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Sammanfattning 

Denna rapport består av en nulägesanalys av de utbildningsprogram som erbjuds på Strömbackaskolan 

och en spaning in i framtiden om de behov och utmaningar vi står inför vad gäller programutbudet. Vi 

begränsar rapporten till att studera Strömbackaskolan i dess nuvarande form och framtidsperspektivet 

är 2025.  

De riktlinjer som historiskt funnits är att Strömbackaskolan ska erbjuda ett brett utbud som matchar 

branschens behov och elevernas önskemål. 

Piteå har haft en tradition av tung industri och många hantverkare vilket medfört att yrkesprogrammen 

även idag är populära program hos eleverna, vilket skiljer sig mot riket i övrigt. Det är 16,8 

procentenheter fler som läser yrkesprogrammen på Strömbackaskolan än riket i övrigt. Är denna 

fördelning bra eller dåligt för Piteå 2025 är en av fråga som diskuteras i rapporten.  
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1 Inledning 

Syftet är att utifrån det aktuella dagsläget göra en översyn av yrkesprogrammen och de 
studieförberedande programmen vid Strömbackaskolan. En spaning in i framtiden för att utröna vilka 
kompetensbehov och vilka områden där man kan befara att arbetskraftbrist kommer att råda. Hur ska vi 
få elever att söka de utbildningar där vi ser att de största behoven kommer att finnas är även det en 
fråga som vi genomlyser. Hur ska vi organisera verksamheten för att bedriva en utbildning med både 
bredd, kvalité, effektivitet som lägger grunden för branschernas och samhällets behov? En viktig 
parameter att lägga in är att alla elever ska påbörja och fullfölja sin utbildning. Behov och 
arbetsmöjligheter i olika branscher, både lokalt och nationellt, analyseras tillsammans med eventuella 
konsekvenser vid elevförflyttningar mellan program.   

1.1 Avgränsning 
Analysen utgår från Strömbackaskolans horisont och framtidsperspektivet är 2025. Fokus riktas mot 

situationen i nuläget och spanar in i framtiden med hjälp av SCB1 statistiska underlag ”Trender och 

prognoser 2014” samt skolverkets statistiska databas SIRIS2. Det är de underlag som enligt vår 

bedömning är mest objektiva. Det finns ett antal framtidsanalyser som är från brancherna, dessa kan i 

viss utsträckning vara mindre objektiva, därför utgår vi från SCB och SIRIS. 

 

 
  

                                                            
1 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf 
 
2 www.siris.se 
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2 Bakgrund 

På Strömbackaskolan erbjuds i nuläget 14 av 18 nationella program varav nio är yrkesprogram och fem 

är studieförberedande program. Elevfördelningen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program på Strömbackaskolan är i nuläget 44,5% yrkesprogram, 43,0% högskoleförberedande program 

och 12,5% går ett introduktionsprogram. Nationellt är fördelningen 27,7% yrkesprogram, 54,6% 

högskoleförberedande program och 17,7% går ett introduktionsprogram. Noterbart är att 

Strömbackaskolan har större andel yrkesutbildningar än riket i stort.  

Källa: Siris läsår 2016/2017 Andel elever (%) 

Yrkesförberedande program Piteå Luleå Boden Älvsbyn Riket 

Barn- och fritidsprogrammet 4,4 2,6 - - 2,4 

Bygg- och anläggningsprogrammet 7,7 3,3 12,0 4,9 3,6 

El- och energiprogrammet 6,1 3,8 4,3 - 4,1 

Fordons- och transportprogrammet 5,9 0,0 15,9 - 3,1 

Handels- och administrationsprogrammet 4,1 2,4 - - 2,4 

Hantverksprogrammet 0,0 1,9 - - 1,9 

Hotell- och turismprogrammet 0,1 0,0 - 2,0 0,9 

Industritekniska programmet 4,6 1,7 - - 1,3 

Naturbruksprogrammet 0,0 0,0 - - 2,4 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1,6 2,9 5,9 - 1,6 

Riksrekryterande utbildningar - 2,4 - - 0,3 

VVS- och fastighetsprogrammet 5,5 1,4 - - 0,9 

Vård- och omsorgsprogrammet 4,7 3,3 4,7 9,8 2,8 

Studieförberedande program           

Ekonomiprogrammet 7,3 14,5 9,6 4,9 11,4 

Estetiska programmet 9,4 6,1 6,7 - 6,2 

Humanistiska programmet - 1,5 - - 0,7 

Naturvetenskapsprogrammet 5,4 13,3 9,0 13,1 12,1 

Samhällsvetenskapsprogrammet 9,4 15,9 12,4 18,4 16,3 

Teknikprogrammet 11,4 10,0 - 13,5 7,9 

Introduktionsprogram           

Individuellt alternativ 0,1 1,9 2,3 - 2,6 

Preparandutbildningen 0,5 1,0 - 2,9 0,7 

Programinriktat individuellt val 0,1 0,6 0,5 - 1,9 

Språkintroduktion 9,4 9,1 16,5 30,3 10,5 

Yrkesintroduktion 2,5 0,3 - - 1,9 
Tabell 1. Fördelningen av andelen elever och program för fyrkanten och riket. Hantverksprogrammet, Humanistiska programmet, Hotell- och 

