (%) unga 
vuxna etablerade på arbetsmarknaden ett, tre respektive fem år efter gymnasieexamen. 

 

 

Tabell 4: Jämförelse mellan Nacka, Stockholms län och riket för tre grupper avgångselever – andel (%) unga 
vuxna i studier ett, tre respektive fem år efter gymnasieexamen. 

 

 

I tabellen nedan har andelen unga vuxna som är etablerade på arbetsmarknaden och i 
studier adderats. Efter fem år är närmare nio av tio unga vuxna från gymnasieskolor i 
Nacka och Stockholms län antingen i studier eller etablerade på arbetsmarknaden, vilket 
är ett par procentenheter högre än i riket. Skolverket redovisar inte vad resterande andel 
unga vuxna är sysselsatta med.  

Tabell 5: Jämförelse mellan Nacka, Stockholms län och riket för tre grupper avgångselever – andel (%) unga 
vuxna etablerade på arbetsmarknaden och i studier ett, tre respektive fem år efter gymnasieexamen 

 

 
 
 
 
 
  

Etablerade med examen från Nacka
Sthlms 

län
Riket Nacka

Sthlms 
län

Riket Nacka
Sthlms 

län
Riket

Avgångsår 2019 23 21 27
Avgångsår 2017 29 27 34 22 25 33
Avgångsår 2015 26 27 30 30 32 39 33 37 44

Ett år efter examen (%) Tre år efter examen (%) Fem år efter examen (%)

Studerande med examen från Nacka
Sthlms 

län
Riket Nacka

Sthlms 
län

Riket Nacka
Sthlms 

län
Riket

Avgångsår 2019 52 56 46
Avgångsår 2017 43 49 41 65 62 52
Avgångsår 2015 44 46 40 55 56 47 55 51 42

Ett år efter examen (%) Tre år efter examen (%) Fem år efter examen (%)

Etablerade och studerande 
med examen från

Nacka
Sthlms 

län
Riket Nacka

Sthlms 
län

Riket Nacka
Sthlms 

län
Riket

Avgångsår 2019 74 76 73
Avgångsår 2017 71 76 74 87 88 85
Avgångsår 2015 70 73 70 85 88 86 88 88 86

Ett år efter examen (%) Tre år efter examen (%) Fem år efter examen (%)



 
 

7 (7) 
 

Arbetslöshet åren 2015–2020 
Diagrammet nedan illustrerar hur den relativa arbetslösheten har ökat mellan åren 2015 
och 2020 i riket.4 För gruppen 20-24 år har arbetslösheten kraftigt stigit till år 2020. 

Figur 2: Relativ arbetslöshet i riket i procent åren 2015–2020 för grupperna 20-24 år samt 15-74 år (det senare 
åldersintervallet är EU-standard). 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inget beslut som medför ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn 
Ärendet har inget beslut som innebär konsekvenser för barn. 

Carina Legerius  Jill Salander 
Enhetschef   Utbildningsexpert 
Utbildningsenheten  Utbildningsenheten 
 

 
4 Andelen (%) arbetslösa av antalet personer i arbetskraften. 
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