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Teknikutvecklingen liksom de globala marknaderna påskyndar strukturomvandlingen i ekonomin
och för Sveriges del innebär detta att kompetenskraven på arbetsmarknaden har ökat. 1990 hade
endast 9% av den vuxna befolkningen1 i Sverige mer än 3 års eftergymnasial utbildning. 2018 hade
denna andel ökat till 23%.
Arbetsgivare i såväl näringslivet som i offentlig sektor upplever fortsatt stora
rekryteringssvårigheter, och då de flesta bristyrken i välfärdstjänsterna dessutom kräver
högskoleutbildning är det intressant att studera hur rekryteringen till högskolestudier från länets
gymnasier ser ut.
Det är åren direkt efter gymnasiet som övergången till högre utbildning är som störst. Nedan har vi
studerat de elever som avslutade sin gymnasieutbildning 2014/15 och hur stor andel av dessa som
påbörjar en högskoleutbildning under de tre närmast följande åren.
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Det är förhållandevis få som påbörjar högre utbildning efter 25 års ålder, vilket bland annat hänger
ihop med villkoren för återbetalning av studiemedel. Den bästa indikatorn för regionens framtida
tillgång till högskolekompetenser är därför att studera den regionala övergångsfrekvensen från
gymnasiet.
Som riksgenomsnitt hade 45% påbörjat en högskoleutbildning inom tre år från det att de
examinerats från gymnasiet. I Västerbotten var det endast två kommuner som nådde upp till
riksgenomsnittet. Alla de övriga hade en lägre övergångsfrekvens. Lycksele hade den högsta
andelen med 46% tätt följt av Umeå med 45%. I Storuman, Bjurholm och Malå var det 20% eller färre
av gymnasiestudenterna som påbörjat högskolestudier inom tre år.
Länsgenomsnitt döljer ofta stora skillnader mellan länets olika kommuner och högskoleövergångar
är bara en av de faktorer som uppvisar stor variation i våra 15 kommuner.
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Andel av befolkningen 16-74 år. Källa: SCB
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