turismprogrammet samt Naturbruksprogrammet ingår ej i tabellen eftersom de inte erbjuds på Strömbacka.  
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Det som kan utläsas av ovanstående tabell är att yrkesprogrammen på Strömbackaskolan har en högre 

representation än riket i övrigt. En av anledningarna till att yrkesprogrammen har högt söktryck är den 

långa högkonjukturen som varit rådande i Norrbotten.  Eleverna har i stor utsträckning gått ut i arbete 

efter avslutad utbildning, en annan anledning kan vara en lång hantverkstradition i Piteå.  

Samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet är de program som sticker ut gentemot riket i övrigt, då 

det på dessa program utbildas färre än i riket och även inom fyrkanten, men en ökning har skett det 

senaste läsåret. På naturvetenskapsprogrammet är andelen elever hälften så många som i övriga riket, 

men sammantaget med teknikprogrammet är inte skillnaden lika stor. Den skillnad som idag finns 

mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program jämfört med riket har också varit en 

förutsättning för att kunna behålla det breda utbud som eleverna erbjuds idag. 
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3 Metod 

De metoder som använts i rapporten är telefonintervjuer, datainsamlingar från Siris, SCB:s statistiska 

underlag Trender och prognoser 20143 och synpunkter från lokala programråden.  

I telefonintervjuerna har nationella programråd för de olika programmen intervjuats samt 

programansvariga från skolverket för industritekniska, teknik- och naturvetenskapsprogrammet. De 

lokala programrådens synpunkter har varit kortsiktiga och de har varit svårt att blicka framåt mer än 

några månader. SCB:s ”Trender och spaning 2014” är ett nationellt material med prognos om framtiden 

och har historiskt haft bra resultat på prognoserna. Det har medfört att SCB:s statistik har varit mest 

tillförlitlig information att använda i rapporten. Skolverkets programansvariga har varit till stor hjälp 

men tyvärr är inte alla programmen representerade i rapporten. 

  

                                                            
3 SCB (2014), Trender och prognoser 2014 
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4 Utfall/Resultat 

4.1 Naturvetenskapsprogrammet 
På Strömbackaskolan har vi idag en inriktning inom naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap. 

Inriktningen är den mest populära inriktningen på programmet i riket och ger behörighet till samtliga 

civilingenjörsutbildningar.  

Den inriktning som inte erbjuds på Strömbackaskolan är naturvetenskap och samhälle. Anledningen att 

den inte ges är att det är för få elever som sökt inriktningen och att det är elever som sökt 

Naturvetenskapsprogrammet på Strömbackaskolan för att gå Natur och samhälle och att den då inte 

startat. Naturvetenskapsprogrammet ger behörighet att söka de flesta utbildningar på högskola och 

universitet. Det är ett program som inte har förändrat så mycket över åren utan man har tillgodosett 

bredden på behörighet.  

Idag är det lägre andel elever som läser naturvetenskapsprogrammet på Strömbackaskolan än riket och 

övriga fyrkanten, (Se tabell 1). I bilaga 1 kan vi se att det är fler elever som börjar på universitet än riket i 

övrigt, 5 år efter avslutat utbildning. 
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4.2 Teknikprogrammet 
Teknikprogrammet är det program som har flest elever på Strömbackaskolan och har tre stycken 

inriktningar, Design, IT och produktionsteknik.  

Teknikprogrammet är ett studieförberedande program där det finns möjligheten att läsa ett fjärde år 

och bli gymnasieingenjör (TE4). Teknikprogrammet ger också möjlighet till de flesta 

civilingenjörsutbildningarna på universiteten. Utmaningarna i framtiden är att få fler att få fler elever att 

söka fjärde året på teknikprogrammet. 

Enligt ansvarig på skolverket Gunilla Rooke och SCB framtidsspaning4 är och kommer det i framtiden att 

finnas ett stor behov av gymnasieingenjörer. Framtidens industriutveckling inom automation och 

produktion bör ligga till grund för fortsatta utvecklingen inom teknikprogrammet och TE4. 

 

Graf 1. SCB Trender och prognoser 2014 för gymnasieingenjörer 

 

  

                                                            
4 SCB (2014), Trender och prognoser 2014 
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4.3 Ekonomiprogrammet 
Det finns endast inriktning ekonomi på ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet lägger grunden till 

fortsatta högskolestudier inom bland annat ekonomi och juridik, två attraktiva områden på högskolan. 

