
Studiernas gång 2009

Genomströmningen förbättrad inom yrkesutbildning
Enligt Statistikcentralen avlade 63 procent en yrkesutbildning för unga på tre och ett halvt år.
Genomströmningen inom yrkesutbildning förbättrades med 1,6 procentenheter från året innan.
Blandmän förbättrades genomströmningen inom yrkesutbildningmed närmare 2,5 procentenheter
och var nästan en procentenhet högre än bland kvinnor. Inom övriga utbildningssektorer låg
genomströmningen på samma nivå som föregående år.

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning
under olika referensperioder före utgången av år 2009
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Genomströmningen inom universitetsutbildning och
yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången
av år 2009

I denna statistik granskas i slutet av år 2009 situationen för nya studerande i yrkesutbildning för unga och
gymnasieutbildning för unga år 2006, i yrkeshögskoleutbildning för unga år 2005 och i universitetsutbildning
år 2004. Fyrtiofem procent avlade sin universitetsexamen inom fem och ett halvt år. Att genomströmningen
inom universitetsutbildningen låg på samma nivå som året innan förklaras av universitetens examensreform.
Enligt det nya examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre
högskoleexamen. Av dem som inlett sin universitetsutbildning år 2004 avlade 24 procent en lägre
högskoleexamen på fem och ett halvt år, medan 18 procent av dem som inlett sina studier år 2003 gjorde
det inom samma tid. Yrkeshögskoleexamen för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent av
de nya studerandena. Studentexamen avlades av 79 procent av dem som inlett sina studier tre och ett halvt
år tidigare.

Bland män var genomströmningen inom alla utbildningssektorer med undantag av yrkesutbildningen lägre
än bland kvinnor. Bland män var genomströmningen i gymnasieutbildning ett par procentenheter lägre
än bland kvinnor. I högskoleexamina var skillnaden i genomströmningenmellanmän och kvinnor betydligt
större. Yrkeshögskoleexamen avlades av 23 procent av männen, medan 54 procent av kvinnorna avlade
sin examen inom samma tid. Lägre eller högre högskoleexamen avlades av 32 procent av männen och 55
procent av kvinnorna under referensperioden. På lång sikt ser skillnaden ut att jämna ut sig. Fjorton och
ett halvt år efter att studierna inletts hade 73 procent av de män och nästan 87 procent av de kvinnor som
påbörjade sina universitetsstudier år 1995 avlagt sin examen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten. Vid universiteten
avlades relativt sett flest högre högskoleexamina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
och administrativa området ochminst inom teknik och kommunikation. Vid yrkeshögskolorna hade social-,
hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, 64 procent. Den lägsta genomströmningen fanns
inom teknik och kommunikation, 20 procent. Inom yrkesutbildningen hade det humanistiska och det
pedagogiska samt social- och hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, där 67 procent
hade avlagt en yrkesinriktad examen inom samma område. Den lägsta genomströmningen hade det
naturvetenskapliga området, 49 procent.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Färre avbröt
sin utbildning och sysselsättningen bland studerande minskade. Mer detaljerade uppgifter finns i statistiken
över Avbrott i utbildningen och Sysselsättning bland studerande.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av
år 2009

Antal kvinnor som
avlagt studentexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
studentexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
studentexamen

Nya
gymnasiestuderande
totalt

Startår

%%%

89,518 25520 38887,213 34115 30788,531 59635 6952002

89,618 76620 95086,513 63215 76488,232 39836 7142003

89,618 39620 52386,213 36615 49788,231 76236 0202004

88,717 59119 82286,013 11215 24387,630 70335 0652005

80,116 12820 13578,411 65414 87279,427 78235 0072006

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före
utgången av år 2009

Antal kvinnor som
avlagt yrkesexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkesexamen

Nyamanliga
studerande

Antal som avlagt
yrkesexamen

Nya
studerande i
yrkesutbildning
totalt

Startår

%%%

78,419 30624 61172,718 85725 94175,538 16350 5522000

77,618 14923 39273,018 19724 93875,236 34648 3302001

76,117 20222 59971,917 42024 21674,034 62246 8152002

74,316 28021 91670,316 94024 08472,233 22046 0002003

72,916 99023 30870,417 72925 17471,634 71948 4822004

70,016 26823 24968,617 00124 79269,333 26948 0412005

63,114 70823 30663,816 20425 39963,530 91248 7052006

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år
2009, ungdomsutbildning

Antal kvinnor som
avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya studerande i
yrkeshögskoleutbildning
totalt

Startår

%%%

79,53 3564 22264,92 6854 13972,36 0418 3611995

79,911 45114 33362,57 21711 55572,118 66825 8881999

78,511 38514 49662,77 26611 59571,518 65126 0912000

78,711 54514 67760,46 97611 54670,618 52126 2232001

75,011 33115 11455,27 40213 41265,718 73328 5262002

71,911 09415 42950,56 74613 34762,017 84028 7762003

66,910 80716 14240,45 33013 19055,016 13729 3322004

53,68 53215 91222,62 96913 14139,611 50129 0532005

25,94 01215 4866,686413 04517,14 87628 5312006
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Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2009,
lägre och högre högskoleexamen

Antal kvinnor som
avlagt lägre eller
högre
högskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
lägre eller högre
högskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
lägre eller högre
högskoleexamen

Nya studerande i
universitetsutbildning
totalt

Startår

%%%

86,57 8359 05673,35 5157 52680,513 35016 5821995

82,98 75210 55365,15 5338 50175,014 28519 0541999

80,99 05711 19360,55 1938 59072,014 25019 7832000

78,19 22911 81756,95 2349 20168,814 46321 0182001

73,78 68911 78949,54 6809 45662,913 36921 2452002

66,77 78411 67141,93 8139 09255,911 59720 7632003

54,76 48711 85032,42 9118 97745,19 39820 8272004

42,54 99811 76520,81 8668 97933,16 86420 7442005

24,02 71311 30111,71 0158 68718,73 72819 9882006
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