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SIFFROR OM KALMAR

Av Kalmarborna i åldern 25-64 år är det 44 procent som har en eftergymnasial utbildning varav 27 procent har en 
eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre. 44 procent har gymnasieutbildning och 11 procent förgymnasial 
utbildning som grund- eller folkskola.

I början av 2000-talet hade cirka 20 procent av 
kalmarborna 25-64 år en förgymnasial utbildning 
mot 11 procent idag. 16 procent hade en längre 
eftergymnasial utbildning mot 27 procent idag. Det 
är en ökning med 11 procentenheter på drygt 15 år. 
Utbildningsnivån har alltså stigit kraftigt. Som en följd 
av utbyggnad av utbildningssystemet, framför allt i 
form av gymnasieskolans och högskolans expansion, 
är den yngre befolkningen i snitt högre utbildad än 
den äldre. Demografiska faktorer spelar också roll 
för den ökande utbildningsnivån. Yngre med högre 
utbildning ersätter successivt äldre med generellt sett 
lägre utbildningsnivå.

Fram till 2010 var gymnasieutbildning högst två år vanligast, men färre och färre i arbetsför ålder har enbart denna 
utbildning eftersom de tvååriga gymnasielinjerna avskaffades i början på 1990-talet. Den vanligaste utbildningsnivån idag 
är eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Successivt har andelen kalmarbor med minst treårig eftergymnasial 
utbildning ökat. 

Sedan slutet av 1990-talet har fler kvinnor än män 25-64 år 
en längre eftergymnasial utbildning. Ett par förklaringar är 
att fler kvinnor än män är registrerade på universitet och 
högskolor och att några kvinnodominerade utbildningar som 
sjuksköterske- och förskollärarutbildningarna förlängdes i 
början på 1990-talet och räknas nu till längre eftergymnasial 
utbildning. Det är stora skillnader på utbildningsinriktning 
mellan män och kvinnor. På riksnivå kan man se att män 
dominerar på tekniska utbildningar och kvinnor inom 
utbildningar med inriktning hälso- och sjukvård och 
pedagogik. 
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Kvinnor är högre utbildade än män
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Kvinnorna är högre utbildade än män i alla åldersgrupper 
med undantag av gruppen över 65 år. Störst andel med en 
längre eftergymnasial utbildning finns bland kvinnor 35-44 år. 
I den åldern har mer än hälften en eftergymnasial utbildning 
och 45 procent har en eftergymnasial utbildning som är tre 
år eller längre. Motsvarande för männen är 44 respektive 30 
procent.

1) Tidsseriebrott ägde rum år 2000. Det innebar bl.a. att andelen högutbildade ökade

Utbildningsnivån ökar i Kalmar kommun
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Totalt har de utrikes födda en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. 45 procent av de Sverigefödda 
25-64 år har en eftergymnasial utbildning jämfört med 37 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, de med 
en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre skiljer sig också. 28 procent av de Sverigefödda är högutbildade 
jämfört med 23 procent av de utrikes födda. En betydligt högre andel av de utrikes födda har enbart förgymnasial 
utbildning, 21 procent mot nio procent av de Sverigefödda. Det är en högre andel kvinnor än män som har en 
eftergymnasial utbildning både bland utrikes och sverigefödda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning 
en förgymnasial utbildning jämfört med de utrikesfödda männen. Det omvända gäller för sverigefödda där män i något 
större utsträckning än kvinnor har en förgymnasial utbildning. Däremot är det en högre andel utrikes födda män än 
kvinnor som har en gymnasial utbildning.

Det ska betonas av skillnaderna i utbildningsnivå mellan olika invandrargrupper och personer med olika födelseländer är 
stora bland annat beroende på att åldersstruktur och skäl för invandring varierar mellan grupperna. 

Drygt en fjärdedel av befolkningen i Sverige, 26 procent, i åldern 25-64 år har en eftergymnasial utbildning som är 
tre år eller längre. Storstadskommuner och residenskommuner har ofta högre utbildningsnivå än andra kommuner. 
Av kommunerna i länet har Kalmar kommun högst andel av befolkningen med en längre eftergymnasial utbildning, 
27 procent av befolkningen 25-64 år. Andelen i Kalmar kommun med en längre eftergymnasial utbildning ligger över 
riksgenomsnittet och har gjort så sedan början på 2000-talet. Kalmar kommun är enda kommunen i länet som har en 
högre andel personer med eftergymnasial utbildning än rikssnittet2. Av våra jämförelsekommuner Växjö, Karlskrona, 
Halmstad och Kristianstad har både Växjö och Karlskrona en något högre andel med längre eftergymnasial utbildning (29 
respektive 28 procent) medan Halmstad och Kristianstad har en något lägre andel än Kalmar.

2) Mörbylånga ligger dock nära med 24 procent. 

Bland de äldsta 75 år och äldre har knappt hälften, 44 procent en förgymnasial utbildning. Få har en längre eftergymnasial 
utbildning. Av 75-84 åringarna är det 13 procent och personer 85+ har åtta procent en längre eftergymnasial utbildning. 

I den yrkesverksamma åldersgruppen 25-64 år är det 
bland de äldsta, 55-64 år, som det är vanligast med 
förgymnasial utbildning, 16 procent. Männen har i 
högre utsträckning förgymnasial utbildning och i lägre 
utsträckning eftergymnasial utbildning än kvinnor och 
detta gäller för alla åldersgrupper 25-64 år. Hur ser det då 
ut med de forskarutbildade? 293 personer eller knappt en 
procent av kalmarborna 25-64 år har en forskarutbildning. 
Något fler av de forskarutbildade är män än kvinnor, 148 
män och 145 kvinnor. I åldergruppen 35-44 år är det dock 
en övervikt av kvinnor. 
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Uppgifterna om utrikes födda avser år 2014.