Det vänder sig också till elever som vill lära sig om hur man startar, driver och utvecklar företag. Många 

elever berättar i skolverkets referensskolor att de har valt ekonomiprogrammet för att det upplevs som 

tydligt, för att programmets ämnen känns nya jämfört med grundskolan samt just för att man upplever 

att programmet öppnar för såväl studier som arbete efter gymnasieskolan. Arbetsförmedlingen 

bedömer att redovisningsekonomer möter goda möjligheter till arbete, både det närmaste året och på 

fem och tio års sikt.  

Både inom privata näringslivet och offentlig sektor väntas efterfrågan vara stor, vilket är positivt för 

redovisningsekonomer. Den tekniska utvecklingen har inneburit att vissa enklare arbetsuppgifter 

försvunnit och ersatts av systemstöd. Detta har medfört att kompetens- och utbildningskraven ökat. 

Tidigare var det vanligt att redovisningsekonomer hade en gymnasial utbildning, idag efterfrågas främst 

personer med eftergymnasial utbildning. Tillgången på redovisningsekonomer väntas inte bli tillräcklig 

för att tillgodose efterfrågan. Det innebär att möjligheterna till arbete är goda, men varierar mellan olika 

delar av landet.  

  

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för Ekonomiprogrammet. 
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4.4 Samhällsvetenskapsprogrammet 
På Strömbackaskolan finns det två inriktningar på samhällsvetenskapliga programmet, 

samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 

En anledning att eleverna söker samhällsvetenskapsprogrammet är att man får en bred behörighet till 

högskola och universitet. I Skolverkets rapport ”Det svåra valet” bekräftas denna bild av att elever på 

olika gymnasiemarknader ofta ser högskoleförberedande program och kanske i synnerhet 

samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som ”breda” program som ger dem 

möjligheter att välja senare. Enligt samma rapport förs denna bild även fram av studie- och 

yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare på referensskolorna beskriver också att de möter elever som 

kanske egentligen skulle vilja gå ett yrkesprogram men som valt samhällsvetenskapsprogrammet för att 

de och deras föräldrar ser att programmet ger högskolebehörighet, och för att det betraktas som en 

tydlig fortsättning på grundskolan.  

Beroende på vad man läser vidare på universitet så finns det goda till mycket goda utsikter till arbete i 

framtiden. Det är bl.a. lärare, psykolog och socionom som det kommer att finnas stor brist på 

arbetskraft i framtiden. 

4.5 Estetiska programmet 
Estetiska programmet har idag fyra inriktningar: dans, musik, bild och estetik och media.  

Inriktningen dans är en spetsutbildning med riksintag och har ett bra samarbete med musikhögskolans 

danslärarprogram. Estetiska programmet bild startar inte upp HT17 p.g.a. för få sökande. Det har också 

varit den största utmaningen under de senaste åren.  Samläsning av gymnasiegemensamma ämnen 

möjliggör att man kan starta programmen med relativt litet söktryck. Det är 58,1 % av eleverna som går 

till vidare studier efter avslutat utbildning, detta är fler än skolorna i länet och i riket (Se bilaga 1, tabell 

2). 
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4.6 Barn- och fritidsprogrammet 
På Strömbackaskolan erbjuds två inriktningar på barn- och fritidsprogrammet, friskvård och hälsa samt 

pedagogisk inriktning.  

Piteå kommun har det senaste året tagit beslut om att anställa barnskötare igen, men innan dess var 

eleverna på den pedagogiska inriktningen tvungna att läsa in högskolebehörighet med studier mot 

förskollärarexamen innan de blev anställningsbara. NLL (Norrbottens Läns Landsting) har som första 

landsting i Sverige inrättat olika typer av vårdtjänster, vårdnära och rena vårdtjänster, i ett försök att 

kunna lösa problemet med de stora pensionsavgångar som väntar i framtiden. Antalet platser på 

friskvårdsinriktningen begränsas av att det inte finns tillräckligt med APL-platser i Piteå.  

Prognosen för att kunna få arbete efter avslutad utbildning ser god ut men mycket beror på vilka 

behörighetskrav kommunen ställer på barnskötare. 

 

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för Barn- och fritidsprogrammet. 
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4.7 Bygg- och anläggningsprogrammet 
På Strömbackaskolan erbjuds inriktningarna husbyggnad och måleri. Byggprogrammet har i nuläget ett 

högt söktryck och har haft det under en längre period, samtidigt som efterfrågan på de hantverkare som 

utbildas inom byggprogrammets ramverk kommer att vara fortsatt stor. I södra Sverige finns i dagsläget 

en ökad efterfrågan av utländsk arbetskraft inom byggsektorn, vilket är något som antagligen kommer 

att bli vanligare även här. Dessutom förändras byggbranschen till att arbeta mer med modulbyggen, 

vilket i sin tur också kan göras utomlands.  

Efterfrågan nationellt på byggutbildade beräknas enligt prognosen öka i ungefär samma omfattning som 

tillgången. Ökningen beror bland annat på att byggbranschen väntas växa samtidigt som fler av dem 

som kommer att arbeta som bygg- och/eller anläggningsarbetare år 2035 antas ha en byggutbildning 

jämförbar med idag. 

 

Graf 2. SCB Trender och prognoser 2014 för Bygg- och anläggningsprogrammet. 
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4.8 El- och energiprogrammet 
De inriktningar som erbjuds på Strömbackaskolan är elteknik, dator- och kommunikationsteknik samt 

automation.  

Över tid har det varit ett bra sökunderlag till el- och energiprogrammet, men inriktningsvalet som görs 

inför årskurs två har varit varierande. Både elinstallation och automation har i nuläget goda möjligheter 

att skicka ut elever i yrkeslivet och prognosen ser fortsatt god ut. Datorteknikutbildningen har däremot 

svårare att genom kursernas innehåll motsvara de kunskaper och färdigheter som gör eleverna direkt 

anställningsbara, vilket innebär att ett flertal behöver kompletterande utbildning för att kunna bli 

yrkesverksamma.  

Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå 

beräknas i snitt drygt 4 700 examineras nationellt till utbildningsgruppen varje år. Efterfrågan kommer 

däremot under samma period öka något, delvis på grund av att branschen byggindustri beräknas växa. 

Samtidigt förväntas andelen med el- och energiteknisk utbildning öka inom elmontörsyrken, vilket också 

bidrar till en ökad efterfrågan. 

 

Graf 3. SCB Trender och prognoser 2014 för El och energiprogrammet. 
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4.9 Fordons- och transportprogrammet 
De två inriktningar som erbjuds på Strömbackaskolan är personbil och transport. Antagningen till 

fordons- och transportprogrammet är gemensam och eleverna väljer önskad inriktning inför årskurs 2 

där majoriteten av elever önskar gå transport. Eftersom personbilmekaniker i de flesta fall inte är 

elevernas förstahandsval blir andelen som går till arbete inom den inriktning inte tillfredställande, men 

de som vill jobba inom vald utbildning får anställning.  

Utvecklingen inom personbilsparken står inför framtida förändringar.  Det medför att utbildningen 

måste förändras och att det är viktigt att skolan och utbildningen följer framtidens utveckling. Ett 

fortsatt stort behov av personbilsmekaniker kommer att finnas och lärlingsutbildningar i årskurs 2 och 3 

kan vara ett alternativ i framtiden med inriktning mot bilskadetekniker eller småmaskiner. 

Gällande transportteknik menar arbetsgivarparten vid det senaste programrådet att de är nöjda med 

utbildningen.  

Om intresset för mekanikerutbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på 
nuvarande nivå beräknas i snitt knappt 2 500 examineras inom inriktningarna mot personbil, lastbil och 
karosseri varje år.  Efterfrågan kommer dock att öka med drygt 30 procent, delvis beroende på att 
branschens handel med motorfordon, där bland annat maskin- och motorreparatörer återfinns, kommer 
att utvecklas positivt. Vad gäller transportutbildningen beräknas läget på arbetsmarknaden under 
prognosperioden vara relativt balanserat för denna grupp. 

 

Graf 4. SCB Trender och prognoser 2014 för Fordons- och transportprogrammet.. 
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4.10 Handels- och administrationsprogrammet 
Idag erbjuder Strömbackaskolan en inriktning på handels- och administrationsprogrammet, handel och 

service. Antalet sökande till programmet har varit relativt jämnt sett över tid.  

Det nationella programrådet för handels- och administrationsprogrammet anser att det finns ett stort 

behov av arbetskraft inom handelsområdet. Ett sätt att öka antalet elever på programmet, enligt 

programrådet, är att synliggöra de karriärvägar som finns inom yrkesområdet. Programrådet menar att 

arbetsgivare föredrar att anställa personer som har gått på högskoleförberedande program då dessa 

elever i lika stor utsträckning anses ha den kompetens som branschen efterfrågar. Då det är svårt att få 

en heltidsanställning minskar attraktionskraften för att arbeta inom handeln. 

Konsumtionen ökar generellt, vilket är positivt för eleverna inom programmet, men negativt utifrån 

hållbarhetstanken. Näthandelns expansion slår ut allt mer av den traditionella handeln, men kan 

samtidigt erbjuda nya verksamhetsetableringar på olika platser i landet. Det finns behov av att tänka i 

nya banor så att konsumtionen blir mer hållbar, t.ex. genom att hyra produkter istället för att köpa nytt.  

Den tekniska utvecklingen har medfört att kompetenskraven har ökat och allt fler arbetsgivare kräver en 

eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola med relevant inriktning. Möjligheterna till 

arbete är störst för personer som har både specifik produkt- eller branschkunskap och säljkompetens.  

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för Handels- och administrationsprogrammet. 
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4.11 Industritekniska programmet 
Strömbackaskolans industritekniska program består av tre stycken inriktningar, svetsteknik, produkt och 

maskinteknik samt processteknik.  

I Piteå finns en basindustri som efterfrågar de industritekniska programmens utbildningar och söktrycket 

på svetsteknik och maskinteknik har historiskt varit högre än riket i övrigt. På inriktning process har 

söktrycket varit svagt över tid och det är introduktionsprogrammen som ger inriktningen bärighet i 

nuläget.  

Industritekniska programmets stora utmaning inför framtiden är att möta branschens kompetensbehov i 

den nya industrialiseringen 4.0. Strömbackaskolan har tillsammans med Skolverket en samsyn att 

programmet behöver bli mer attraktivt för både elever och bransch, nya kurser behöver utformas och 

dagens inriktningar som erbjuds behöver utvärderas för att bättre matcha framtidens behov. 

Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå 

beräknas i snitt drygt 1 600 examineras till utbildningsgruppen varje år. Totalt kommer tillgången att 

närmare halveras till år 2035. Efterfrågan kommer också att minska, dock inte i samma utsträckning. 

Efterfrågeminskningen beror på att branschen metallindustri väntas minska kraftigt, men också för att 

de som går i pension i viss utsträckning väntas ersättas av arbetskraft med eftergymnasial utbildning. 

Då tillgången förväntas minska i betydligt större utsträckning än efterfrågan beräknas det bli brist på 

industriutbildade i framtiden  

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för Industritekniska programmet 
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4.12 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Idag finns en inriktning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktningen kök och servering.  

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbetskraft är arbetsmarknaden mycket god 

för kockar med relevant utbildning och yrkeserfarenhet. Nyutexaminerade kockar kan dock ha svårare 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Kockarna och restaurangcheferna i Strömbackaskolans lokala 

programråd räknar med att eleverna inte kan allt när de kommer ut på arbetsmarknaden men de är 

villiga att lära upp dem. Ett stigande intresse ör att söka RL-programmet på Strömbackaskolan de 

senaste åren kan skönjas. 

Att öka antalet elever på programmet och få fler anställningsbara elever är den fråga som det nationella 

programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet vill prioritera och är också ett mål för 

Strömbackaskolan. Efterfrågan på kockar, servitörer och bartendrar påverkas positivt av det växande 

intresset för mat och dryck samt av att hushållen förväntas ha en fortsatt god ekonomi.  

Prognosen är att antalet behovet av kockar, servitörer och bartendrar bedöms öka de kommande tio 

åren.   

 

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för Restaurang och livsmedelsprogrammet   Utre
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4.13 VVS- och fastighetsprogrammet 
Inom VF-programmet är söktrycket lägre och det har vissa år varit svårt att fylla alla platser inom 

programmet. Att söktrycket minskat de senaste åren är något som många utbildningsorter känner igen. 

Efterfrågan på utbildad VVS-personal och industrirörmontörer är stort från branschen, samtidigt som 

det är ett område som kan kräva att arbetstagaren behöver flytta för att få anställning. Även här ses en 

ökad tendens att utländsk arbetskraft anlitas, men det kan i vissa fall bero på brist av utbildad inhemsk 

personal, i alla fall inom industrirör. Industrirör är idag riksrekryterande och har ett lägre söktryck än VF. 

Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå 

beräknas i snitt närmare 1 300 examineras till utbildningsgruppen varje år. Åldersstrukturen inom 

gruppen gör att pensionsavgångarna, åtminstone fram till början av 2030-talet, beräknas vara små. 

Sammantaget innebär detta att tillgången kommer att öka med närmare 35 procent fram till år 2035. 

 

 

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för VVS och fastighetsprogrammet  
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4.14 Vård- och omsorgsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering 

inom ramen för programfördjupningen. Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt 

inom socialtjänst. Efterfrågan från branschen är idag störst från socialtjänsten där äldreomsorgen har 

störst brist på personal, vilket inte motsvarar elevernas intresse. Idag erbjuds endast yrkesutgången mot 

hälso- och sjukvård och man har möjlighet att läsa till högskolebehörighet.  

Prognosen visar att det kommer att vara stora och ökande personalbehov inom hälso- och 

sjukvårdssektorn samt socialtjänsten.  

 

Graf 5. SCB Trender och prognoser 2014 för vård och omsorgsprogrammet 
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4.15 Collegesatsningarnas för- och nackdelar 

 
Samverkansfördelar med Teknikcollege? 

För Strömbackaskolans skolverksamhet är det av värde att samverka med näringslivet och på så sätt 

kvalitetsstämpla utbildningarna. Framgångsrika projekt har genomförts där skolan har fått begagnad 

utrustning och som har varit till stor nytta i undervisningen. Samarbete med Luleå Tekniska Universitet i 

samband med en så kallad teknikvecka har fungerat bra.  

Övriga fördelar med Teknikcollege 

Samverkan mellan kommunerna stärker teknikcollegeandan och ger kvalitet.  

En viktig fråga som står i fokus för arbetet är jämställdhetsplanen där man på nationell nivå genomför 

studier och arbetar långsiktigt. Detta är något som Strömbackaskolan har prioriterat och som kan lyftas 

som en framgångsfaktor på industritekniska programmet, där det finns en hög representation av 

kvinnor.  

Vilka svårigheter finns med Teknikcollege? 

Frågor som är viktiga att ställa handlar om hur eleverna ska göras mer delaktiga i Teknikcollege. Frågan 

är om detta är mätbart samtidigt som det bör utvärderas hur mycket tid som läggs ner på det som ingår 

i teknikcollegekonceptet i relation till hur mycket det genererar tillbaka till verksamheten.  

Är Teknikcollege något att fortsätta satsa på att vara en del av?  

En fråga som måste analyseras vidare är om den tid som läggs ned på TC är försvarbar, det har 

framkommit att företag inte är övertygade att TC är värt den tid som läggs ned och att skolan får den 

effekt på utbildningen som man förväntar sig. 
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Samverkansfördelar med Vård- och omsorgscollege? 
 
- Inom region Norrbotten finns i dagsläget sex certifierade skolor  inom Vård- och omsorgscollege (VOC). 
(Boden; Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn) 
I nuläget pågår ett samarbete med att skapa likvärdiga bedömningsunderlag i olika arbetsplatsförlagda 
kurser för alla sex skolor i länet som ska användas under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). 
Handledarutbildningar har genomförts på fyra orter under hösten, samt i Piteå fram till mars månads 
utgång. 
 
Vilka övriga fördelar finns i Vård- och omsorgscollege? 
 
Collegesatsningen är en kvalitetssäkring för utbildningen som kan stimulera och motivera eleverna att 
klara minst E i betyg i alla kurser i utbildningen, vilket är kravet för att få VO-collegediplomet. Om 
skolornas utbildningar är mer likvärdiga blir det enklare för studerande om det skulle bli aktuellt att 
flytta inom länet under pågående utbildning.  VOC möjliggör erfarenhetsutbyte både vårdlärare emellan 
och mellan arbetslivets representanter, fackliga företrädare samt många fler.  
 
Vilka svårigheter finns med Vård- och omsorgscollege? 
 
Att samverka och tillsammans utveckla verksamheten vidare och få fler studerande är ett behov som 
finns och sedan är det upp till skola och arbetsliv att möjliggöra detta.  
 
 Är Vård- och omsorgscollege något att fortsätta satsa på, att vara en del av? 
 
Samverkan är ett nyckelord och VO-college är en åtgärd för att olika aktörer med gemensamma krafter, 
ska kunna locka studerande till vårdutbildningar i hela länet. Detta är en av Sveriges största utmaningar i 
dagsläget eftersom personalbristen inom vård- och omsorgsfältet är så aktuell.   
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5 Hållbar utveckling 

Ett uttalat mål är att 90 % av 16-åringarna i Piteå Kommun skall gå på Strömbackaskolan, detta får vi 

genom att ha ett brett utbud av program där elevers intressen och företagens behov styr vilka 

inriktningar som bör finnas. Det är av stor vikt att se långsiktigt på val av utbildningar då nedlagda 

program är svåra att starta upp. 

5.1 Social hållbarhet 
Om elever får sitt förstahandsval tillgodosett så minskar avhoppen och möjligheten till examen inom 3 

år ökar. En förutsättning för att eleverna får sitt förstahandsval är att organisationen är flexibel och man 

tar hänsyn till det elevunderlag som varierar över tid. 

5.2 Ekologisk hållbarhet 
I delprojektet, ser vi i nuläget ingen direkt påverkan vad gäller den ekologiska hållbarheten. 

5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Det breda programutbudet och inriktningar som finns på Strömbackaskolan innebär en ekonomisk 

utmaning. Många inriktningar med få elever påverkar ekonomin negativt, en förutsättning för ett brett 

programutbud är att man kan samläsa mellan och inom programmen.  
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6 Analys 

När man gör bedömning om framtida behov av arbetskraft kopplat till utbildningsinsatser, är det viktigt 

att ha med sig förståelse av skolan dubbla uppdrag. Skolan har ett uppdrag att möta elevernas 

efterfrågan samtidigt som utbildningen skall kopplas till olika branschers behov, det två uppdragen 

sammanfaller inte alltid med varandra. 

Naturvetenskapsprogrammet saknar idag en tydlig profilering, den inriktning som idag är mest populär 

och endast erbjuds på Strömbackaskolan naturvetenskap har inte så stor flexibilitet för att profilera sig. 

Endast 200p på programfördjupningen är valbara kurser. För att kunna profilera sig måste inriktningen 

naturvetenskap- och samhälle erbjudas där 300p valbara kurser kan väljas inom programfördjupningen. 

Det finns möjlighet att profilera sig inom miljö och hållbar utveckling där man kan arbeta med både 

lokala och globala aspekter av hållbar utveckling. En förutsättning är att det är tillräckligt många elever 

som intresseras sig för naturvetenskapliga programmet för att ha underlag för två inriktningar.  

Teknikprogrammets inriktning produktion behöver få ett tydligare innehåll av automation inom 

produktionen. Framtidens industrier blir mer automatiserade där de enklare arbetsuppgifterna spås 

rationaliseras bort (Delrapport 1.1 Omvärldsbevakning). För att höja nivån på det fjärde året på 

teknikprogrammet bör det finns en tydlig röd tråd genom de tre första åren och det fjärde. Inriktningen 

Informations- och medieteknik behöver idag samarbeta mer med näringslivet för att matcha deras 

behov. Frågeställningarna som bör besvaras är: Vilket/vilka programmeringsspråk behöver eleverna 

kunna? Vilka tillämpningsområden kan man använda kunskapen i? 

Det bör tillsättas en utredning som ser över inriktningarna på industritekniska programmet för att 

matcha framtidens behov. Idag är det svårt att göra förändringar i kursutbudet då programmet är 

begränsat av skolverkets timplaner. Kursinnehållen på industritekniska programmet håller idag på att 

ses över och kommer att förändras inom närmaste åren enligt Gunilla Rooke, ansvarig industritekniska 

programmet på skolverket. De lokala företagens behov av arbetskraften och kompetens matchar idag 

eleverna som kommer från industritekniska programmet, enligt branschråden. Tittar man fram mot 

industrialiseringen 4.0 kommer kompetensbehovet sannolikt att förändras.  

Behovet av arbetskraft inom äldrevården är stort idag och kommer enligt SCB även att behövas i 

framtiden. Eleverna erbjuds idag inte yrkesutgången äldreomsorg utan istället hälso- och sjukvård där de 

kan välja fördjupning mot yrkeskurser eller högskoleförberedande kurser. Yrket är idag inte tillräckligt 

attraktiv för ungdomar och det är viktigt att fortsätta marknadsföra utbildningen och att programmet är 

prioriterat i Strömbackaskolans marknadsföring. 

Enligt gymnasieutredningen (SOU 2016:77) ligger det ett förslag att det i samtliga nationella program ska 

finnas en kurs i estetisk verksamhet, anledningen är att elevernas kunskaper i estetik har minskat sedan 

kursen togs bort 2011. Estetiska programmet har haft de tungt med elevunderlaget under senare år, 

både nationellt och lokalt i Piteå. Det är dock viktigt att värna om att Estetiska programmet finns kvar på 

Strömbackaskolan eftersom dessa elever annars väljer att gå utbildningen på andra skolor. Inriktningen 

Dans på Strömbackaskolan har haft högre söktryck på senare år och är en viktig kugge i den röda tråden 

mellan Estetiska programmet dans – danslärarutbildningen LTU. Inriktningen bild har det svårt att locka 

elever både lokalt och nationellt och kommer estetisk verksamhet att finnas med i samtliga nationella 

programmen så kommer intresset för estetisk verksamhet antingen att öka generellt och det blir fler 
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sökande på inriktningen eller så tänker eleverna att de få delar av kunskapen på de övriga nationella 

programmen. 

Samhällsvetenskapliga programmet är ett stort program nationellt och det är viktigt att inriktningarna 

på programmet följer framtidens trender av elevers intressen då eleverna tenderar till att vara benägna 

att flytta på sig och finns inte inriktningen på Strömbackaskolan så väljer de andra alternativ.  

Viktigt är att elevens val av program och behovet av arbetskraft stämmer överens med varandra så långt 

det är möjligt. Från Strömbackaskolans håll bör intentionen vara att centralt marknadsföra sådana 

program där arbetskraftsbehoven är stora och elevernas intresse att söka inte motsvarar behoven.  

Det program där de största arbetskraftsbehoven syns är på Vård- och omsorgsprogrammet, med stora 

behov både på kort och på lång sikt. Teknikprogrammets gymnasieingenjörsutbildning har även den ett 

stort behov av arbetskraft. Det är de program som sticker ut mest men arbetskraftsbehoven verkar 

överstiga eller vara i paritet med utbildningen på de flesta program. 

Norrbotten står tillsammans med ett flertal andra svenska län inför en omfattande generationsväxling 

på arbetsmarknaden. Yrkesprogram där behovet av arbetskraft kommer att öka är restaurang- och 

livsmedelsprogrammet samt vård- och omsorgprogrammet (SCB, trender och prognoser 2014). Det är 

främst restaurang- och livsmedelsutbildad personal som kommer att efterfrågas där branchen hotell- 

och restaurang har goda framtidsutsikter. Lokalt har efterfrågan på kockar varit stor under de senaste 

åren, vilket är en trend som verkar hålla i sig. För vård- och omsorgsprogrammet är behovsökningen 

störst inom äldreomsorgen, men de stora pensionsavgångarna som varit aktuella det senaste året gör 

att bristen på arbetskraft förväntas öka efterfrågan på nyutbildade.  

Det program som i framtiden har ett mindre behov av arbetskraft är ekonomiprogrammet. Idag finns  

det en god tillgång på nyutexaminerade ekonomer och pensionsavgångarna blir små under den 

närmaste tiden. Det behov som behövs i framtiden är högskoleutbildade ekonomer inom den privata 

sektorn i form av redovisningsekonomer. I övriga program är tillgång och efterfrågan i balans.   

Strömbackaskolans breda programutbud med 14 av 18 nationella program är en styrka som innebär att 

ungdomar i Piteå har goda möjligheter att välja utbildning och läsa gymnasiestudier i sin hemkommun. 

Det breda programutbudet medför även vissa utmaningar. Program med få elever och lågt söktryck 

innebär att kostnaden per elev kan bli relativt hög. Detta tar stora resurser i anspråk vilket i sin tur kan 

innebära mindre resurser till övriga program. Ett lågt elevantal och höga kostnaderna måste samtidigt 

vägas mot andra faktorer i bedömningen om hur ett program ska utvecklas över tid, exempelvis 

näringslivets arbetskraftsbehov på kort- och långsikt och nationella riktlinjer/lagstiftning. För att göra 

denna bedömning hållbar och likvärdig finns skäl att diskutera om en arbetsmetod bör tas fram som kan 

väga in olika faktorer på ett enhetligt sätt mellan de olika programmen (ex. söktryck, kostnad per elev, 

jämställdhet, arbetskraftsbehov och hållbar utveckling etc.) 

Arbetsmetoden, skulle i sådana fall vara en central angelägenhet för såväl Strömbackaskolans ledning, 

utbildningsförvaltningen och politiken, och utgöra grund för beslut om utveckling/avveckling av olika 

program. Arbetsmetoden skulle också vara ett värdefullt redskap för framtagande av beslutsunderlag 

gällande olika typer av insatser – exempelvis marknadsföringsinsatser för att öka söktrycket till program 

med lågt sökande och högt arbetskraftsbehov.   
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7 Rekommendationer och slutsatser 

Strömbackaskolan har ett brett programutbud som totalt sett tilltalar Piteåungdomarna, det bevisas 

genom att närmare 90 % väljer den egna kommunens skola. 

Det finns en utmaning att behålla bredden i programutbudet samtidigt som att både elevers och 

näringslivets önskningar ska tillgodoses. 

Det programutbud som erbjuds eleverna för närvarande speglar den arbetsmarknad som väntar 

ungdomarna idag. Tittar man mot 2025 finns behov av översyn av inriktningar och kursutbud på 

Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet för att matcha 

framtidens digitalisering.  

Vård och omsorgsprogrammet skulle behöva en ansenlig utökning av elever utifrån arbetsmarknadens 

behov, där krävs särskilda marknadsföringsinsatser från skolan för att lyckas.  

Tack vare att Strömbackaskolan har lyckats med att behålla program trots lågt intresse vissa år så kan 

Piteås ungdomar erbjudas ett unikt stort utbud i en kommun av den här storleken. 

Läroplanen på grundskolan håller på att förändras, där bland annat programmering kommer att ta en 

betydligt större del av elevernas utbildning i anspråk. Det innebär att eleverna kommer att ha en annan 

grundkunskap innan de kommer till gymnasieskolan, vilket i sin tur kan innebära att fler elever får upp 

ögonen för programmering. På gymnasiet kommer man mer att tillämpa kunskaperna i programmering i 

de olika programmen. 

En viktig frågeställning för framtiden är relaterat till hur man ska följa upp och utvärdera olika 

program/inriktningar. En huvudslutsats av delprojektet är att Strömbackaskolan bör utveckla en 

arbetsmetod för att bedöma framtida utveckling/avveckling av program och inriktningar. 
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8 Källförteckning 

SOU 2016:77. En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning. Betänkande av Gymnasieutredningen  

SCB (2014) Trender och prognoser 2014 

SIRIS. Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem.   
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9 Bilaga 

9.1 Bilaga 1:  
 

 

 

Tabell 2, SCB statistik av andelen elever som läser vidare inom 5 år efter avslutad utbildning 

 

 

 

Program Riket Norrbotten Piteå Strömbackaskolan 

Naturvetenskapliga 69,2 60,6 73,7 73,7 

Teknik 61,7 52,6 57,8 59,1 

Estetiska 49,2 34,7 58,1 58,1 

Samhällsvetenskapliga 43,6 38,7 58,5 58,5 
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